
Cui prodest?               

Néhány megjegyzés a marosvásárhelyi ró-
mai katolikus gimnázium helyzete okán
tartott tüntetésekről  Utcára vonult a „dühös és csalódott” erdélyimagyarság – tudjuk meg az eseményről szólóegyik tudósítás címéből. Mielőtt bárki is azthinné, hogy tüntetők lepték el az erdélyi na-gyobb városok utcáit, tereit, összesen mintegyhatezren tartották szükségesnek, hogy elége-detlenségüknek ily módon adjanak hangot.

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 3. old. // TÁRSADALOM

Egy erdélyi erődítmény
püspöki központja és palotája Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilo-méterre, délre, a Maros és az Ompoly összefo-lyásánál emelkedő kétszázharminc méter ma-gas fennsíkon fekszik. Erdélyt már a magyarállamalapítástól kezdve innen kormányoztákmint különálló egységet, és itt székelt az erdélyivajda. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Romániai Magyar Házak –
a közösségi élet centrumai              Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületszervezésében november 11-12-én Kolozsvárontartották meg a Romániai Magyar Házak ta-lálkozóját. A rendezvényre sorrendben negyedikalkalommal került sor. Az eseményen résztvett a marosvásárhelyi Romániai Magyar Gaz-dák Egyesülete Maros Szervezet.
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A vásárhelyi Karda Attila a
Szatmárnémeti Olimpia élén  Az AS Armata egykori tagjának, a bátosi KardaMártonnak a fia, Karda Attila októbertől a 2.ligás Szatmárnémeti Olimpia együttesének azelnöke. A 34 éves Attila Románia legfiatalabblabdarúgó-klubelnöke, aki egykoron futballo-zott.

10–11. old. // SPORT

Levezényelt visszacsatolás              Izgalmas témát feldolgozókönyvbemutatóra kerültsor a marosvásárhelyiBolyai téri unitáriusegyházközség tanács-termében: Levezé-nyelt visszacsatolás.A magyar katonaiközigazgatás Észak-Erdélyben, 1940 cím-mel. A tudományos-ság igényével összeál-lított könyv olyan idő-szakot tár az érdeklődőkelé, amelyet még kevésbékutattak a magyar történé-szek. A könyv szerzőjét, Sárándi Tamást kér-deztük kutatómunkájáról, a korszak megíté-léséről.

5. old. // INTERJÚ

Önök mondták: íme, Vásárhely legnagyobb
problémái, illetve pozitívumai

Valamivel több mint egy hónapja tették közzé Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatalának honlapján a város integrált városfejlesztési tervére vonatkozó, több
oldalas kérdőívet. Ennek kitöltésére tíz perc elegendő, s az a célja, hogy felmérje,
mennyire elégedettek a vásárhelyiek a lakókörnyezetükkel, az oktatással, az
egészségügyi ellátással, a tömegközlekedéssel.  A 2016-2023 időszak korszerűsí-
tésére vonatkozó kérdőívet 40 nap alatt csupán 660 személy töltötte ki.
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KOS: A héten úgy érezheti, semmi sem jön ösz-sze, mindenütt akadályokba ütközik. Márpediga sorozatos sikertelenség letöri a büszkeségétés önbizalomhiányt kezd kiváltani önből.
BIKA: A héten végre megoldódik egy régótahúzódó, bonyolultnak látszó helyzet az életé -ben. Emiatt fellélegezhet egy kicsit, és márisminden az ön kedve szerint fog alakulni.
IKREK: A héten semmiben sem leli az örömétés általános kedvtelenség uralkodik el a han-gulatán. Ám pont emiatt kellene most fejest ug-rani teendőibe, és meglátja, fog ott találni elégkihívást, ami visszahozza az életkedvét!
RÁK: Kissé döcögős a hete, és úgy fogja érezni,mintha pechszériája lenne. Semmi sem jön ösz-sze, mindenütt falakba ütközik és a kommuni-káció sem lesz az igazi.OROSZLÁN: Semmi és senki sem tántoríthatjael a céljaitól. Még az Univerzum is támogatjaebben és semmi nehézséget, kellemetlenségetnem kíván ön elé gördíteni így maximálisanzöld utat kap egy hét erejéig.
SZŰZ: Általános bizonytalanság lesz úrrá önönés szokatlan módon ez mégiscsak tettekre fogjasarkallni. Hallgasson az ösztöneire és ne ag-gódjon, mert ahol kell, ott az esze úgyis közbefog szólni és le fogja lassítani.
MÉRLEG: Fantasztikus és kissé elképesztő öt-letekkel áll elő a héten, amikkel garantáltansokkolni fogja a környezetét. Szinte szó szerintszárnyalni fog a napokban, de nincs oka aggo-dalomra, mert ez nagyon is jó hatással lesz önre.
SKORPIÓ: A héten a legszívesebben elbújna avilág elől. Egy kicsit minden és mindenki ide-gesíteni fogja, a változásoktól pedig egyenesenaz égnek fog állni a haja. Rá kellene jönnie, hogymi zavarja valójában,
NYILAS: Mozgalmas hete van, éppen ezért nemsok pihenésre számíthat és ne is próbáljon meglazsálni! Inkább lovagolja meg a csillagok kí-nálta lendületet és hozza ki magából, illetve alehetőségeiből a legtöbbet!
BAK: Ha nem úgy alakulnának a dolgok, ahogyazt tervezte és úgy érzi, egy helyben topog, jus-son az eszébe az, hogy ez egy átmeneti állapotés nem tart örökké. Viszont a hét közepétőlmajd kárpótolni fogják a csillagok és jó hírekethallhat.
VÍZÖNTŐ: A hét elején nem találja a helyét ésnagyjából úgy fogja érezni magát, mint egy szel-lem. Semmi sem érdekli, és önt sem veszi észrea környezete. Minden untatja, és ha ez nemlenne elég még energiátlan is lesz.
HALAK: Nagyon jó ütemben halad előre, úgy-hogy tartsa a tempót! Ráadásul észre fogjavenni az élet tanításait, olyan tapasztalásokbanlesz része, amik növelni fogják a bölcsességét.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Szimfonikus 
hangversenySzimfonikus hangver-senyre várják a zenebará-tokat november 17-én, csü-törtökön este 7 órától a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalotanagytermébe. Vezényel Gor-don Hunt angliai karmester,oboán játszik Ludovic Ar-min Cora. Műsoron: Elgar- ,R. Strauss-, Beethoven-mű-vek. A hangversenyre a 6-os számú bérletek érvénye-sek.
Jótékonysági 
énekverseny a rákos
gyermekekértNovember 17-én, csütör-tökön 19 órától a Marosvá-sárhelyi Nemzeti SzínházNagytermében az Együtt aRákos Gyermekekért Egye-sület újra megszervezi aSing for the moment jóté-konysági énekversenyt,amelynek mentora ViziImre. A vetélkedő keretében18-an lépnek színpadra, alegjobb versenyzőket díjaz-zák. A bevételt a rákbeteg-ségben szenvedő gyerekektáboroztatására fordítják.
Marosvásárhelyen 
a nagyváradi 
Szigligeti SzínházNovember 28-án 19 órá-tól Szíjártó Tímea-Aletta Azeset című drámájával ven-dégszerepel a marosvásár-helyi Stúdió Színházban anagyváradi Szigligeti Szín-ház. A mű elnyerte a nagy-váradi Szigligeti Színház, aMarosvásárhelyi MűvészetiEgyetem Magyar Kara és aszékelyudvarhelyi TomcsaSándor Színház által 2014-ben meghirdetett dráMÁzatII. pályázat debüt kategóri-ájának fődíját. Jegyek márkaphatók a Stúdió Színházjegypénztárában.
Hagyományőrzés a 
kísérleti régészetbenNovember 23-án, szerdándélután 6 órakor a MihaiEminescu utca 28. szám

alatti diakóniai otthon Bocs-kai termében a MarosszékiÍjászok Egyesületének meg-hívottja a szovátai MártonLevente, aki Hagyományőr-zés a kísérleti régészet tük-rében címmel tart előadást.Fellép a Tűzvarázs együttes(Brendus Ede – citera, fu-rulya, doromb, Sándor ImreCsaba – sámándob, SzabóÁdám – sámándob, citera,Szobolai-Kürti Réka Csilla– csörgő, triangulum, MátéfiPéter – gitár) is. Várjak azo-kat is, akik bekapcsolódná-nak a marosvécsi várkastélyudvarán 2017. június 23-25-e között tartandó elsőerdélyi hagyományőrzőíjász- és jurtatalálkozó meg-szervezésébe.
Esszencia – válogatás
Közép-Erdély 
néptáncaibólNovember 23-án 19 órá-tól a Maros Művészegyütteskövesdombi előadótermé-ben a Bekecs nép -táncegyüttes és az Üver ze-nekar közös produkciója-ként bemutatják az Esszen-cia c. folklórelőadást, amelyválogatás Közép-Erdély(Nyárádmagyarós, Magyar-szentbenedek, Magyarózd,Mezőmadaras, Mezőbánd,Válaszút, Feketelak, Méra,Bogártelke és Inaktelke)néptáncaiból. Koreográfus:Antal Áron, zenei szerkesztő:Koncz Gergely. Helyfoglalásés jegyvásárlás a Maros Mű-vészegyüttes kövesdombijegyirodájánál vagy az alábbitelefonszámon: 0746-540-292 (Veress Antónia).

Marton Erzsébet 
kiállításaA Föld virágai és az égcsillagai között címmel nyíltkiállítás Marton Erzsébetpréselt virágokból készültalkotásaiból  a marosvásár-helyi Deus Providebit Ta-nulmányi Házban. A tárlatdecember 31-ig naponta 9–16 óra között látogatható.
Doszlop Lídia 
Naómi kiállításaDoszlop Lídia Naómi fes-tőművész kiállítása tekint-hető meg a marosvásárhelyikövesdombi unitárius temp-lom Bözödi György termé-ben hétköznapokon délelőtt9 órától 13 óráig, vasárnappedig a délelőtt 11 órakorkezdődő istentisztelet előttés után.
Festmény- és 
szőnyegkiállításMegnyílt Laczkó Arankafestmény- és szőnyegkiál-lítása a Maros Megyei Kép-zőművészek Egyesületénekmarosvásárhelyi Egyesülés(Unirea) kiállítótermében(Köztársaság tér 9. szám).A kiállítás november 18-áig látogatható.
Ennyi a kép, 
csak ennyi...Ezzel a címmel nyílt ki-állítás Kerekes Péter Pál fo-tóművész alkotásaiból a ma-rosvásárhelyi Bernády Ház-ban. A mintegy 60 fényké-pen gyerekekről, felnőttek-ről, idősekről készült port-rék és szociofotók, makro-felvételek és tájak láthatók.

KÁR KIHAGYNI |
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Valamivel több mint egy hónapja tették közzé Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatalának honlapján a város integrált fejlesztési tervére vonatkozó, több oldalas
kérdőívet. Ennek kitöltésére tíz perc elegendő, s az a célja, hogy felmérje, mennyire
elégedettek a vásárhelyiek a lakókörnyezetükkel, az oktatással, az egészségügyi
ellátással, a tömegközlekedéssel.  A 2016-2023 időszak korszerűsítésére vonatkozó
kérdőívet 40 nap alatt csupán 660 személy töltötte ki.

A középkorosztály vezetAz internetes közvéle-mény-kutatásban eddigrésztvevő vásárhelyiek zö-mében 25-35 évesek, ők te-szik ki a kitöltők közel 33%-át, de a 35-45 éves korosz-tály 30%-ot jelent az összesválaszadó közül. Ahogyansejthető, a 25 év alatti sze-mélyek csupán 12%-át al-kotják a véleményt kinyil-vánító személyeknek. 
A Hidegvölgy és a 
Somostető sereghajtókA lakónegyedek szerintibontás szempontjából leg -inkább a Tudor negyedbenélő személyek érezték fon-tosnak elmondani a véle-ményüket, akik közül 185-ön töltötték ki a kérdőívet,azt követi a Kövesdomb,Egyesülés, a November 7lakónegyedek és a város-központ. A Hidegvölgybőlpedig csupán egy személyszeretne beleszólni a városfejlesztésébe, de a Somos-tetőn élő lakosok közül ismindössze 7-en.  A kérdőívet kitöltők 77%-a alkalmazott, 7,5%-a nyug-díjas, 7,3%-a egyetemista.Munkanélküli segélyen élő,illetve háztartásbeli személycsupán 6, illetve 7 fejezteki opcióját. Az Egyéb választ42 személy jelölte meg. 
A legnagyobb 
problémák VásárhelyenA kutatás következő fe-jezete Marosvásárhely la-kosok általi megítélésérekérdezett rá. A nyílt kérdésarra vonatkozott, hogy mia város három legnagyobbproblémája. Az infrastruk-túra hiánya, az autós for-galom problémái, parkoló-helyek és kerülőutak hiánya,valamint a tömegközlekedésesetlegessége dobogós hely-re került a vásárhelyiek sze-mében. A válaszadók csak-nem fele erre vonatkozóanelmarasztaló véleményt fo-galmazott meg. Ezt követő-en a befektetők és a mun-kahelyek hiányát érzik aleg égetőbb problémának aközvélemény-kutatásbanrésztvevők. A szemétlera-

káshoz és elszállításhoz kap-csolható problémák a vá -lasz  adók zöménél problé-mát jelent, ám az iskolák,óvodák és kórházak nemmegfelelő felszereltsége isszámos válaszban szerepelt.Az Azomaros mint mérgezőgyár, illetve a légszennye-zettség is sok válaszadó sze-rint a legfontosabb, megol-dásra szoruló probléma, dea biciklisáv, a hosszú távústratégiák hiánya, valaminta politikusok által kinevezettvezetők inkompetenciája, aközalkalmazottak tisztelet-lensége és a bürokrácia ismegjelent több válaszban.A megkérdezett lakosok sze-rint gond a turizmus kihasz-nálatlansága, de többen ismegemlítették, hogy az épít-kezési engedélyekre is hosz-szú éveket kell várni.
A város pozitív 
aspektusaiA következő nyílt kérdésMarosvásárhely három po-zitív aspektusára kérdez rá.Egyértelműen a Somostető,a középkori vár és Víkend-telep jelent meg legtöbbszöra válaszadók véleménye kö-zött, de többen is tiszta,csendes, nyugodt városnaktartják Vásárhelyt.  A vála-szokban megnevezték aMOGYÉ-t és a kórházi inf-rastruktúrát is mint pozitívaspektust, de a város föld-rajzi fekvése és a repülőtérjelenléte is megjelent többhelyütt. Érdekesség, hogya multikulturalitást meg-annyian  értékként emeltékki, ám nem elhanyagolhatóaz a tény sem, hogy többválaszadó azt írta, hogy nemtudna kiemelni egyetlen po-zitívumot sem, vagy véle-ménye szerint nincs ilyen. 
Elégedetlenség a város
projektjei irányábaA városban zajló projek-tek és befektetések közül aválaszadók csupán 49,2%-

a ismer bár egyet. A leg-népszerűbbek a Somostető,a középkori vár, a Víkend-telep, az ipari park, egyesutak felújítása és tömbházakhőszigetelése.A lakosok túlnyomó részeelégedetlen azzal, ahogyana polgármesteri hivatal ke-zelte a befektetéseket: 46%elégedetlen, vagy eléggé elé-gedetlen, 32% vélekedéseszerint pedig nem volt ele-gendő információ a rendel-kezésükre bocsátva, hogyerről véleményt alkothas-sanak. Csupán 15% elége-dett azzal, ahogyan a hivatalgyakorlatba ültette a várostérintő projekteket. 
Vegyes eredmények a 
lakónegyedeket illetőenA következő kérdéscso-port a lakókörnyezet meg-ítélésére vonatkozik, amely-ben a rendet és biztonságota válaszadók 80%-a kielé-gítőnek vagy közepesnekítélte, 19%-a pedig elégte-lennek. A lakóhelyükön lévőzöldövezet mennyiségét40% közepesnek, 26% elég-ségesnek, 32%-a viszontkevésnek vélte. A tisztaságotés a szemétszállítást a ne-gyedekben élő személyekzöme – 42% - rossznak tar-totta, 57% szerint pedig kö-zepes vagy elégedett ezzel. Ami a boltok és piacokszámát illeti a lakókörnye-zetben: 80% elégedett vagyközepesen elégedett ezzel,a játszóterek számát és ál-lapotát pedig 30% kielégí-tőnek, 37,7 % közepesnekés 29% elégtelennek tartja.Az óvodák, bölcsődék, is-kolák és középiskolák szá-mát illetően a kérdőívet ki-töltők 80%-a elégedett vagyközepesen elégedett. Ezzel eltérő eredménytmutat a lakónegyedi tömeg-közlekedés megítélésére vo-natkozó kérdés, ahol 48%elégedetlen, és csupán 4%választotta az elégedett op-ciót. 
Városi létesítményekA városi létesítményekkérdéscsoportban az elemi,középiskolai és egyetemiintézmények számával a la-

Néhány megjegyzés 
a marosvásárhelyi
római katolikus 
gimnázium helyzete
okán tartott 
tüntetésekről  Utcára vonult a „dü-hös és csalódott” erdélyimagyarság – tudjuk megaz eseményről szóló egyik tudósítás címéből. Mielőttbárki is azt hinné, hogy tüntetők lepték el az erdélyinagyobb városok utcáit, tereit, sietek megjegyezni:ha elfogadom, hogy Marosvásárhelyen háromezrenvoltak, akkor a többi helyszínen – Kolozsváron, Szat-márnémetiben, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában– még egyszer ennyien, azaz összesen mintegy hatezrentartották szükségesnek, hogy elégedetlenségüknekily módon adjanak hangot. Még egyszer: a „dühös éscsalódott” magyarok közül hatezren érezték úgy, hogy– az egyik vásárhelyi tüntetővel szólva – elérkeztek atűrőképességük határáig. Kíváncsi lennék: például aszékely szabadságnapi demonstrációkon való részvételtlefitymáló „szövetségi” vélemények megfogalmazóimost hogyan vélekednek...A Vásárhelyen felszólalók egyike sem érintette, miértés hogyan alakult ki a helyzet, ami a tüntetéshez veze-tett...  A jogfosztottsága miatt „csalódott és dühös”erdélyi magyarság nevében felszólaló Kelemen Hunor,az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott: a román hatóságokkettős mércét alkalmaznak, egyesek pedig „kifogástalaneljárásként” állítják be a kommunista diktatúra rablását,szabadságfosztását, ha a romániai magyarságról vanszó. Azt hiszem, a megállapítással egyetérthetünk,ergo: a tüntetés bármikor indokolt lett volna, s az lesza jövőben is. A felekezeti iskola helyzete sem érdekeltekorábban az RMDSZ-t, pedig már február óta nyilvánvalóvolt, hogy törvényen kívül leledzik. Talán nem tévedeknagyot, amikor azt állítom, ha nem következnek a vá-lasztások, a szombati tüntetés sem jutott volna senkieszébe. Így viszont a választási kampány elején úgykellett a gyengélkedő RMDSZ-nek egy ilyen alkalom,mint egy falat kenyér… Ott is voltak a szövetségi nagy-ágyúk az első sorokban, az elnök Kelemen Hunormellett Markó Béla, Borbély László, Kelemen Atilla, sa helyükre pályázó jelöltek is. Arról, hogy valójában ki a felelős a kialakult hely-zetért, egyetlen szó sem esett, amiként arról sem,hogy a római katolikus egyház, ha már felekezetiiskolát akart, miért nem mondta fel az Unirea Főgim-názium bérleti szerződését… Ennyire rászorult volnaaz abból származó pénzre? A címbéli kérdésre – cui prodest? – visszakanyarodva,s arra a választ megadva, egyértelművé válik: az egészinkább az RMDSZ kampányát szolgálta, mintsem arómai katolikus gimnázium ügyét. Véleményem szerint.  

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Cui prodest? Önök mondták: íme, Vásárhely legnagyobb
problémái, illetve pozitívumai

kosok zöme elégedett. Abölcsődék és óvodák szá-mával elégedetlenek a leg-többen, azaz 19%-a az ívetkitöltőknek. Ezzel ellentét-ben nagyon nagy az elége-detlenség foka az iskolák(52%), a bölcsődék és óvo-dák felszereltségét illetően(36,5%), és bár a kórházakszámával a kitöltők 44%-aelégedett és 7,2%-a nagyonelégedett, annak felszerelt-ségét és a kórházi helyek

számát illetően 40% elége-detlen. Az orvosi rendelők és agyógyszertárak számával62% elégedett vagy nagyonelégedett, illetve 87% elé-gedett, vagy nagyon elége-dett.A hét oldalas kérdőívet awww.tirgumures.ro oldalontölthetik ki, utána az ered-ményeket is megtekinthe-tik.
Pál Piroska
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Romániai Magyar Házak – a közösségi élet centrumai

Az elmúlt közel huszonötévben az önerőből intézmé-nyesülő romániai magyarközösségünk egyik legjelen-tősebb megvalósítása a Ma-gyar Házak intézményeineka létrehozása volt, amelyekfüggetlen magyar szigetek-ként vannak jelen közösségiéletünkben, amelyeket egy-részt a településbeli és ré-gióbeli magyar közösségekműködtetik és tartják fenn,másrészt nincsenek aláren-delve az állami szerveknek.Cselekvési szabadság, dekorlátozott anyagi lehetőségjellemzi ezen szervezeteket,ebből kiindulva a két naposrendezvény a Magyar Házakszerepe a helyi értékek fel-tárásában, nemzeti identi-tásunk megőrzése érdeké-ben címmel zajlott, de arésztvevők megismerked-hetek néhány követendőpéldával is, és a magyarnyelv napjáról is megemlé-keztek.A rangos rendezvényso-rozat kezdő eseményére akolozsvári EMKE GyörkösMányi Albert Emlékházbankerült sor. Itt mutatták beFleisz János: Az erdélyi ma-gyar sajtó története 1940–1944 című kötetét. Kós Ka-talin az Emlékház vezetőjeköszöntője után, a megje-lenteket dr. Széman Péteraz EMKE országos elnökeüdvözölte, kiemelve az ese-mény fontosságát. A könyvetBenkő Levente történész, akolozsvári Művelődés folyó-irat szerkesztője mutatta be,aki hangsúlyozta, hogy a kö-tet nemcsak a korabeli sajtóhelyzetét tisztázza, hanemkomoly történelmi ismere-teket is ad. Ez után a szerzőelmondta, mi késztette arra,hogy a sajtótörténettel ilyenmélységben foglalkozzon,mi volt a könyv alapkon-cepciója, és miért tartottafontosnak, ennek a bonyolultkorszaknak a részletes be-mutatását. Kifejtette, hogyvárostörténészként igyeke-zett az egyes városokban,régiókban kialakult sajtótrangsorolni, mind mennyi-ségi, mind minőségi szem-pontból. A könyvbemutatóa kolozsvári Bethlen Kata

Diakóniai Központban foly-tatódott a résztvevők be-mutatkozásával. 
Fennmaradni 
minden áron!A tanácskozás szakmairésze szombaton reggel vet-te kezdetét. Széman Péter,az EMKE elnökének köszön-tője után a NemzetstratégiaiKutatóintézet két képvise-lője – Ginter Gábor tervezésiés elemzési referens, vala-mint Molnár Szilárd vezetőtervező – beszélt az intézetmunkájáról, a határon túlikulturális és szakmai civilszervezetekkel tervezettegyüttműködési lehetősé-gekről. Hegedűs Katalin, aNemzeti Művelődési Intézetszakmai igazgatója kiemelte,hogy az akkreditációs eljáráslefolytatása után elindulhataz EMKE által már többszörbeharangozott közművelő-dési szakemberképzés, va-lamint egyéb képzések. A fenntarthatóság igen-csak aktuális téma a közéletszámos területén – hatvá-nyozottan igaz ez a kultu-rális intézmények, szerve-zetek esetében. Erre a prob-lémára keresett és kínáltmegoldásokat a találkozótöbb előadója is. Délelőtt azerdélyi szervezetek két leg-főbb támogatója részérőlMárton Katalin (Communi-tas Alapítvány) és Tibád Zol-tán (Bethlen Gábor Alap)beszélt a pályázati rendszer-ről, megpályázható össze-gekről, tematikákról, vala-mint kiemelten az elszámo-lás mikéntjéről, a legtöbbkonkrét kérdés is ez utób-bival kapcsolatban érkezett.
Sikeres példákA délután folyamán a ki-emelkedően pozitív megva-lósítások kerültek előtérbe.A szászrégeni DIO Ház, aRomániai Magyar GazdákEgyesülete Maros Szervezet,majd a nagyegyedi Dr. SzászPál Egyesület tevékenysé-geinek a bemutatása. Mind-három méltán sikertörté-netnek nevezhető esetbenegyöntetűen kijelenthető,

hogy a kulturális szerveze-teknek szinte lehetetlen öne-rőből fennmaradniuk, az aszerencsés, ha (a nonprofitszabályozásoknak megfele-lően) gazdasági vagy szoci-ális tevékenységeket is foly-tatnak, illetve ha együtt tud-nak működni a helyi isko-lával, politikai érdekképvi-seleti szervezettel, akár át-vállalva vagy kiegészítve bi-zonyos feladatköröket a ta-karítástól egészen a pályá-zatírásig. Fontos észrevennia kínálkozó lehetőségeket,részben a nyelv- és nemzet-megtartás érdekében, vala-mint a forrásszerzésben is.További kiaknázandó lehe-tőségek rejlenek az európaiuniós, valamint magyaror-szági pályázatokban is.
Mi számít értéknek?Az értékfeltárás, amelyrőlJakab Albert Zsolt, a KrizaJános Néprajzi Társaság el-nöke beszélt, új funkciótnyújthat a Magyar Házak-

nak. Az Erdélyi Magyar Ér-téktár Bizottság (EMÉB)örömmel veszi az új helyibizottságok jelentkezését,hiszen az építkezésnek ittis alulról kell történnie. Helyiérték bármi lehet, amit aközösség annak tart, legyenszó egy szoborról, gyógy-vízforrásról vagy akár sző-lőtőkéről. A helyi értékekrőljavaslatot lehet tenni a me-gyei, regionális bizottságok-nak, illetve az EMÉB-nek,amelynek szakmai testületehatároz arról, hogy melyikfelterjesztés milyen szintnekfelel meg, illetve mit ter-jesztenek fel a HungarikumBizottság felé.A konferencia zárásakéntSzéman Emese Rózsa, azEMKE kulturális referense,az Anyanyelvápolók Szövet-ségének elnökségi tagjaolyan példákat, lehetősége-ket vázolt fel, amelyekkel akisebb és nagyobb közös-ségekben működő MagyarHázak egyaránt csatlakoz-hattak november 13-án, a

tavaly óta Romániában isünnepelt magyar nyelv nap-jához.Az elnök már a következőtalálkozó tematikáját is vá-zolta: a hálózatépítés céljá-nak elérése érdekében isfontos feladata a MagyarHázak Láncolatának, hogymegfogalmazzák, illetve új-rafogalmazzák, melyek azoka kritériumok, amelyek alap-ján egy intézmény MagyarHázzá minősíthető.A romániai Magyar Házakhétvégi találkozójának végéna résztvevők már a jövőrevonatkozó terveket is kör-vonalazták. Például az RMGEMaros már az újabb mikházigazdanap szervezésén töria fejét, illetve készül azOMÉK-ra, minél több Marosmegyei termelő portékájá-val, az oktatás terén pedigújabb három farmerképzőtanfolyamot indít be mégaz év folyamán.
Timár Tímea

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)
szervezésében november 11-12-én Kolozsváron tar-
tották meg a romániai Magyar Házak találkozóját. A
rendezvényre sorrendben negyedik alkalommal került
sor. Az eseményen részt vett a marosvásárhelyi Ro-
mániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet
is, hiszen sokszínű mezőgazdaságot, oktatást és kul-
túrát közvetítő tevékenysége révén a szervezet szék-
háza magyar házként van nyilvántartva.
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Múlt héten izgalmas témát feldolgozó könyv bemuta-
tójára került sor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitá-
rius egyházközség tanácstermében: Levezényelt
visszacsatolás. A magyar katonai közigazgatás Észak-
Erdélyben, 1940 címmel. A tudományosság igényével
összeállított könyv olyan időszakot tár az érdeklődők
elé, amelyet még kevésbé kutattak a magyar történé-
szek. A könyv szerzőjét, Sárándi Tamást kérdeztük
kutatómunkájáról, a korszak megítéléséről.

– Miért választotta ezt a
kutatási területet? Vannak
személyes indíttatások? – Az 1940 őszi észak-er-délyi magyar katonai köz-igazgatás tágabb értelem-ben a „kis magyar világ”-ként ismert 1940–1944 kö-zötti időszakhoz kapcsoló-dik. A téma kiválasztásánálnem vezettek személyes in-díttatások, nagyszüleimgyermekként megéltékugyan ezt az időszakot, detúl sokat nem meséltek róla.Egyetemi éveim alatt mégmás téma foglalkoztatott,de már jó 10 éve ez a kor-szak áll kutatásaim közép-pontjában. A katonai köz-igazgatással 2010 körülkezdtem el foglalkozni. Eb-ben döntő tényező a Szat-már megyei katonai köz-igazgatásra vonatkozó ira-tok megtalálása volt, ezeketvalószínűleg én olvastam átelsőként. Első körben csaktanulmányok születtek,majd az egyre több forrásnapvilágra kerülésével fo-galmazódott meg bennem,hogy ebből akár egy forrás-kiadást is össze lehetne ál-lítani. A kötet kiadásánakgondolata kb. három évvelezelőtt merült fel, amikorfelvetettem az ötletet BárdiNándor budapesti törté-nésznek. Innen már egyenesút vezetett a Pro-Printkönyvkiadóhoz, és ebbenaz évben a Források a ro-mániai magyarság történe-téhez sorozat legújabb kö-teteként jelent meg.
„Az igazán izgalmas 
források a helyi világot
bemutatóak lennének”

– Van-e elegendő, a kor-

szakra vonatkozó forrás?– A 20. századi témákkapcsán a történészek ál-talában arra panaszkodnak,hogy túl sok a forrás, lehe-tetlen mindent átolvasni éskiválasztani az igazán fon-tosakat. Ez érvényes leheta „kis magyar világra”, de akatonai közigazgatás idő-szakára nem. Jelenlegi in-formációim szerint napja-inkig négy megyei levéltár-ban négy egykori vármegyeiparancsnokság iratanyagakerült elő: Szatmár, Hargita,Kolozs és Maros, de várható,hogy a jövőben újabbak iselőkerülnek. Mindezzelegyütt úgy vélem, hogy akötetben megfogalmazottmegállapítások érvényesekmaradnak. Az eddig előke-rült irategység töredékes,nagyon sok fontos és érde-kes kérdésről szinte sem-milyen információval nemrendelkezünk. A katonaiközigazgatás működésérőltermészetesen találhatókBudapesten és – kis mennyi-ségben – Bukarestben isanyagok, de az igazán iz-galmas források a helyi vi-lágot, a magyar társadalmatbemutatóak lennének. Akönyv struktúráját is a for-rásadottság határozta meg,azokról a kérdésekről szü-lettek külön fejezetek, ame-lyekről van elegendő doku-mentum. Szerencsére a leg-fontosabb kérdésekről –közigazgatás, oktatás, föld-kérdés, nemzetiségi kérdés,szociális ellátás stb. – ren-delkezünk információkkal.
– Hogyan látja, milyen fo-

gadtatásban részesült a most
megjelent könyve? – A könyv megjelenése

még nagyon friss, egyelőreegy könyvbemutató volt Ma-rosvásárhelyen, a nagykö-zönség először az ittenikönyvvásáron találkozhatotta kötettel. Ezt megelőzőena nyaranta megrendezésrekerülő szelterszi társada-lomtudományi táborban ke-rült bemutatásra, ahol jókvoltak az első reakciók. Mégnem tudom megmondani,hogy milyen is lesz a kötetfogadtatása. Tervezünk máserdélyi városokban is könyv-bemutatót, hogy megismer-tessük a nagyközönséggelis. Az eladási adatok mellettigazán fontosak az első tu-dományos recenziók lesz-nek, ezekből értesülhetünka szakma reakciójáról.
„A magyar történetírás a
bevonulás során történt
atrocitásokat dolgozta
fel megnyugtatóan”

– Hogyan ítéli meg az ön
által kutatott időszakot a
magyar, illetve a román tör-
ténész társadalom?– Ha azt nézzük, hogy atémáról hány publikáció je-lent meg román, illetve ma-gyar nyelven, akkor messze-menően a román szakiro-dalom vezet. A román tör-

ténetírás már az 1980-asévek közepén monográfiátszentelt a témának. A meny-nyiséghez azonban nemminden esetben köthető mi-nőség is. Az mindenképpenelmondható, hogy az 1940–1944-es időszak a romántörténetírás egyik kedvenctémája és napjainkban istucatnyi tanulmány éskönyv jelenik meg a kor-szakról. Az ezen időszakravonatkozó kánonok még az1980-as években, a nacio-nalista-kommunista dikta-túra idején fogalmazódtakmeg, és részben tovább él-nek és meghatározzák aközbeszédet. Van némi el-mozdulás és egyes románkollégák másképp, árnyal-tabban látják a képet, azon-ban a legtöbb írás csak új-ratermeli az eddigi topo-szokat. A román történet-írás legfőbb állítása az, hogya magyar kormány tudato-san törekedett az észak-er-délyi román lakosság elűzé-sére/kiirtására, és nincs kü-lönbség a katonai és polgáriközigazgatás időszaka kö-zött, csak a módszerek vál-toztak. Ez az állítás termé-szetesen nem tartható, amagyar kormánypolitiká-nak nem volt semmilyen

hasonló törekvése. Ez nemjelenti azt, hogy – a dél-er-délyi magyar lakosságéhozhasonlóan – az észak-erdé-lyi román lakosság helyzetene romlott volna folyama-tosan, és ne lettek volna jo-gos sérelmei. A magyar történetírásbana téma sokkal kevésbé fel-dolgozott. Habár már az1960-as években is jelentekmeg könyvek, amelyek érin-tették az eseményeket, ki-mondottan a katonai köz-igazgatással kapcsolatbankevés írás jelent meg. Ennekrészben oka a fent említettszűkös forrásadottság. Amagyar történetírás napja-inkig a – részben a katonaiközigazgatáshoz is köthető– bevonulás során és aztkövetően történt atrocitá-sokat dolgozta fel megnyug-tatóan, és egy összefoglalószületett Szabó Péter had-történész tollából a székely-földi katonai közigazgatás-ról. Habár elcsépelt ez a ki-jelentés, de akár azt ismondhatjuk, hogy ez a kötethiánypótló a magyar törté-netírásban, és reményeinkszerint hozzájárul az idő-szak alaposabb megisme-réséhez.
Nemes Gyula

Levezényelt visszacsatolás

Névjegy: Sárándi Tamás (1981, Bogdánd) muzeológus-történész. Tanulmányait a
BBTE történelem szakán végezte 2005-ben, majd a Szatmár Megyei Múzeumban
dolgozott. Jelenleg a Maros Megyei Múzeum munkatársa. 2011–2013 közt az ELTE Új–
és Jelenkori Magyar Történelem doktori iskolájának hallgatója volt. Kutatási szakterülete
a magyar és a román nemzetiségpolitika 1940–1944 között és a két világháború
közötti időszak társadalomtörténete. 



A Királyföld és 
a stratégiai pozíciókGyulafehérvár történelmeátfogja szinte teljes egészé-ben a Kárpát-medence ke-leti felének és Erdélynek atörténelmét. A város kiala-kulását és fejlődését a ge-ográfiai helyzete alapvetőenmeghatározta, mivel a főerdélyi út, a Maros mentiallúviumon, az Ompoly be-folyásánál kialakult, öböl-szerűen kitáguló ártéren,238-270 méter tengerszintfeletti magasságon helyez-kedik el. Földrajzi megtele-pedési helyzetében igen fon-tos szerepet játszott és ját-szik a Torda szoros, a Marosmenti egész Erdély szem-pontjából alapvető keres-kedelmi és közlekedési utak,illetve a Küküllők közelsége,a Gyulafehérvártól keletreelhelyezkedő Királyföld felévezető utak közelsége. Így Gyulafehérvár a Ma-gyar Nagyalfölddel, Székely-földdel, Királyfölddel, Me-zőséggel, és az ott kialakultnagyobb vársokkal, mintKolozsvárral, Marosvásár-hellyel, Nagyszebennel tör-

ténelme során kiváló föld-rajzi kapcsolatban lehetett,és pozíciója stratégiai – föld-rajzi szempontból kiemel-kedő volt, és maradt nap-jainkig is. 
Gyulafehérvár mint 
Dél-Erdély központjaEz a rendkívüli földrajzipozíció, az eltérő tájak ha-tárán elhelyezkedés igenfontos kereskedelmi, tájakközötti termékcsere köz-ponttá emelte Gyulafehér-vár városát, amely egyér-telműen Dél-Erdély köz-pontja. Ezt a szerepét felerősítiaz eltérő földtani adottságúrégiók, az Ampoly-Kisam-poly fennsík, a Székásmentihátság, az Erdélyi Érchegy-ség, a Torockói hegység kö-zelsége, határhelyzetükGyulafehérvár térségében,mert különböző bányater-mékek és erdei, valamintmezőgazdasági termékek,köztük a Brád-Abrudbánya-Verespatak-Bucsony arany-négyszögből származó ne-mesfémek kereskedelmi ésfeldolgozási központja is itt

alakulhatott ki. 
A Sóút gyűjtőpontjaA térség ásványtani –földtani erőforrásokban Er-dély egyik leggazdagabb vi-dékét képezi elsősorbanarany-, ezüst-, szelén-, ólom-, ón- és higanykész-letei révén. Ugyancsak kiemelkedőjelentőségű a Maros mentiSóút, amelynek egyik gyűj-tőpontja helyezkedett elGyulafehérváron. Ez a korábbi cserekeres-kedelmen, majd későbbpénzalapú kereskedelmenalapuló központi helyzet al-kotja és alkotta a város gaz-dasági erejét. A gazdaságitér és a kiemelkedő straté-giai, közlekedési helyzetvonzotta magához a várostörténelme során a vallás-központi, és a politikai sze-repet is. A kiemelkedő föld-rajzi helyzete révén a városkörnyékén már az őskorbanis igen  jelentős megtele-pedések alakultak ki, így aváros területén az újkőkoriVinca-Tordos kultúra, a réz-kori Cotofeni kultúra régé-szeti hagyatékai. 
Nehezen értelmezhető-
ek az őskor végétől 
található leletek A bronzkori szintbentöbb kultúra hagyatéka iselőkerült és kiemelkedő je-lentőségű, és már az igenkorai nemesfém kohászatotés fémfeldolgozást bizonyít-ja Gyulafehérvár környeze-tében a Maros híd építésesorán előkerült késő bronz-kori arany karperecek is. A kora vaskori megtele-pedések száma is jelentős.Az őskor végétől találhatóleletek, talán a politikai ha-

tásokkal átszőtt tudomá-nyos megközelítések miattnehezen értelmezhetőek. Bár a terület a vaskor vé-gén egyértelműen dák fenn-hatóság alá tartozott, deGyulafehérvár területénnem alakítottak ki erődöt,hanem attól északra többmint húsz kilométerre ta-lálható egy feltételezett dákerődítmény. Így a dákokatlegyőző és meghódító ró-maiak, akárcsak más terü-letén Erdélynek, nem a dáktelepülések folytatásábanalakították ki városaikat,erődítményeiket, hanem at-tól függetlenül hozták létreGyulafehérváron, amelyetApulumnak neveztek el. 
A rómaiak felismerték
Gyulafehérvár földrajzi
és stratégiai helyzetétA város Traianus (106-117) kori története igenvázlatos, de egyértelmű,hogy 106 után a terület aRómai Birodalom része lettDacia provincia néven, ésaz elsődleges feladat, akár-csak a többi tartománynálaz úthálózat kialakítása, akatonai stratégiai pontokelfoglalása, a berendezkedésés romanizáció megindításavolt. A rómaiak felismertékGyulafehérvár földrajzi ésstratégiai helyzetét és a há-rom irányba (akárcsak nap-jainkban) - Székelyföld, Ki-rályföld és Mezőség felé ve-zető utak találkozásánál ala-kították Apulum erődítmé-nyét és tették le Gyulafe-hérvár alapjait; ugyanisMarcus Aurelius császársá-ga idején (161-180) a bar-bár népek által körbevettés ostromolt Erdélyt (Daciaprovinciát) három részreosztották, és a középső ré-

szen az Ompoly patak latinnevéből (Apula) eredezőtartományrészt, Dacia Apu-lensist alakították ki és Apu-lum (Gyulafehérvár rómaielődje) székhelyet alakítot-ták ki központnak és egyerődöt alakítottak itt ki. 
A rómaiak 
kiürítik a tartománytA germán törzsek meg-jelenése és az egész tarto-mányra kiterjedő háborúknyomán a rómaiak kiürí-tették a tartományt, és a la-kosságot áttelepítették a bi-rodalom belső területeire. A gótok Apulum városátis lerombolták, majd a nép-vándorláskor különbözőhullámaiban az egymást vál-tó törzsek a római kultúraemlékét teljesen eltörölték.A népvándorláskorához ésa város nevéhez kapcsolódikaz egyik legnagyobb törté-nelmi talány. Ugyanis né-hány, elsősorban kelet-eu-rópai történetírás nyomána történészek egy része szlá-vok megjelenéséről ír aKrisztus utáni VI-VII. szá-zadok során. Ugyanakkor a régészetiforrások és az írásos törté-nelmi adatok egyértelműenbizonyítják, hogy a longo-bárdok által a gepidák elleniharcban szövetségesként aKárpát-medencébe behívottavarok szállták meg a gep-ida szállásterületeket, ígyErdélyt is. Erdélyből, Alföld-ről, Délvidékről az egészKárpát-medence történetétátíró longobárd – avar ésgepida háborút követően agepida lakosság az utolsógepida uralkodó fiának,Reptilia hercegnek a veze-tésével Bizáncba, illetve bi-zánci területre menekült567-ben. 
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(folytatás előző lapszámunkból)  

Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilométerre
délre, a Maros és az Ompoly összefolyásánál emelkedő
kétszázharminc méter magas fennsíkon fekszik. Neve
onnan ered, hogy a fehér mészkőből épült római kori
falmaradványok alapján az itt letelepedő szlávok Belg-
rádnak – Fehérvárnak – nevezték el. Már a vaskorban
földvár állt itt, ahová a rómaiak később castrumot épí-
tettek. Erdélyt már a magyar államalapítástól kezdve
innen kormányozták, mint különálló egységet, és itt
székelt az erdélyi vajda. Püspökségét Szent István ala-
pította 1009-ben, ezt követően lesz Fehér vármegye
székhelye. 1241-ben a tatárok teljesen elpusztították.
Virágkorát a Hunyadiak és Bethlen Gábor alatt élte.
Székesegyháza XIII. századi, és egy régebbi templom
alapjaira épült. 1657-ben II. Rákóczi György lengyel
hadjárata idején a várost tatár seregek égetik fel, majd
ugyanebben az évben, október huszonötödikén a feje-
delem itt mond le.

Egy erdélyi erődítmény püspöki központja és palotája
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Az avarok az egész 
medencét egyesítikA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólegyértelműen az derül ki,hogy az avarok az egészmedencét egyesítették, aKárpát-medence történelmesorán először ötszázhat-vannyolcban, amikor is hús-vét hétfőjén a longobárdokÉszak-Itáliába vándoroltaka Dunántúlról, és átadtákteljes szállásterületüket azavar kagánnak és az ava-roknak az örök béke fejé-ben. Az avar kaganátus aKrisztus utáni VI. századtóla VIII. század végéig létezetta medence nyugati felében,de a keleti részen a IX. szá-zad kezdetéig, a 815. évibolgár hódításig fennma-radhatott, de Felvidéken,Kárpátalján, Erdély keletiés északi részén, valaminta Magyar Nagyalföld jelen-tős részén megérhették amagyar honfoglalást is. Így igen problematikusErdély területén (is) szlávbevándorlásról, expanziórólés szláv névanyag megjele-néséről írni a VI. és IX. szá-zad közötti intervallumban,mivel az egész terület avarfennhatóság alatt állt. 
A szláv írás kialakítása
is bizánci hatásra 
történtRáadásul több történészfelfigyelt arra, hogy maga akorai szláv történetírásravonatkozó, erősen aktuál-politikai elképzelések a XIX.század során nemzeti ro-mantika jegyében keletkez-tek, és a valóságban maguka szlávok anyagi kultúrája,a szláv (szklavén) elnevezésBizánc tudatos politikájanyomán alakulhatott ki a

legújabb történelmi forrá-sok és értelmezések alapján. A szláv írás kialakítása isbizánci hatásra történt, ésaz első betűit ennek az írás-nak a glagolita ABC közötttaláljuk, amelynek első ré-gészeti adatait a magyar-országi Zalaváron, közép-kori nevén Mosaburgban(Mocsárvárban) tárták fela régészek. Azonban azt is tudni kell,hogy ezt az írásmódot 865-866 között alakította ki Cirillés Method, amikor a nyugatiegyházi források szerint isaz első, magyarokkal azo-nosítható ungi seregek mármegjelentek a Kárpát-me-dencében, és amikor méga régészeti adatok alapjánmég éltek avarok a medenceegy jelentős részén. Így azazelképzelés, hogy a szlávBelgrád elnevezés nyománalakult volna ki a Fehérvárelnevezés történelmileg ne-hezen igazolható. 
Gyulafehérvár végső 
elnevezését Horka fia
Gyula neve után kapjaValószínűleg az Apulumfehér kőből épült rómaierődjének romjait is meg-szálló avar elnevezést kö-vetően alakult ki a Fehérvárelnevezés, amely több he-lyen és igen különböző for-mában, de mindig központihelyet megadva jelenik mega Kárpát-medencében –Nándorfehérvár, Székesfe-hérvár, Fehérvár. Gyulafe-hérvár végső elnevezését aDunántúlról Erdélybe tele-pült Horka fia Gyula neveután kapta, mivel Gyula ve-zér a szálláshelye lett ez aterület, és a római romokbólújraépült várat és szállás-helyet nevezték el Gyulafe-hérvárnak. 

1003: István király 
személyesen vezet 
sereget GyulafehérvárbanA várról és jelentős sze-repéről már a kora Árpád-korban írásos források van-nak, mivel Koppány felné-gyelt testének négy darabjáta magyarok szállásterüle-tének négy legnagyobb vá-rába küldte el 997-benVeszprém alatt csatát és or-szágot nyerő István (Vajk)fejedelem. A források szerint Kop-pány fejét a Gyulafehérvár-ba küldték. Ebből tudhatjuk,hogy Esztergom, Székesfe-hérvár, és Nándorfehérvármellett Gyulafehérvár lehe-tett az egyik legjelentősebbtelepülés a X. században. A következő írásos forrás1003-ban keletkezett, ami-kor István király személye-sen vezetett sereget Gyula-fehérvárban székelő és akirállyal szemben pártot ütőerdélyi vajda, Gyula ellen. Harcra nem került sor,mert Gyula vajda megadtamagát és egész családjávalkirályi túsz lett. István ki-rályunk személyes utasítá-sára alakították ki a katoli-kus püspökségi központotés palotát Gyulafehérvárerődítményében.

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Az oldalt összeállította: 
Prof. dr. Sümegi Pál tan-

székvezető egyetemi ta-
nár és Nagy-Bodó Tibor 

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációért köszönet
Keresztes Géza műépítész-mű-
emlékvédelmi szakmérnöknek;
továbbá a régi és a mai képe-
kért: Demján László műemlék-
védő építésznek 

Fejfájós „BREXIT” 

Az Európa sorsát közvetlenül érintő egyik sar-
kalatos probléma a napjainkban már elcsépelt és
az unalomig tárgyalt BREXIT. A szigetország EU-bólvaló kilépésének ötletét sokan egyszerűen csak rosszviccnek tartották, mondván, hogy a britek csak fenye-getőznek, így próbálnak előnyösebb gazdasági-keres-kedelmi pozíciókhoz jutni. Egy szép napon azonbankiírták a népszavazást, magyarán: kikérték a brit tár-sadalom véleményét. A nagy horderejű kérdésre em-berek milliói adtak gyors, frappáns választ. A szavazók51,9 százaléka döntött Nagy-Britannia EU-ból való ki-lépése mellett, 48,1 százaléka pedig a bent maradásmellett voksolt. A kilépést szorgalmazók győzelme fel-ért egy földrengéssel, ugyanis Európa vezetői meg vol-tak győződve, hogy a bent maradás mellett szavazóksimán nyerik a versenyt, és ettől kezdve már nem leszmiről tárgyalni, minden halad majd a régi kerékvágás-ban. Az eredmények láttán azonban nemcsak Európá-ban, hanem a szigetországban is nagy volt amegdöbbenés, mintha mindenre számítottak volna,csak erre nem. A többit tudjuk. A média napról napra fokozódó pá-nikhangulatot tükrözött, és minden jel arra utalt, hogya helyzet sokaknak „nagyon” nem tetszik. Egyre többszervezet és közéleti személy vetette fel a népszavazásmegismétlésének szükségét, arra utalván, hogy a vá-lasztók többsége nem volt tisztában a BREXIT követ-kezményeivel.  A közvélemény-kutatások alapján akilépést szorgalmazók nagy része idős és vidéki, abennmaradást támogatók többsége pedig fiatal, ma-gasfokú végzettséggel rendelkező és persze londoni.Már azt is emlegetni kezdték, hogy London különválik,és a maga útját járja, bár ezt szerintem azok sem hit-ték el, akik kitalálták. Azt ma már mindenki sejti, hogy a BREXIT-nek min-denképp komoly hatásai lesznek társadalmi, gazda-sági, pénzügyi, kulturális és egyéb téren, azonbanennek valós mértékét emberfia nem tudja előreje-lezni. A legnagyobb kételyek persze a gazdasági-pénz-ügyi és kereskedelmi ágazatban merülnek fel, és azsem titok, hogy a brit fizetőeszköz értéke az utóbbihónapokban nagyon mélyre süllyedt. Ezen már lemér-hető az életszínvonal várható csökkenése, és ugye amaradást támogatók ezt hozzák fel az egyik legfonto-sabb érvként.  Valami azért mégsem értelmezhetőtisztán: a napokban a londoni felsőbíróság úgy dön-tött, hogy ¬„a brit kormánynak nincs joga parlamentijóváhagyás nélkül elindítani az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnéséhez vezető folyamatot a lisz-szaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválásával.” Ezekszerint az érvényes népszavazás eredményét ilyenkönnyen érvényteleníteni lehet? Erre reagált rendkí-vül határozottan Theresa May, a brit miniszterelnök,aki szerint a nép akaratát maradéktalanul végre kellhajtani, és ezt akkor is meg kell tenni, ha egyesek ezzelnem értenek egyet. Ezt nyilvánvalóan arra alapozta,hogy a kilépést a szavazók több mint fele támogatta.A bent maradást támogatók közül egyre többenvélik, hogy a Parlamentnek kell kimondani a végsődöntést, és láthatóan nem törődnek a sajtóban itt-ottmegjelenő szalagcímekkel, miszerint „a felsőbíróságfelülbírálja a szabályokat”(The Guardian) vagy „a bí-róság a nép ellen” hoz döntéseket (Daily Telegraph). Bár minden becslés és előrejelzés korainak tűnik,egy biztos: Nagy-Britannia a jövőben is jó kapcsolato-kat kíván ápolni Európával, még akkor is, ha megtör-ténik a kilépés. A folyamat fejfájós lesz, de a briteknekugyanúgy szükségük van az előnyös gazdasági-pénz-ügyi kapcsolatokra, mint eddig volt. Semmi sem fe-kete-fehér, ahogy ez már annyiszor bebizonyosodott.Az ominózus 50. cikkelyre pedig néhány év múlva kiemlékszik majd? 

-demeter-



Donald Trump pakisztáni.Vagy viking. Vagy skót. Meg-lepő teóriával állt elő a mi-nap a Neo News: az elnök-választást megnyerő DonaldTrump igazából az észak-nyugat-pakisztáni Waziris-tanban született 1946-ban,és az igazi neve DawoodIbrahim Khan. A tévécsa-torna egy kisfiú-képet is be-mutatott igazukat alátá-masztandó, aki tényleg ha-sonlít Trumphoz (kisségyengíti a konteót, hogy aszőke, fehérbőrű gyerekrőlaz 1950-es évek elején ké-szült színes fotójuk van). Akis Dawood Ibrahim Khantállítólag 1955-ben fogadtaörökbe egy amerikai pár,miután pakisztáni szülei el-hunytak.Egy orosz leszármazás-kutató ezzel szemben azt

állítja, hogy Trump egyenesági leszármazottja Ruriknak,a vikingnek (illetve Varég-nek, a rusznak), aki annomegalapította az orosz ál-lamot, és akinek utódai egé-szen a XVII. századig ural-kodtak. Megemlíti továbbá,mintegy járulékos érdekes-ségként, hogy Barack Oba-ma is Rurik-leszármazott.Nilogov úgy gondolja,Trump három női ágon iskapcsolódik a IX. századiorosz-viking uralkodóhoz.De nemcsak Nilogov be-szél viking ősökről, a Faceto Face blog is erről ír:Trump anyja, Mary AnneTrump (lánykori nevén Mac-Leod) skót bevándorló volt,a lewisi MacLeod-klán le-származottja. (Lewis – a szi-get – a vikingek uralma alattállt a IX. és XIII. század kö-
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zött, aztán a MacLeodok vet-ték át az irányítást a terü-leten, míg a Mackenzie-ekháttérbe nem szorítottákőket a XVII. században.)Az igazság persze más:Trump – mint minden ame-rikai celeb – valójában ma-gyar származású, csak nemkérkedik vele, épp elég nekia szlovén feleség.
A borozás az új gyúrás.Egy kanadai kutatás soránolyan vegyületet találtak avörösborban, amely ugyan-azt a hatást éri el egy pohárital elfogyasztása után, mintegy óra konditermi edzés!Ennek alapját egy különle-ges vegyület, a szőlő héjábanis megtalálható rezveratroladja: amikor ez a vegyületa szervezetbe jutott olyanmennyiségben, mint ameny-nyit egy pohár átlagos vö-rösbor tartalmaz, több po-zitív élettani hatás is ész-lelhető volt, mint például afizikai teljesítmény és azizomerő növekedése, vala-mint a szívműködés javu-lása. Ami érdekes, hogy akutatásban észrevették: eza három élettani hatás pontolyan mértékű, mint egy órakonditermi edzés utóhatása.Rendszeresen persze nemlehet így kiváltani a gyúrást,de egy-egy elmaradt alkalompótlásához jól jön egy pohárvörösbor, illetve a szőlő, azétcsokoládé, a kakaó és amogyoró fogyasztása is, hi-szen ezek is tartalmaznakrezveratrolt.Mi saját kutatást nem vé-geztünk ugyan, de évtizedeskocsmai tapasztalatok alap-ján kijelenthetjük: ha a vö-rösborfogyasztás következ-tében a fizikai teljesítményés az izomerő nem is növe-kedik számottevően, ellen-ben a bátorság mindenkép-

pen, az elfogyasztott bor-mennyiséggel egyenesarányban.
Belgium egy város. Jean-Claude Juncker meg többmás brüsszeli ingyenélő az-zal poénkodik mostanában,hogy Donald Trump pár év-vel ezelőtt még azt hitte,Belgium egy európai város.Ami önmagában ténylegmarhaság, mert Belgium egyország. De ha azt nézzük,hogy Belgium akkora, mintMagyarország egyharmada(30500 négyzetkilométer),míg például csak Texas te-rülete Belgium területéneka huszonháromszorosa(700000 négyzetkilométer),akkor, amerikai léptékkel,Belgium valójában egy falu.
Egyre tovább élünk, de

egyre öregebbek is va-
gyunk. Legalábbis ez áll anemrég megjelent „Romániaszámokban” 2016-os kia-dásában, amelyben a sta-tisztikai intézet összesítetteaz ország 2015-ös helyzetét:2012-ben még csak 40,7, de2015-ben már 41,3 év volta lakosság átlagéletkora, ésezzel párhuzamosan idő-sebben is halunk meg.Ugyanakkor ez egyénekrelebontva is igaz: minél to-vább él valaki, annál idő-sebben hal meg.Egyéb érdekes adatok azemlített kiadványból:

- mostanában nem voltaz ország területén számot-tevő tektonikus vagy vulka-nikus tevékenység, így to-vábbra is a Fogarasi-hava-sokban található Moldove-anu csúcs a legmagasabb,2544 méterrel- egy háztartás átlagoshavi jövedelme 2687 lej, azátlagos havi kiadás 1703 lej,vagyis minden család félretud tenni havonta majdnem1000 lejt, mégis mindenkipanaszkodik- egy romániai havontaátlagosan 4,5 kg húst és hen-tesárut, 0,7 kg cukrot, 6 litertejet, 3 kiló krumplit, 11 kilózöldséget és gyümölcsöt fo-gyaszt, továbbá 0,8 liter bortés 1,3 liter sört iszik meg(az egy főre eső alkoholfo-gyasztásnál nyilván beleszá-molják a csecsemőket, a hit-gyüliseket meg az összestöbbi absztinenst is, de akkoris valamit nagyon elszámol-hattak, mivel az átlagolt haviegy üveg bor meg a két ésfél sör bántóan kevés)- 100 romániai háztar-tásból 68-ban van internet,fürdőszobával viszont a ház-tartásoknak csak egyhar-mada rendelkezik, ami végülis nem akkora gond: egykertvégi pottyantós fabudinkotolva is ugyanolyan ké-nyelmesen lehet Messenge-rezni, mint egy kád forróvízben tespedve…
Molnár Tibor
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Egy kis római kávéházfélreeső sarokasztalánál,egyszerű fehér ruhában ülta két idős férfi. Turisták éshelybéliek között, egy-egykapucsínót kavargatva be-szélgettek.– Azért kértem ezt a ki-hallgatást, szentatyám… –kezdte az öregebbik, de amásik félbeszakította.– Szólíts csak Ferencnek,szentatyám, ez így sokkalközvetlenebb és bensősé-gesebb.Benedek bólintott.– Néha úgy érzem – foly-tatta németes precizitással–, hogy az ateisták és a li-berális sajtó már-már job-ban kedvel téged, mint a hí-vők milliárdjai.– Mindenkihez meg kelltalálnunk az utat. Az egy-ház nem zárkózhat el a vi-lágtól, amelyhez hozzátar-tozik. Én csak a krisztusielveket gyakorlom, példáula menekültek esetében is.„Idegen voltam, és befogad-tatok.” Baj, ha ez tetszik amédiának?– Na és az emberölés? Aza legnagyobb bűn. Előszörazt kell rendbe tenni, addignem beszélhetünk egyéb-ről. Évente közel kétmillióeurópait ölnek meg euró-paiak. Méghozzá törvénye-sen, büntetlenül, a sajátjaikközül, az anyaméhben! Eh-hez képest jelentékteleneka migránsok problémái.

Hirtelen a szomszéd asz-taltól odalépett hozzájukvalaki.– Bocsánat, véletlenülhallottam a diskurzust –szólt. – Teljesen igaza vanaz idősebbik úrnak. Hamegölnénk évi 2 milliómigránst, még akkor iscsak döntetlen lenne. És ak-kor már inkább muzulmá-nokat öljünk, mint keresz-tényeket. Ha lehetválasztani. Bár tudom,hogy nálunk nem lehet…– Távozz tőlem, sátán! –emelte fel Ferenc a kezét.– Én értem – folytatta azismeretlen –, hogy Jézus aztmondta, tartsd oda a másikorcádat is, de amikor a fő-papnál a poroszló arconüti, Jézus azt kérdezi: „Harosszul szóltam, bizonyítsdbe a rosszat, ha pedig jól,miért ütsz engem?”– Nézz ide – mutatott Fe-renc a kapucsínóra. – A fe-hér hab és a fekete kávéegyütt szép.– De ha így összekeve-rem – kanalazott bele Be-nedek –, csak szürke, zava-ros lé lesz belőle.Ferenc türelmetlenül in-tett a pincérnek.– Fizetek!– Igenis, kérem! Két ka-pucsínó.
Ungváry Zsolt

Népszerűség

Főleg nem, ha az ember-nek előbb jár a nyelve, mintaz esze. Persze, államfőknélkicsit másként van ez, lehet,hogy tudatosan szólta el ma-gát a múlt héten Klaus Jo-hannis, de tény, hogy azótavan mit felülvizsgálnia. Le-hetségesnek nevezte Romá-nia egyesülését Besszarábi-ával – igaz, ezzel a megjegy-zéssel: „de nem a közeljö-vőben”.Azt állította, hogy – bársokan nem feltételezik róla– kedves számára a téma,de ahhoz, hogy az egyesüléssikeres legyen, három fel-tételnek teljesülnie kell: arománoknak akarniuk kell,a moldovaiaknak akarniukkell, de az is előfeltétel, hogyse Romániának, se Moldo-vának ne legyenek vitás,nemzetközi felügyelet alávont területei.Az elnök azt mondta,hogy „nem volt valami ha-tékony” a támogatás, ame-

lyet Románia nyújtott Mol-dovának 1990 óta. Szerintefontosabb lenne a moldovaiintézményeket és pártokatsegíteni, mint néhány Eu-rópa-barát politikust, aki„vagy jó eredményeket értel, vagy nevetségessé tettepolitikai projektjét”.Nos, mindez elhangzottcsütörtökön, aztán a mol-dovai választók a három elő-feltétel közül az egyikre csat-tanós választ adtak: szoroseredménnyel ugyan, de azoroszbarát, szocialista jelöltIgor Dodont küldték az ál-lamfői hivatalba. A jelölt avoksok 52,9 százalékát sze-rezte meg az európai ori-entációjú Maia Sanduvalszemben. Az uralkodó szél-irány Moldovában tehátegyelőre még moszkvai.Érdemes odafigyelni Do-don első kijelentéseire is.Szerinte az eredmény aztjelzi, hogy Moldova az Orosz-országhoz való közeledésre

szavazott. Történik mindezakkor, amikor Oroszországés a Nyugat (Johannis ké-pében) is nagyobb befolyástszeretne elérni a három ésfél milliós, elszegényedett,de geopolitikai szempontbólstratégiai helyen fekvő ag-rárországban.Külön érdekes Bukarestreakciója Dodon győzelmé-re. Johannis még a nevétsem ejtette ki (amikor végrenagy későn megszólalt),hogy a hűvös fogadtatástmég jobban aláhúzza. A ro-mán államfő hétfő estig vártközleményével, amely sze-rint tudomásul vette azeredményt, és a tisztségéveljáró felelősségére figyelmez-tette az új moldovai elnököt,de anélkül, hogy gratuláltvolna a győzelméhez. Tény, hogy 2005-ben amoldovaiaknak még csakalig három százaléka támo-gatta volna a Romániávalvaló egyesülést, és az euró-

pai közeledés hívei sem vol-tak sokkal többen. Ehhezképest a vasárnapi ered-mény előrelépés abban azértelemben, hogy most amoldovai polgárok negy-vennyolc százaléka elvilegEurópa-párti. (Hogy ezenbelül is Románia-pártiak-e,azt ez alapján eldönteni nemlehet.) Johannis tehát elő-relátónak is bizonyulhatott,amikor úgy számolt, hogy

a közeljövőben nem leszegyesülés. De úgy tűnik, azEurópa-barát politikusok tá-mogatását vehetné komo-lyabban, ha első szász szár-mazású román államfőkéntNagy-Románia újjáteremtő-jeként kíván bevonulni atörténelembe – amennyibensaját politikai projektjét nemakarja nevetségessé tenni.
Kristály Lehel

Nix Nagy-Románia!
Hiába no, román államfőnek lenni sem könnyű meg kifizetődő dolog
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Tisztogatás alsó 
és felső szinten

– Gratulálok a jelenlegi
pozíciójához. Hogyan került
a Szatmárnémeti Olimpiá-
hoz?– Egy nagyon jó barátom-nak, a talpig úriember No-vák Leventének köszönhe-tem, aki bízott bennem.Neki már korábban meg-ígértem, ha bizonyos felté-telek és lehetőségek adottaklesznek Szatmárnémetiben,akkor szívesen elfogadomajánlatukat és komolyan fo-gok dolgozni ott, amire azidén sor is került. Augusztus1-jétől három hónapig azegyüttes menedzsere vol-tam, azon idő alatt szabadkezet kaptam, hogy én dönt-sek mindenben, ami a csa-pattal kapcsolatos, aztánoktóber elejétől a klub el-nökének választottak megegy évre. Jelen pillanatbanaz edzői stábbal arra törek-szünk, hogy egy biztos ve-zetőtanácsot is kialakítsunka klubon belül, hiszen csakén meg a sportigazgató ma-radt meg a régi vezetésből,ugyanis a többi személytőlmegváltam. 

– Hogy került Bogdan An-
done, a Rapid meg a Ferenc-
város volt játékosa edzőnek
az Olimpiához?– Amikor körvonalaztamaz Olimpia fellendülésénekprojektjét, akkor került szó-ba Andone neve, de ő mégakkor az Astra együttesénélvolt Şumudică segítője, dehallottam, hogy vezetőed-zőként szeretne dolgozni.Felvettem vele a kapcsolatotés az Olimpiához vittem ve-zetőedzőnek, amit nem bán-tam meg, hiszen jöttek azeredmények is, de tudtam,hogy a célt egy jó képességűstábbal lehet elérni. 

– Amióta átvette az Olim-
pia irányítását, azóta az
együttes nagyon jól halad,
hiszen a 15 mérkőzésből 9-
et megnyert és a tabella har-

madik fokán áll az eddig tel-
jesített 30 ponttal, hat pont-
ra lemaradva a listavezető
Juventus Bukarest mögött.
Erről mi a véleménye?– Az Olimpia egy hajdani,sokak által szeretett klub.Amikor átvettem, a kezdőtizenegyből öt volt 1. ligásjátékos távozott (Buhăescu,Sălăgeanu, Mărcuş, Brataés Tătaru), így helyi illető-ségű, tehetséges játékosokraalapoztunk, mint C. Juhász,D. Muntean, V. Heil, Fl. Mu-reşan, akik mellé néhányfiatal, de tehetséges labda-rúgót szerződtettünk. Jólmegy a csapat, aminek na-gyon örvendünk, viszont abajnokság előtti célkitűzé-sünk a kiesés elkerülésevolt.
Játékosügynök 
volt a klubigazgató

– Mint hallottam, koráb-
ban az együttes menedzsere
volt, azelőtt meg játékos-
ügynök is...– Igen, én egykoron éve-kig futballoztam, aztán já-tékosügynökként is dolgoz-tam Anamaria Prodannal,és már akkor szerettem vol-na egy alakulat vezetésévelfoglalkozni. Amikor az Olim-pia menedzsere lettem, ésfelajánlották, hogy a klubelnöke legyek, nem haboz-tam, rögtön elvállaltamanélkül, hogy arra gondol-jak, nem fog sikerülni. Alabdarúgásban eltöltöttévek alatt sikerült kellő ta-pasztalatra szert tennem,hogy véghezvigyem az el-képzelésem az Olimpiánál. 

– Mennyi ideig tevékeny-
kedett Anamaria Prodan-
nal?– Mielőtt elkezdődöttegyüttműködésünk egyorosz játékosügynökkel dol-goztam együtt, akit a románjátékospiac érdekelt, de mi-vel távol lakott, én segítet-tem neki innen bizonyos fi-atal, tehetséges, ígéretes já-tékosok közvetítésével, szer-

ződtetésével. Akkor talál-koztam Anamaria Prodan-nal, aki azon időszakbantöbb gondolattal is támo-gatott, majd felajánlotta,hogy dolgozzak vele, aztánegy évig tevékenykedtünkegyütt. 
– Gondolom, hogy ezek

szerint jól ismeri a hazai já-
tékospiacot...– Valóban, a 9-10 évesgyerekektől kezdve az 1. li-gás játékosokig nagyon jólismerem a hazai piacot, deamióta az Olimpianál tevé-kenykedem, megszakadt anapi kapcsolatom a terü-lettel. 
Fülöp István és öccse,
Loránd támogatója volt

– Azt beszélik, hogy Fülöp
István is az ön segítségével
került a szászrégeni Avântultól
az FC Botoşanihoz. – Fülöp Istvánt nem énvittem az FC Botoşanihoz,vele csak idővel dolgoztam,amikor Anamaria Prodannalírt alá menedzseri szerződést.Mondhatom, hogy idővelmind Istvánnak, mind öccsé-nek, Lorándnak támasza éstámogatója lettem, de én másjátékosokkal is dolgoztam.Jelenleg menedzseri egye-temre is járok, de az sem ki-zárt, hogy egyszer majd kül-földön fogom folytatni.

– Nem akart edző lenni?– De igen, de sajnos maRomániában nem igazánhagyják dolgozni és bizo-nyítani az edzőket, nincsentürelmük a vezetőknek, ígykevés a beléjük vetett bi-zalom. Amúgy én nagyonaprólékosan választom kiazt a személyt, akivel dol-gozni szeretnék és annakhuzamosabb ideig bizalmatszavazok, hogy bizonyíthas-son. 
– Hogyan választotta ki

Bogdan Andonét edzőnek?– Egy hétig telefonon hív-tam több klubelnököt, ed-zőt, labdarúgót, labdarú-gásban jártas személyt,akiktől kikértem a vélemé-nyüket és minden vele kap-csolatos információt raktá-roztam, majd utána döntöt-tem. Remélem, helyesen...
Felnéz édesapjára, 
Karda Mártonra

– Édesapja nem más, mint
a bátosi születésű Karda
Márton, aki tagja volt az AS
Armata aranycsapatának.
Ön is évekig futballozott, te-
hát nem esett messze az
alma a fájától...– Erre én büszke vagyok!Sőt emlékszem még arra is,amikor ő az Elektromaros-nál játszott. Sajnos nem let-tem olyan híres futballista,

mint ő, de neki köszönhe-tően kezdtem el játszani.Ugyanakkor remélem, hogya jelenleg betöltött funkci-ómnak és az elért eredmé-nyeknek köszönhetően túl-lépem majd az édesapámteljesítményeit.
– Gondolom, hogy az édes-

apja most büszke, hogy fia
is a labdarúgáson belül te-
vékenykedik...– Igen, nagyon. Édes-anyám a minap boldoganújságolta, hogy az idény elsőtelevízióban közvetített ta-lálkozóján, amelyen az Olim-pia játszott, a képernyő előttsírt boldogan. Aztán azOlimpia–Sepsi hazai mér-kőzésre meghívtam őt is,így a helyszínen szurkoltnekünk. Nyertünk is 3-0-ra. 

– Milyen együtteseknél fo-
cizott ön az évek során?– A Sportiskolánál kezd-tem, aztán a Szász AlbertSportlíceumnál folytattam,majd a besztercei Gloriánál,a kisinyovi Zimbrulnál, deidővel a Kiskunhalas, a Bé-késcsaba és a Gyula csapa-tainál is játszottam. Onnana TranSilhoz kerültem, ami-ből FC Municipal lett és C.Bodea volt az edzőnk, deegészségügyi okok miattabba kellett hagynom.  Sajnálja az ASA-t, viszont

A vásárhelyi Karda Attila 
a Szatmárnémeti Olimpia élén 
Az AS Armata egykori tagjának, a bátosi Karda Már-
tonnak a fia, Karda Attila októbertől a 2. ligás Szat-
márnémeti Olimpia együttesének az elnöke. A 34
éves Attila (Románia legfiatalabb labdarúgó-klubel-
nöke) egykoron futballozott, aztán a pályafutása be-
fejezése után játékos menedzserként tevé kenykedett,
majd a 2016 - 2017-es idénytől kezdődően az Olimpia
együttesének menedzsere, majd elnöke lett. Attila a
labdarúgásban elért eddigi teljesítményeiről beszélt
Marosvásárhelyen.

Karda Attila
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célra tör az Olimpiával
– A marosvásárhelyi ASA

együttesének teljesítményét
követi?– Persze. Jelenleg az ala-kulat kellemetlen helyzet-ben van, de nem tudom,hogy miért. Dicséretes, hogymilyen sportbázist építettekMarosvásárhelyen, és mi-lyen lehetőségek vannak alabdarúgást űző fiatalokszámára, amellyel nem sokélvonalbeli hazai csapatbüszkélkedhet. Sajnos ezvan, de úgy gondolom, hogytöbbet lehetett volna tennia vásárhelyi labdarúgásért.Remélem, idővel minden arégi kerékvágásba kerül, és

ott lesz a csapat, ahol ahelye van. 
– Mi a Szatmárnémeti

Olimpia célkitűzése?– Azzal a céllal vettem átaz együttest, hogy egy ütő-képes csapatot kovácsoljunkössze, majd annak függvé-nyében, hogy mi fog tör-ténni az együttessel a télen,húzzunk egy vonalat, és amegye elöljáróival kiérté-keljük a félévi tevékenysé-günk, aztán az együttes jö-vőbeli szereplésével kap-csolatosan is határozzunk.Szerencsénkre nagyon jóeredményeket értünk el, abajnokság elején sokan ke-vés esélyt adtak nekünk,

sőt biztos kiesőnek láttak,de sok munka árán sikerültjól teljesítenünk, sőt a baj-noksággal párhuzamosan aromán kupában is érdekel-tek voltunk.Ha 2017-ben adottaklesznek a megfelelő anyagikörülmények, és közel ál-lunk majd a feljutáshoz,nincs kizárva, hogy megcé-lozhatjuk azt is. A csapattámadó felfogású, sokpasz-szos játékot produkál, desajnos a hazai pályák mi-nősége nem segíti a játé-kunkat. Nem utolsó sorbana gyerekközpontot is na-gyobb figyelemmel fogomkövetni, hiszen az utóbbi15 évben a klub előző ve-

zetői azt elhanyagolták.
– Gondolom, hogy az

együttes jó eredményeire
büszkék a szurkolók is...– Persze. Én azt ígértema szartmáriaknak, amikorebbe a projektbe belekezd-tem, hogy meglepetést szer-zünk a drukkereknek, amisikerült egyelőre. De engemnem boldogít a 3. hely, akármás hely sem, én célratörőember vagyok, így a legjob-bat szeretném kiadni ma-gamból, ezt követelem mega csapattól is. Remélem, idő-vel oda juttathatjuk az Olim-piát, ahol a klub hagyomá-nya megköveteli. Jogtaná-csosokkal és ügyvédekkel

is beszéltem, mivel a csa-patnak mintegy 700 000 lejadóssága van, hogy próbál-juk törleszteni, így a megyevezetőivel egy olyan tervetszeretnénk kidolgozni, ami-vel előre lendíthetjük a csa-patot. Ehhez persze méghasznos játékosokat szeret-nénk igazolni a téli időszak-ban, de én dicsérettel illet-ném az együttest az őszieredményekért. Ugyanakkor remélem,hogy idővel a vásárhelyi fut-ballszurkolók is büszkéklesznek arra, hogy milyeneredményeket érek majd elaz Olimpia élén.
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A Karda család büszke Attilára
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Vesszőfonatú kosárbanfiatal nő holttestét sodortapartra a Duna. Ő volt Mág-nás Elza - született TurcsányEmília - a tót parasztlány,aki Budapestre felkerülveegy gazdag bútorgyáros sze-retője lett, majd fényűzőéletének gyilkosság vetettvéget. Az 1914-es bűnténynekköszönhetően egyike azonkevés kitartott nőnek, aki-nek ebből a korból ismerjüka nevét és történetét. „Kol-léganői” kilétét nagyrészthomály fedi, pedig százávallehettek – hasonló múlttal,hasonló barátokkal és pezs-gőbuborék szilárdságú el-képzelésekkel a jelen tör-ténéseiről.
Megfogni a pénzes „palit”A 19-20. század forduló-ján egyre-másra nyíltak azenés mulatók, amelyeketa pesti polgárok előszere-tettel látogattak. A varieték,az orfeumok lettek azok az„átmeneti” helyek, ahol tol-lakban és prémekben, csil-logó ékszerekkel feldíszítvejelenhettek meg a vendégek,és ahol olyan kalandokbanrészesülhetek, amelyek nemösszehasonlíthatóak sem acirkuszi, sem a kávéházi él-ményekkel. Bírók, ügyvédek,üzletemberek ültek a kö-zönség soraiban, mellettükpedig vagy a feleségük, vagyaz éppen aktuális kísérőjükfoglalt helyet. Az orfeumok-nak kétes hírnevük volt – afeleségek nem igazán örül-tek, ha a férjeik egyedül „ug-rottak le”, hiszen köztudo-mású volt, hogy a luxuskur-tizánok itt keresték maguk-nak a – korabeli tolvajnyelvszerint – palit. És általában

meg is találták. Mi sem bi-zonyítja ezt jobban, minthogy a korszak irodalmának– Krúdynál, Bródynál – be-vett toposza a kitartott nővolt, sőt ekkoriban olyan ri-portirodalmi alkotások isnapvilágot láttak, amelyek-ben már a kitartott férfi fo-galmával is foglalkoznak.Félig titokban, félig nyilvá-nosan.
A kettős morál nyerteseiAkkoriban jó pár városifoglalkozás magába rejtetteannak a lehetőségét, hogyaz azt művelő nő nyitott anem hivatalos kapcsolatok-ra. Pincérnők, színésznőkkerestek maguknak olyanférfit vagy férfiakat, akikbiztos megélhetést, lakástnyújtottak nekik szexuálisszolgáltatásokért cserébe. Mágnás Elza is paraszt-lányként került fel a város-ba, ahol eleinte virslit, gyufátárult, majd amikor meglát-ták benne a potenciált, ven-dégszórakoztató, orfeumikiszolgáló kisasszony lehe-tett. Budapest nagyon von-zónak számított ekkoriban,rengetegen jöttek szeren-csét próbálni cselédként,pincérnőként. Volt, akineksikerült megélnie tisztessé-gesen, és volt, akinek nem– számukra gyakran a pros-titúció maradt az egyetlenkereseti forrás. Nekik annyivolt a feladatuk, hogy szé-pek és kedvesek legyenek,fogyasztásra ösztönözzék avendégeket. Hogy ugorha-tott ki valaki a tömegből,és foghatott ki egy mágnást?Szépség, humor, intelligen-cia által? Valószínűbb, hogya kihívó viselkedés vehettele lábukról az úriembereket,

akik nem voltak ehhez szok-va. A századforduló ugyaniskettős morállal működött.A polgárurak azt várták elotthon, hogy asszonyukklasszikus feleség legyen:beszéljen nyelveket, egy bál-ban megfelelően viselked-jen, vezesse a háztartást,nevelje a gyerekeket. De ez-zel a viktoriánus értékrend-del szemben ott voltak –nem is kevesen – az erkölcs-telenséget képviselő félviláginők, akikre jelentős igénymutatkozott ugyanezen fér-fiak részéről. És ez a kettős -ség abszolút elfogadott volt.Nem verték nagydobra azurak, hogy szeretőt tarta-nak, de azért mindenki tu-dott róla. Szatmáry Sándoríró, aki 1908-ban Nagyvá-rosi erkölcsök című köny-vében Budapest szexuáliséletével foglalkozott, úgyfogalmazta meg: teljesentermészetes, hogy az em-bereket fűti a szexuális ösz-tön, amit ki kell elégíteni-ük.
7 fiók, 7 férfinakA félvilági nők megneve-zése is ebből a kettősségbőleredt: valahol a hagyomá-nyos, elvárt életmód és azerkölcstelen világ közöttmozogtak. Titokzatos figu-rák lehettek: szomszédjaikcsak sejthették, miből élnekvalójában, és persze körül-lengte őket a szórakozóhe-lyek fülledt erotikája, amely-be mindenki szívesen be-lekóstolt volna.Az, hogy egy nőt egyetlenférfi tartott ki, ritka számbament, Mágnás Elzának eb-ből a szempontból szeren-cséje volt, hiszen SchmidtMiksa vagyona ehhez ele-

gendőnek bizonyult. De alegtöbb esetben egyetlenállandó partner nem tudtakitermelni a hölgyek meg-élhetéséhez szükséges apa-názst. Egy gyönyörű párizsiluxusprostituált állítólag ki-fejezetten azért készíttete-tett hétfiókos szekrényt,hogy hét partnerének mind-egyike tarthasson nála egyváltás alsóneműt.A kitartott nőkkel szem-ben elvárás volt, hogy ru-háik, kalapjaik, sminkjük,frizurájuk a legfrissebb pá-rizsi divat szerinti legyen,és odaadó szerelmet adja-nak bármikor, amikor az úrkívánta.Hogy volt-e romantikustöltete ezeknek a kapcso-latoknak, az nem kizárt, denagyrészt az üzleten ala-pultak. Nagyon sok lány vá-gyott arra, hogy a társadal-mi ranglétrán feljebb lépjen,már csak azért is, mert eb-ben a korban erre reálisesély kínálkozott. Ez is egyúj útja volt a felemelkedés-nek – más kérdés, hogy va-lójában zsákutca, hiszen pél-dául Elzának hiába volt la-kása, ékszerei, szép ruhái,ő mindig Miksa szeretőjemaradt. Azt már nem en-gedte a kor erkölcse, hogy

egy kitartott nőből feleségváljon. A Schmidthez ha-sonló kaliberű üzletember-nek akár anyagi hátrányt isokozhatott volna, ha egybuffetdámát vesz el, a kun-csaftjai könnyen elpártoltakvolna, így nem is tudunkPretty woman jellegű tün-dérmesékről a századfor-dulón, pedig kitartott és ki-tartottja is jártak együtt mu-latóba, színházba, operába.Ha pedig a feleség tudomástszerzett róla, kétféle út jö-hetett számításba. Ha el-rendezett házasságról voltszó, akkor a feleség is üzletialapon szerveződött, ígynem igazán rázta meg, hogyosztozkodnia kellett.Amennyiben viszont sze-relmi házasság lehetett va-lamikor köztük, bekövet-kezhetett az a jelenet, amiről1905-ben a Pesti Napló cik-kezett Korbács az asszonykezében címmel. Egy nyáriéjszakán egyszer csak be-lépett az egyik mulató aj-taján egy feleség a szoba-lányával. Megkereste a fér-jét, aki épp a szeretőjévelszórakozott, és nem voltrest korbáccsal kifejteni vé-leményét az esetről…
Timár Tímea

A tinglitangli az a hely volt, ahol hosszú combú táncos lányok ropták a színpadon,
folyt a drága pezsgő, elegáns férfiak és nők fehér abrosz mellett vacsorázhattak,
hogy aztán az estéjük fehér lepedőn érjen véget. Hogyan élhettek a kitartott
nők, a hírhedt Mágnás Elza kor- és sorstársai? 
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