
Maskarádé  A végéhez közeledik a választási kampány, va-sárnap már az urnák elé járulhatnak azok,akik érdemesnek tartják. A jelek szerint – azutóbbi negyedszázad tapasztalatai alapján ál-lítom – mind kevesebben érdeklődnek a politikacímszó alatt folyó huncutságok iránt. Nemmondok újat azzal, ha azt állítom, erdélyi ma-gyarként ezúttal sem jut több nekünk a lát-szatnál.

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 5. old. // TÁRSADALOM

„…hogy egész Erdélyt 
azután abból bírná...”   Gyulafehérvár mint település akkor vált je-lentőssé, amikor 1540 körül Fráter Györgyvárkastélyt épített ide. Ezt 1556-ban KendiFerenc ostrommal foglalta el Dobó István er-délyi vajdától. Innen szökik meg Dobó 1557.november 6-án , miután Izabella királyné be-záratta.  

6–7. old. // ÉPÍTETETT ÖRÖKSÉGÜNK

Adminisztratív 
szempontból leállt 
a katolikus gimnáziumA marosvásárhelyi Római Katolikus TeológiaiGimnázium körüli hercehurca végére még nemsikerült pontot tenni. A Maros Megyei Tanfel-ügyelőség újonnan kinevezett főtanfelügyelőjeprioritásként kezeli az ügyet.

3. old. // TÁRSADALOM
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„Anna örök….” – akit Juhász
Gyula tett hallhatatlanná  „Volt már vagy öt ideálom, de a versírásnáltöbbre egyiknél sem merészkedtem…” – elégszokatlan szavak ezek költészetünk legnagyobbszerelmi lírikusától, akinél talán a világirodalomleghíresebb poétái sem daloltak szebben aférfi örökösnek vélt vágyáról a nő után.

12. old. // KÁVÉ MELLÉ

RMDSZ – eredmény lesz?
- a tulipános választási kampányko-
média oldal-, felül- és alulnézetből - 

Vasárnap, december 11-én parlamenti válasz-tások lesznek Romániában. Ez nem feltétlenülfölösleges infó, hiszen oly csendes, és ennekfolyományaként kvázi észrevétlen volt a kam-pány, hogy akadhatnak olyanok, akik csak esorokat olvasva értesülnek róla. 

8. old. // HUMOR

Az elmúlt két hét meghatározó rossz híre volt, hogy a Wizz Air elköltöztette járatait
a kolozsvári reptérre. Közismert, hogy a kincses városnak régóta fáj a foga az Erdélyi Repülőtérről
induló légitársaság járataira, így az évek során előkészítették a megfelelő feltételeket az esetleges
költözéshez. A kolozsvári légikikötő gépjárműparkolója gyakran megtelik az átirányított plusz
gépek utasai miatt, ám erre válaszként a környező panziók és motelek kereskedelmet építettek,
így fizetős parkolóhelyekkel várják azokat, akik az autójukat a reptér közelében hagynák az
utazásuk idejére. Ahogy mondani szokás: valaki vesztesége, másnak a haszna. A tisztánlátás
végett a vásárhelyi repülőtér egykori igazgatóját, Stefan Runcant kerestük meg. A szakember pi-
lótaiskolába járt, utána jogi, illetve turizmus-, aztán repülőtéri menedzsmentképzésben részesült.
2003-2012 között volt az Erdélyi Repülőtér vezetője, és egy 600 oldalas könyvet is publikált a
helyi légikikötő múltjáról. 

Dobre és csapata ásta el a repülőteret?  
2012-2016

között a 
repülőgépek 

épségét és az utasok
életét 

is kockáztatták       
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KOS: Míg mások majd összeroppannak az évvégi hajrában, ön annál jobban élvezi, és kifeje-zetten jót tesz a lelkének, mert szinte csak úgyragyog. Most még olyan tettek meglépésére iskésztetést érez majd, amelyeket korábban nemmert volna megtenni. 
BIKA: Bármilyen probléma is kísértse, a hétenmeg fog oldódni, és vele együtt minden feszült-sége tovaszáll. Bár azon lesz, hogy folyamatosanmásoknak segítsen, azért magát se szorítsa tel-jesen a háttérbe.
IKREK: Ha mostanában készül új tanulmá-nyokba kezdeni vagy képzésre járni, tovább fej-lődni, akkor jó, ha tudja, hogy az égiek támo-gatják, és minden segítséget meg fog kapni azelvégzéshez.
RÁK: A héten végre lezárja a múltját vagy leg-alábbis életének egy bizonyos fejezetét és fellé-legezhet. Tapasztalni is fogja, hogy beindulnakaz új dolgok, amik hirtelen egy kis félelmet fog-nak kiváltani önből. 
OROSZLÁN: Próbáljon ki új dolgokat! Egy kicsittágítsa a látókörét és igyekezzen mások kedvé-ben járni. Több időt is tölthetne a barátaivalvagy végezhetne közmunkát, segíthetne a rá-szorulóknak így az ünnepek közeledtével.
SZŰZ: A héten azt érezheti, el van átkozva.Semmi sem sikerül, minden mintha akadályoz-tatva lenne ön előtt. Ne aggódjon, szó sincs arról,hogy valami rejtett erő a sikereit próbálná meg-akadályozni.
MÉRLEG: Azt hihetné, ez az ön hete, mert szu-per lehetőségek várnak önre és jobbnál jobblehe tőségek taposnak a sarkán. Mi lehet a bajezekkel az álomszerű lehetőségekkel? 
SKORPIÓ: Érdemes lenne többet koncentrálniaa jövőjére. Kezdjen el most tervezgetni és hozzameg azokat a bizonyos lényeges döntéseket! Ámha nyugodt és kiegyensúlyozott életre vágyik,jobb, ha tudja, hogy azért önnek is tennie kell.
NYILAS: Nagyon intenzív, eseménydús hetevan. Nem csak energiával, de ötletekkel is telvelesz. Folyamatosan sürög-forog és kreatív meg-oldásaival mindenkit le fog tudni nyűgözni. 
BAK: Tennie kellene valamit, mert a téli időszakelkezdte leszívni az energiáit. Tegye gördüléke-nyebbé a napjait, dolgozzon a saját keze alá,mert ha még önmaga ellen is dolgozik, úgy pláneki fog dőlni még az ünnepi pihenés előtt.
VÍZÖNTŐ: Félelmei abszolút meggátolják ab-ban, hogy élvezze az életét vagy értékelje azt,amit a sorstól kap. Bármi is nyomasztja, idejevolna megosztania kedvesével és barátaival,hogy végre megértsék, miért viselkedik olyanfurán.
HALAK: A közelgő ünnepek miatt már mostúgy érzi, hogy szíve szerint engedne a gyeplőnés átadná magát az ünnepi hangulatnak. Pedigtudja jól, hogy ezt sajnos nem teheti meg. Nemcsak a munkahelyi, hanem a magánéleti teendőkmiatt is.
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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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Kézművesvásár Az Erdélyi ReformátusNőszövetség marosi, maros-mezőségi és küküllői egy-házmegyei tagjai valamintaz Ama Deus keresz tyén ká-véház karácsonyi kézmű-vesvásárt tart december 8-án és 9-én 8-20 óra közöttés december 10- én 8-14óra között az Ama Deus ke-resztyén kávéházban (For-radalom utca 8. szám). Avásáron mézeskalácsot, ka-rácsonyfadíszeket, ékszere-ket, nemezelt tárgyakat, ké-zimunkákat, kerámiát, natúrkozmetikumokat, horgoltjátékokat, sálakat, sapkákat,fából faragott dísztárgyakatlehet vásárolni. A befolytösszeg 10%-át jótékonyságicélra fordítják.
A város színeváltozása III.Immár harmadjára tar-tanak művészettörténetikonferenciát A város színe-változása címmel a Maros-vásárhely műemléki topo -gráfiája program munka-társai. A december 10-én,szombaton 9 órától a MarosMegyei Múzeum várbeliépületének nagytermébensorra kerülő rendezvény aprojekt keretei között zajlókutatások 2016-os eredmé-nyeit szemlézi, de Entz Gézaművészetörténész a frissenmegjelent, Fundálók, pallé-rok, építészek Erdélybencímű tanulmánykötetet isbemutatja. 
Az igazi karácsony előadásDecember 15-én, csütör-tökön 18 órától a MarosMűvészegyüttes előadóter-mében zenés, keresztényeseményre kerül sor ma-rosvásárhelyi muzsikusokés egyházi személyek szer-vezésében. Az előadás ér-tékes zenészeket és egyháziszemélyeket hív színpadra.A rendezvény célja, hogy adalokon, illetve buzdításo-

kon keresztül megmutassa,hogyan válhatunk jobbakkákarácsony előtt, és mikénttarthatjuk meg ezt a lelkü-letet az év többi napján is.A belépés díjtalan.
A klasszikustól 
a kortársig A Pixel Art Fotóklub szer-vezésében fekete-fehér fo-tókból nyílt kiállítás A klasz-szikustól a kortársig címmela Dora Medicalsnál (Maros-vásárhely, Marasti tér 21.szám). A kiállítás hétközna-pokon 7-től 20 óráig láto-gatható, a belépés díjtalan.
Marton Erzsébet tárlataA 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.

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.
Időszakos kiállítás 
a Teleki TékábanEx Archivo Telekiana. ATeleki Nemzetségi Levéltártörténete címmel megnyílta marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár újabb idő-szakos kiállítása. A MagyarNemzeti Levéltár OrszágosLevéltárával közösen szer-vezett kiállítás rollupokonnyújt betekintést a nagymúltú nemesi család irat-anyagába. A kiállítás január31-ig látogatható.

KÁR KIHAGYNI |
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Mint ismeretes, amióta az Országos Kor-rupcióellenes Ügyészség (DNA) célkereszt-jébe került a gimnázium és volt igazgatóját,Tamási Zsoltot hatósági felügyelet alá he-lyezték, az iskola tanári kara és kisegítőszemélyzete nem kapott fizetést. „Jelenleg patthelyzet van. Az új főtan-felügyelővel folyamatosan egyeztetünk, demég nem sikerült megoldást találni. Azigazgató felfüggesztése a tanfelügyelőségrészéről még nem történt meg, ennek hiá-nyában nem lehet kinevezni igazgatóhe-lyettest – ez az egyik csomója az ügynek.A másik pedig az, hogy az új főtanfelügyelőnem akarja vállalni a felelősséget azért,hogy olyan iskola élére nevezzen ki valakit,amelynek a törvényességét vizsgálják. Úgytűnik, hogy ezen a ponton zátonyra futottakaz egyeztetések.”
Fizetéseket, igazolásokat 
sem tudnak kibocsájtani „Ami a fizetéseket illeti, egyelőre mégnem tudunk hozzáférni, pont az igazgatóhiánya miatt, hiszen az ő aláírása nélkülnem lehet átutalni a fizetéseket a tanárokszámlájára. De ez csak az egyik probléma.Másak is vannak: nem tudunk igazolásokatkiadni sem diákoknak, sem tanároknak,alkalmazottaknak. Ha valaki a kollégákközül, valamilyen szerencsétlen ok folytánnetán kórházba kerül, maga kell a költségeit

kifizesse, mivel az iskola nem tudja igazolnia munkaviszonyát. Adminisztratív szem-pontból leállt az intézmény. Ugyanakkorlassan sor kerül a jövő évi beiskolázásiterv leadására is, amelyet igazgató nélkülnem lehet leadni és így tovább" – mondtael lapunknak Székely Szilárd. Mindezekellenére a tanítás, a gyermekekkel valófoglalkozás a megszokott rendben folyiktovább a tanintézményben. Az igazgatóóráit helyettesítéssel, önkéntes alaponmegoldották. Az iskolán kívüli tevékeny-ségeken, versenyeken való részvétel to-vábbra is működik, a diákok eredményesenszerepelnek mindenhol – tudtuk meg agimnázium tanárától. Marosvásárhelyen a római katolikus is-kolai oktatás több évszázados múltra tekintvissza. Egy 1525-ből származó okirat sze-rint a ferencesek iskolát működtettek akolostorban. A reformáció után 1708-tólindult meg a római katolikus gimnáziumioktatás városunkban. A mai Főgimnáziumépülete 1903–1905 között épült, majd1908-ban egy kollégiummal bővült. 1948-ban a román kommunista hatalom álla-mosította az épületet. Ennek visszavonására1998-ban került sor, de a visszaszolgálta-tásra 2004-ig kellett várni. Az újraindulókatolikus oktatás a Bolyai Farkas ElméletiLíceumban kezdte el működését, és csak2015-ben „költözhetett haza”. 
Nemes Gyula

A végéhez közeledik aválasztási kampány, va-sárnap már az urnák eléjárulhatnak azok, akikérdemesnek tartják. Ajelek szerint – az utóbbinegyedszázad tapaszta-latai alapján állítom –mind kevesebben érdek-lődnek a politika címszóalatt folyó huncutságok iránt. Nem mondok újat azzal,ha azt állítom, erdélyi magyarként ezúttal sem jut többnekünk a látszatnál. A rendszerváltás óta eltelt bő ne-gyedszázad alatt még a politikai pluralizmust sem sike-rült megteremtenünk. Igaz, sokak szerint nincs is igényrá...  Az erdélyi magyar politikai egypártrendszer megtes-tesítője az RMDSZ. Az utóbbi időben a „szövetség” elke-seredetten igyekszik a budapesti kormánypártok ked-vében járni. És vice versa. A Fidesz-KDNP támogatásáértcserébe hajlandó volt még a Budapestről elvárt „össze-fogás” kétes értékű komédiáját is eljátszani. A „szövet-ségnek” sikerült éket vernie az erdélyi nemzeti oldalerői közé: a saját vezetőinek politikai rövidlátása miattzátonyra futott MPP-t a nagylelkűen felajánlott két par-lamenti hellyel végleg magához láncolta, a Néppártotpedig – hathatós Fidesz-támogatással – a választásonvaló részvételtől való visszalépésre kényszerítette. Azutóbbi héten pedig a magyarországi kormánypárti po-litikusok, illetve a közmédia bevetésével a maga oldalárapróbálja állítani a választópolgárokat. Ehhez nem átallazzal riogatni, hogy a parlamenti képviselet hiányábanveszélybe kerülnek a magyar közösségi jogok. Mi több,gátlástalanul felhasználja az olyan megoldatlan ügyeket,amelyek ilyetén alakulása miatt részben maga a felelős.Lásd a csíksomlyói búcsú UNESCO-védettségének elka-szálását, a vásárhelyi római katolikus gimnázium, a meg-szüntetett kolozsvári művészeti középiskolai tagozatesetét, az anyanyelv- és szimbólumhasználati jogok meg-sértését, a székely települések vezetőinek a korrupcióelleni harc ürügyén való meghurcolását stb.Mindenestre ilyen magyarországi támogatottsága azRMDSZ-nek még egyetlen korábbi választáson sem volt.Arra azért nagyon kíváncsi lennék, hogyan, mi módonvették rá a Fidesz-KDNP pártszövetség vezetőit, hogyaz RMDSZ-szel kapcsolatos korábbi véleményüktől el-tekintve, a „szövetségi” érdekek mellé álljanak. S főlegarra, hogy meddig tart, s hova vezet ez a gyanúsan hir-telen támadt RMDSZ-szimpátia a részükről. Élek a gya-núperrel, hogy ez esetben is érvényes, hogy senki semaz valójában, aminek látszik, aminek mutatkozik, azaz:olcsó politikai maskarádénak vagyunk tanúi, szenvedőalanyai.              Ami engem illet, számomra mindössze a szavazás le-hetősége adott december 11-én, a választásé nem. Ezértúgy döntöttem, mivel az RMDSZ-re nem tudok voksolni– még akkor sem, ha Semjén, Kövér, vagy Orbán szólítfel erre –, inkább távol maradok az urnáktól. 

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Maskarádé  Adminisztratív szempontból 
leállt a katolikus gimnázium

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium körüli hercehurca vé-
gére még nem sikerült pontot tenni. A Maros Megyei Tanfelügyelőség újonnan
kinevezett főtanfelügyelője – nyilatkozata szerint – prioritásként kezeli az ügyet,
de ebből még „kézzel foghatóan” semmit sem lehet érezni. A mostani helyzetről
az iskola egyik tanárát, Székely Szilárdot kérdeztük. 
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Fidel Castro és a történelem „torzulásai” 
Van úgy az ember, hogy ott ül az asztalfőnél az ün-
neplők körében, s bár tapsikolnia kellene az öröm-
től, egyszer csak rájön: már semmi sem róla szól.
Így megy ez már régóta, csak éppen nem vette
észre. Kihúztál már alóla a szőnyeget, és mintha
csak kényszerképzet volna az egész, egy régi, meg-
kopott film pereg, senki sem figyel oda, hisz min-
denki már menni készül. Bár még mindig megvan
a díszlet, s a sznobok az első sorban kajánul vigyo-
rognak, hősünk türelmetlenül várja, hogy vége le-
gyen a paródiának, s gördüljön le már végre az a
függöny...Valami ehhez hasonlót produkált az előző napokbana történelem. Fidel Castro halála – bár nem érte telje-sen váratlanul a világot – az egyik legfontosabb sajtóhírlett, és nem is ok nélkül. A média meg is tett mindent,hogy annak rendje és módja szerint tájékoztassa a vi-lágot, hisz nem akárkiről van szó. A nagy „Coman-dante,” Kuba teljhatalmú vezetője csaknem ötven éviguralkodott saját népén. A valamikori híres forradalmárnevének csak puszta említése folytán ezreknek lúdbő-rözött a háta, igaz, olyanok is akadtak, akik a legyőzhe-tetlen igazságtevőt látták benne. A politikum ahidegháború idején egészen világosan kinyilvánítottaellenszenvét vagy éppen szimpátiáját, és az 1989-esrendszerváltozásokig mindenki tudta, hogy mi az ábra.Vagyis hogy milyen Fidel Castro „hivatalos” ábrázata(elnézést: ábrázolása!). A nyugati tömb, ugye nem ked-velte túlságosan, hisz a demokrácia és a szabadságjo-gok hiánya nyilvánvaló volt, és ugye a kőkemény Fidel(mint neve is sugallja) hű volt azokhoz az elvekhez,amelyeket aztán saját képére formált és honosított megKubában. A keleti részen annál inkább becsülték, mertő volt az, aki borsot tört Amerika és a kapitalizmus orraalá. Azt azonban sok kubai állampolgártól illene meg-kérdezni, hogyan érezte magát az elmúlt 40-50 év alatt,miről álmodozott, és egyáltalán maradtak-e még álmai.Aztán telt-múlt az idő, és a dolgok lényege lassan a ho-mályba veszett. Az az érzésem, hogy Fidel Castro halála nem önma-gában véve jelentős esemény. A Comandante elhunytasokkal nagyobb visszhangra talált a politikusok nyilat-kozatainak köszönhetően. Az ember el sem hinné,mennyire megváltozott a világ az utóbbi húsz-huszonötévben. Hogy ma már semmi sem érvényes, amit a 70-es, 80-as években tudni véltünk, vagy már nem úgy ér-tendő. Esetleg ugyannak az ellentéte érvényes, amithittünk vagy gondoltunk szinte egész életünkben. Min-den esetleges, és mindennek a fordítottja is. Legalábbiserre következtethetünk a jelen és a közelmúlt néhányprominens vezető politikusának nyilatkozatából. Gor-bacsov, a peresztrojka atyja például nem kevesebbetállít, mint hogy Castro „kiváló, rendhagyó és egyedü-lálló személyiség volt.” Justin Trudeau, Kanada minisz-terelnöke szintén kiváló vezetőnek tartja Castrót, ésnem titkolja, hogy édesapja büszke volt arra, hogy ba-rátjának mondhatta a kubai vezetőt (ezért Kanadábanvolt egy kis felháborodás). Jean-Claude Juncker szerintFidel Castro nem volt diktátor, és állásfoglalása mellettkiállt az Európai Bizottság is. Ezzel szöges ellentétbenáll Donald Trump véleménye, amely szerint FidelCastro brutális diktátor volt, aki mintegy 60 évig ren-geteg szenvedést okozott népének, és nem tartotta beaz emberi jogokat. Talán túl kemény volt Trump bírá-lata? Nem hinném…Tovább sorolhatnánk a nyilatkozatokat, ám nemsokra mennénk vele. A nagy vezér többször idézetthíres jelmondata - „Szocializmus vagy halál” – igencsakbeszédes. Felesleges volna bármit is hozzátenni. Ve-gyük figyelembe, hogy a szerecsenmosdatás manapságnagy divat…a szelektív memória használata úgyszin-tén!

Demeter Attila 

Maros megyei sikerek a
Csongrád megyei Szatymazon 
A homokhátsági településen, a magyarországi Szatymazon hagyomány, hogy a
helyi gazdakör szervezésében a tudománynapi rendezvénysorozathoz illesz-
kedve fűszerpaprika-, őszibarack-, szőlő- és borversenyt, valamint szakmai kon-
ferenciát szerveznek, amelyre az idei évben is meghívást kapott a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE MAROS), illetve több Maros
megyei termelő is megméretette magát.

A rendezvény talányos„Egyszer volt – egyszerlesz?” címe arra utal, hogySzatymaz valamikor élenjárt az őszibarack-, sőt abortermelésben is, messzeföldön díjakat nyertek ter-mékeik. A jövőre nézve re-ményre ad okot, hogy ma isvannak lelkes gazdálkodók,akárcsak Erdélyben, aholegyre többen vágnak bele,látva benne a lehetőséget.
Gondolkodjunk 
globálisan, 
cselekedjünk lokálisan!A tanácskozás során szak-emberek és vállalkozókmondták el tapasztalataikata magyar agrárium, kiemel-ten a szakmai fórum tárgyátképező termékek jelenlegiés jövőbeni helyzetéről. Dr.Torda Márta, a Magyar Föld-művelésügyi Minisztériumfőosztályvezetője a külhoniagrárium támogatásának afontosságára hívta fel a fi-gyelmet. A minisztérium2012 óta munkálkodik akülhoni gazdák segítésénszakiskolák támogatásával,civil szervezetek felkarolá-sával. Egy gyergyói gazdátidézett, aki szerint „a pa-raszt nem a múlt utolsó, ha-nem a jövő első embere, aző munkáján alapul a jövőboldogulása”.
Paprika, ami aranyat érA magyarországi fűszer-paprika aktuális helyzetérőlDr. Somogyi György Fleisch-mann-díjas kutató, az ottanigazdakör elnöke beszélt, akimint a szegedi Fűszerpap-rika Kutató-Fejlesztő Non-profit Közhasznú Kft. kere-tében dolgozó, immár nyug-díjas szakember szívügyé-nek tekinti az erdélyi fű-

szerpaprika-termesztésmeghonosítását, fejleszté-sét. Munkája során több er-délyi településen, a me-gyénkbeli Marosszentan-nán, Mezőpanitban indultbe ennek az igen fontos nö-vénynek a termesztése. Amezőpaniti fiatal kezdő vál-lalkozó, Nagy Dániel példáulmezőségi fűszerpaprika őr-leményével jelentkezet aversenyre első alkalommal.
Döbbenetes tényekA konferencia során el-hangzott, hogy az importunkegyharmadát Spanyolor-szágból, másik harmadátpedig Hollandiából vásárol-juk, ahol egyetlen tő fűszer-paprikát sem termelnek.Persze a behozatal logikájaérthető, hiszen olyan olcsónjuthatnak hozzá, amivel ajelenlegi értékesítése és ex-portárak mellett sokkal na-gyobb nyereségre tehetnekszert, mint hazai alapanyagfelhasználásával. Rég végeannak a világnak, amikorelég volt megtermelni és el-adni a fűszerpaprikát, így agazdák kénytelenek a mar-ketinghez, kereskedelemhezfolyamodni, de a humán erő-forrás szervezéséhez és cég-vezetéshez is érteniük kell.
Tudományos 
eredmények 
kamatoztatása 
a gyakorlatbanCsomós Attila, az RMGEMAROS elnöke elmondta,hogy közel két évtizedes azegyüttműködésük a szaty-mazi gazdakörrel, sok tá-mogatást kaptak és kapnakmost is az FM-től és a NAK-tól, ennek is köszönhető afűszerpaprika-termesztésés -őrlés meghonosodása

Székelyföldön. De nemcsakőrleményként, hanem dísz-növényként is egyre nép-szerűbb a fűszerpaprika Er-dély-szerte, ez pedig újabbközös kutató-fejlesztő mun-ka kezdetét jelentheti.
Díjak és elismerésekA mustrán a két verseny-számban közel 100 bormin-ta, illetve több mint 80 őr-leményminta érkezett be.A megyéből az idei évbennégy borász vett részt, akikhárom aranyéremmel és egyezüsttel térhetek haza. AKölpényi Szőlészet és Bo-rászat, Kozma Ferenc háromborral nevezett be - Sau-vignon Blanc, Fehér Leány-ka, Királyleányka - és mind-három aranyérmes lett, deezüstéremmel tért haza ahéderfáji Szabó István gazdais. Továbbá Nagy Dániel el-ismerő oklevéllel és renge-teg tapasztalattal tért haza,akárcsak a Virág házaspár.Az eseményen részt vett amezőfelei Lázár Éva nép-művész, aki a gyékénybőlkészült termékeit állítottaki a művelődési otthon elő-terében. A tavalyi kezdeményezésfolytatásaként az eseményborárveréssel zárult, mely-nek bevételét és a fölajánlottőrleményeket a Böjte Csabadévai Szent Ferenc alapít-ványnak juttatják el. Össze-sen 9 bor került árverezés-re, ebből 5 fehérbor, illetve4 gyümölcsbor. Nagy meg-tiszteltetésnek számít, hogya Maros megyei, kebeleiCseh Tanya (Cseh János ésfelesége Emese) 2016-osfeketeribizli bora 20.000 fo-rintért kelt el, míg a többi6 és 10 ezer forint közöttiösszegekért talált gazdára.

Timár Tímea
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Dobre és csapata ásta el a repülőteret?

Az elmúlt időszak meghatározó rossz híre volt, hogy a
Wizz Air elköltöztette járatait a kolozsvári reptérre.
Közismert, hogy a kincses városnak régóta fáj a foga
az Erdélyi Repülőtérről induló légitársaság járataira,
így az évek során előkészítették a megfelelő feltétele-
ket az esetleges költözéshez. A kolozsvári légikikötő
gépjárműparkolója gyakran megtelik az átirányított
plusz gépek utasai miatt, ám erre válaszként a kör-
nyező panziók és motelek kereskedelmet építettek,
így fizetős parkolóhelyekkel várják azokat, akik az au-
tójukat a reptér közelében hagynák az utazásuk ide-
jére. Ahogy mondani szokás: valaki vesztesége,
másnak a haszna. A tisztánlátás végett a vásárhelyi re-
pülőtér egykori igazgatóját, Stefan Runcant kerestük
meg. A szakember pilótaiskolába járt, utána jogi, il-
letve turizmus-, aztán repülőtéri menedzsmentkép-
zésben részesült. 2003-2012 között volt az Erdélyi
Repülőtér vezetője, és egy 600 oldalas könyvet is pub-
likált a helyi légikikötő múltjáról. 

2012-2016  között a repülőgépek épségét és az utasok életét is kockáztatták

Visszaminősítették 
a repülőteretElsőként arról kérdeztük,miként vélekedik a Wizz Airjáratainak Kolozsvárra köl-töztetéséről. „A légitársaságcsupán reagált a marosvá-sárhelyi repülőtér írásos fel-jegyzésére, amelyben tudat-ják a Wizz Airrel, hogy a re-pülőteret visszaminősítették.A tűzmegelőzési és -oltási(PSI) szabályok vizsgálata-kor 7-ről 5-re csökkent areptér besorolása, valaminta kifutópálya erősségének(PCN) mérésekor 45-ről 30-ra minősítették vissza a lé-gikikötőt. Ennek következ-ménye, hogy az Airbus 320-200 típusú gépek nem száll-hatnak fel és le a repülőté-ren” – magyarázta. Runcan megerősítette aztis, hogy ezek a mérések szá-mokkal is alátámasztják aszakemberek számára nyil-vánvaló tényt, miszerint akifutópálya ténylegesen nembiztonságos.  „Amennyibenegy légitársasággal közlik,hogy a repülőtéren nincse-nek megfelelő körülményekaz általa működtetett repü-lőgéptípusok le- és felszál-lására, akkor törvényellenesott közlekedniük. Egyébkéntez az állapot 2015 óta állfenn, amikor a volt igazgató,Vasilescu Vladimir megren-delésére elvégezték a szóbanforgó szakmai felméréseket”– tudtuk meg.
Börtönévek vs. távozásÚgy véli, az sem véletlen,hogy a Wizz Air éppen mostdöntött így, hiszen amennyi-ben nem megfelelő reptérikörülmények között mű-ködtetik a járatokat, a légi-

közlekedés szabályai értel-mében kemény börtönévekvárhatnak rájuk. A jogsza-bály kimondja: nem tehetikkockára az utasok életét ésa repülőgépek épségét. „Atörvénynek eleget kell tenniattól a pillanattól, amikorhivatalosan közölték a visz-szaminősítés tényét” –mondta el lapunknak a jo-gász végzettséggel is bírószakember.Runcan ugyanakkor nemtartja valószínűnek, hogy aWizz Air távozásának okaa kolozsvári és a vásárhelyireptér közötti rivalizáláslenne, kizárólag a polgárilégiközlekedés szabályainakfigyelmen kívül hagyása, ésa csapnivaló menedzsmentmiatt intett búcsút Vásár-helynek a fapados légitár-saság.
A vásárhelyi reptér 
megfelelő lenne Erdély
kapujánakKözismert, hogy egy„zsebkendőnyi” területentöbb légikikötő is működik– a vásárhelyi mellett a ko-lozsvári, szebeni, de az ara-nyosgerendi is –, így felve-tődik a kérdés, hogy melyiklenne a legmegfelelőbb Er-dély kapujaként. Runcan el-mondása szerint a földrajzifekvés, kiterjedés és a köd-viszonyok tekintetében azaranyosgerendi a legkedve-zőbb, utána pedig egyértel-műen a vásárhelyi.  Ám hogymégis miért ez a reptér ma-radt le a többihez viszonyít-va, Runcan szerint kizárólaga 2012-2016 között tiszt-ségben lévő megyei tanács-elnök (Ciprian Dobre –szerk. megj.) tehető felelős-sé. „A Maros Megyei Tanács

– a repülőtér tulajdonosa –nem ültette gyakorlatba alégikikötő vezetőtanácsa ál-tal kért felújításokat. CiprianDobre volt tanácselnök éscsapata visszautasította a39.8 millió eurós támogatásikérelmünket – amely ösz-szegnek csupán 2%-a lettvolna a megyei önkormány-zatra háruló rész  –, és fel-függesztette a nemzetköziközbeszerzést, amit a reptérfeljavítására és a kifutópályabővítésére írtunk volna ki.Csúfot űzött elődje munká-jából, akinek elnöklése idejealatt, 2010-ben földterüle-teket vásároltak a kifutó-pálya megnagyobbítása ér-dekében, de már a technikaiprojektje is elkészült, ille-tőleg az engedélyeket is ki-váltottuk” – magyarázta. 
Dobre és csapata 
veszélybe sodorta 
az utasok életétAzt is hozzátette, hogyaz előző ciklus megyeveze-tője félretájékoztatta az ön-kormányzati képviselőket,hogy összefércelt határo-zattervezeteket szavazzanakmeg, mindemellett a reptérvezetőségébe inkompetensés felelőtlen személyeketneveztek ki politikai meg-fontolások alapján. „Akiktagjai voltak a repülőtér ve-zetőségének 2012 júniusaés 2016 júniusa között, úgytettek, mintha értenék a

dolgukat, sőt, eltitkoltakolyan tényeket, amelyek azutasok életét és a repülő-gépek épségét tették koc-kára” – fogalmazza meg sar-kos véleményét a kilencéven át tisztségben levőigazgató.
Nem tér vissza 
a Wizz Air?Arra a kérdésünkre, hogyszerinte visszatér-e a WizzAir Marosvásárhelyre, Run-can igen kételkedő választadott. „Nem hinném, hogya jelenlegi vezetőség külső,a szakmától idegen termé-szetű közbeavatkozás nélkülmeg tudná ezt valósítani”– hangzik a cseppet sembíztató verdikt.
A légi teherszállítás 
beüzemelése is kérdésesRégóta hangoztatják aszakemberek, hogy a ma-rosvásárhelyi repülőtér aduásza, hogy alkalmas légi te-herszállító gépek befoga-dására. Megegyezik a hoz-záértők véleménye arról,hogy ezt a lehetőséget nagykár lenne nem kihasználni.Runcan igazgatóságánakideje alatt, 2008-ban meg-valósíthatósági tanulmánytvégeztek a légi teherszállí-tásra vonatkozóan, és ráegy évre a megyei tanácselé terjesztették, ám elmon-dása szerint erre nem kap-

tak választ. Hozzátette aztis, hogy a térségben működőkereskedelmi egységeketsem bátorították arra, hogylégi szállításra alkalmas ter-mékek felé orientálódjanak.„A teherszállítás csak akkorvalósítható meg a légikikö-tőben, ha megfelelő felté-teleket teremtenek ehhez,azaz első lépésként 3600méteresre bővítik a kifutó-pályát” – állítja.
2012 óta a kritériumok-
nak nem megfelelő 
igazgatók vezetik a 
repülőteret Stefan Runcan azt is kie-melte, hogy egy légikikötőigazgatója egy sor követel-ménynek kell megfeleljen,amit a Szállításügyi Minisz-térium 2010-ből való 479-es számú rendelete felsorol:például a felsőfokú műszakivégzettség előírt, illetveigazgató számára a keres-kedelmi képzés is megfelelő.Az angol nyelv ismeretemellett mindenképp szük-séges a légiközlekedési, vagylégiközlekedés-mene -dzsment képzés, valamintminimum három éves ré-giség repülőtéri adminiszt-ratív munkában. Runcan el-mondása szerint 2012-tőlkezdődően egyetlen, tiszt-séget betöltő igazgató semfelelt meg ezeknek a krité-riumoknak. 

Pál Piroska
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Kelet-Európa első előre
megtervezett városaA várost a XVIII. századelején az Erdélybe telepedettörmények alapítják újra Ger-la helyén. Őket I. Apafi Mi-hály fogadja be 1672-ben. 1696-ban I. Lipót rende-letére megkapjak a szamos -újvári uradalmat, és 1700-ban Verzerescul Oxendiusengedélyt kap városépítésre,melynek alapjait Alexa ró-mai mérnök tervei alapjánrakják le. Ez volt Kelet-Eu-rópa első előre megterve-zett városa. Utcahálózata ma is sza-bályos négyszögeket alkot.1712-ben száz örmény csa-lád telepedik le. Először bér-be, majd örök áron veszikmeg az uradalmat. A városgyors fejlődésnek indult.Lakói gazdag tímárok – pon-tosabban tobakosok, szaty-tyán és kordovánkészítők –, valamint marhakereske-dők. 1786. október 9-től II.József szabad királyi város

rangra emelte. 1849-ben,majd 1861-76 között Do-boka vármegye székhelye.Egy önálló örmény városfelépítésének gondolatánésszerű volt akkor, amikora letelepedés állandó küz-delmet jelentett a befogadóhelységek vezetőségével,annak ellenére, hogy I.Apaffy Mihály Gyulafehér-váron 1680. október hu-szonhatodikán keltezett ok-levelében megengedte azörményeknek, hogy: „…akármely helyeken isminden sokadalmakban ésvárosokon szabados keres-kedősök lehessen, magokmesterségekkel készítettbőrnemű és egyébféle árúmarhájokkal minden meg-bántódás nélkül keresked-hessenek...”. 
A város alapítója, 
avagy az örmények 
helyválasztásaKiemelten fontos tudniazt is, hogy Szamosújváros

gondolata a Botoşani-i szü-letésű Oxendius Verzirescu(1687-1715) missziós, majd1690-től erdélyi örmény ka-tolikus püspök nevéhez fű-ződik, aki Rómából érkezettErdélybe. A város alapítá-sára a legalkalmasabb te-rület a Szamos jobb partjántalálható Arx Nova-Újvár, ésa mellette levő Gerla falubizonyult. Amint azt már részbenemlítettük, a várat Marti-nuzzi Fráter György váradipüspök feltehetően 1534-1540 között építtette. Gerla – grlo-átkelő –, vagyGerlahida, a közeli Bonchi-dához és Apahidához ha-sonlóan a szamosi híd mel-lett kialakult település volt,ahol már korábban létezettegy kisebb erőd, ahonnana híd védelmét biztosítottákés adóztatták az átkelőket. Az örmények helyválasz-tása kereskedelmi szem-pontból tökéletes volt, mertitt ágazik el a fő kereske-delmi út Dés, a désaknaisóbányák és a Mezőség felé. I. Lipót császár 1700-banírásban is engedélyt adotta városalapításra. Megvá-sárolták a vártól délre esőterületet, a vételárat pedig– 12 ezer frt-ot – a kincs-tárnak hosszú távon, 1758-ig törlesztették. 
Európa egyetlen 
mérnöki tervek szerint
épített városa1700. augusztus elsejénletették a város alapkövét.Verzirescu Rómából Alexamérnököt hívta a terv el-készítésére, így SzamosújvárEurópa egyetlen mérnökitervek szerint épített városa. Alexa mérnök a város-építésre szánt egy négyzet-kilométer területet háromfő- és hat keresztutcára osz-totta. Az így kialakított négy-szögeket kisebb és nagyobbparcellákra különítették el,melyeket az új lakók vásá-

rolták meg ötven, ill. százfrt-ért. Minden utcának különdíjgyűjtője volt, aki begyűj-tötte a hátralékokat. A te-lekhez egy külső telek – ku-koricaföld – és szőlős is hoz-zátartozott. A város közepén egy ha-talmas téglalap alakú területüresen maradt, itt volt a vá-sártér, és később a kated-rális is ide épült. Már a tervezéskor figye-lembe vették, hogy a Me-zőség torkában épült új vá-ros idővel látogatott mar-hapiaccá növi ki magát,ezért egy hatalmas területetszabadon hagytak erre acélra is.
A fejlődést a bécsi udvar
is elégtétellel nyugtázzaSzamosújvár 1719-benkészen állott, falakkal övez-ve és három kapuval ellátva,lakossága pedig gyarapo-dott: 1720-ban száznegyven-nyolc, 1721-ben százötven-hét, 1727-ben százkilenc-venhárom, 1735-ben két-száztizenkilenc házat írtakössze. A fejlődést a bécsi udvaris elégtétellel nyugtázta, hi-szen ez jövedelme gyara-podását is jelentette. A szamosújvári örményplébánia tulajdonában vanVI. Károly császár 1726. ok-tóber tizenhetedikén kibo-csátott szabadalomlevele,amelyben engedélyezte,hogy az örmények örökrea városban lakhassanak, akerteket és legelőket sza-badon használhassák, ve-szély esetén a várba mene-külhessenek, ahol értéke-sebb tárgyaikat is elhelyez-hetik. A császár engedélyt adotta szabad kereskedésre, denem élveztek vámmentes-séget. A városban mészár-székeket, kocsmákat nyit-hattak, és csütörtökön heti,évenként háromszor három

napos országos vásárt tart-hattak. A papválasztás is jogaikközé tartozott. A szabada-lomlevél értelmében a városelkülönült a földesúri ha-talomtól, élén egy tanácsállhatott, amelyet a polgárokszabadon választhattak. Ebben az oklevélben ol-vashatjuk először az Arme-nopolis – Örményváros –nevet is.
A szattyán mesterségKezdetben az örményekfő iparága az apáiktól örö-költ szattyán mesterség volt,amelyből a piros és feketemagyar csizmákat készítet-ték. A tímárok minden ör-mény közösségben az ak-kori divat szerint céhrend-szerek szellemében társu-latokat alapítottak. Szigorú előírásokkal sza-bályozták a társulatok élet-ét, amely kiterjedt gazda-sági, vallási kötelezettsé-gekre, viselkedési formákraés szociális kérdésekre is. A Tímárok Céhének sza-bályzata int, hogy: „…a társulat jövedelméta tagok ne fordítsák lako-mákra..., a Mária ünnepekenvendégeljenek meg 10-20szegényt...”. A kihágásokat pénzbír-ságokkal büntették: aki pél-dául társulati temetésennem jelent meg, aki a gyű-lésre nem járt, büntetést fi-zetett. Írott dokumentumokból:„…Zábulik Kristóf do-hányzásért 1 frttal, - VithSimon, mivel fel nem állotta vartabed – pap – előtt, 1frttal...büntettetett!…”. 
A szattyán készítésének
titkát csak Mária Terézi-
ának árulták elIsmert volt, hogy senkisem tud olyan szép kordo-vánt és szattyánt készíteni,mint a szamosújvári örmé-
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Gyulafehérvár mint település akkor vált jelentőssé,
amikor 1540 körül Fráter György várkastélyt épített
ide. Ezt 1556-ban Kendi Ferenc ostrommal foglalta el
Dobó István erdélyi vajdától. Innen szökik meg Dobó
1557. november 6-án, miután Izabella királyné bezá-
ratta. 1594-ben Báthori Zsigmond itt végeztetett ki
több ellenzéki főurat, akik vonakodtak a török ellen
vonulni – köztük unokatestvérét, Báthory Boldizsár
fejedelmi tanácsost. A várkastélyt 1619 és 1652 kö-
zött többször is átalakították. 1661-ben a török fosz-
totta ki, 1786-tól az átalakított várat börtönnek
használták, majd 1856-ban bővítették. Bástyáit jó-
részt lebontották. A Rákóczi szabadságharc idején
utoljára pusztították el a falut. 

„…hogy egész Erdélyt azután abból bírná...”
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Id. Szabó László, kedves tanárunk emlékére

Szabó László 1929.január 5-én születettSomosdon, SzabóFrigyes Béla refor-mátus lelkész ésDósa Katalin gyer - mekeként. Elemi iskoláit Ma  ros ke -resztúron, a gimná-ziumot a Ma ros-  vásárhelyi Reformá-tus Kollé giumbanajárta. Az ausztriaimenekülésből haza-térve 1949-ben érettségizett. Egyetemi oklevelet a ko-lozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett. 1953-tól1990-ig, nyugdíjazásáig volt a nagyernyei iskola biológia,földrajz, mezőgazdaságtan tanára. Mint biológus kemé-nyen és lelkesen harcolt az iskolának helyet adó Bálintitt-kastélyt körülvevő park régi faritkaságainakmegőrzéséért, újak ültetéséért, az iskolai biológiai szertárminél korszerűbb felszereléséért, és az új iskola építésé-ért. Az tanintézmény melletti 15 árnyi területen gyakorlókertet létesített, amelyben a meteorológiai saroktól améhkaptárig, a gyümölcsfáktól a konyhakerti ágyásokigmindennek meg volt a helye. Diákjai szívesen végezték anövények fejlődésmenetének megfigyelését, a madarakviselkedésének tanulmányozását, és télen az etetésüket.Az 1970-es években irányításával megtörtént a dendro-lógiai kert fáinak kis háromnyelvű táblácskákkal való „fel-címkézése”. Kitakarították a kastélypark tavacskáját,később a cserkészetpótló, havasi gyopáros, Pro Naturáscsapatával a Bákszem forrást. Tanítványaival mindenévben megtartották a madarak és a fák napját a helyi er-dőben. Nagyernyei tevékenysége, magatartása – mint azelső és legtöbb időt Ernyében eltöltött tanáré – hozzájá-rult egy egészséges, békés szellem kialakításához. 1954-ben ismerkedett meg, az ugyancsak Nagyernyében tanáriállást vállaló Torma Ilona Irma tanárnővel, akivel 1959-ben léptek házasságra. Két gyermekük született: Zsuzsa(mérnök-informatikus), László (református lelkész). Nyugdíjba vonulása után részt vett a MarosvásárhelyiReformátus Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdiá-kok Baráti Körének alapításában, amelynek 25 éven átvolt tevékeny tagja. Példás emberi magatartásával, bölcstanácsaival, önzetlen segítőkészségével támogatta a kö-zösség értékteremtő erőfeszítéseit. Lelkesen vett részt aziskolahagyományok ápolásában, a kollégium diákjaivalmegszervezte a református temetőben az elhunyt taná-rok sírjainak ápolását, és különböző rendezvényekenigyekezett becsülettel képviselni a Baráti Kört. Sokfeléosztogatta, ültetgette kedves kínai mézelőfája csemetéit,és idős kora ellenére élete utolsó estéjéig számítógépjénírogatta életrajzát.Id. Szabó László, kedves tanárunk életének 88. évében,3 évi özvegység után 2016. december 2-án hunyt el, és amarosvásárhelyi Református Temetőben helyezték öröknyugalomra.Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Nemes Gyula

nyek, és készítésének titkátsenkinek sem árulták el,csak egyszer, 1770-ben, mi-dőn Mária Terézia „felkérte”őket erre. Áruikat Debre-cenben és nagyobb váro-sokban értékesítették. A tímárság csak 1860-ban szűnt meg, mert nem-csak a piros csizmaviselésment ki divatból, hanemkordovánból készült magyarcsizma is ritkán látvány volt.Az örmény kereskedőkelsősorban marhakereske-déssel foglalkoztak: „…iszo-nyú marhafalkáik számárajó piacokat talál külföldön.Évenként eladnak… a kü-lönböző országokban többmint százezer marhát….” Néhány évtized alatt gaz-daságilag annyira megerő-södtek, hogy nagylelkű ado-mányokat tettek intézmé-nyeknek, és előnyös felté-telekkel nyújtott kölcsönt. 
Az örmény kölcsönök 
és támogatásokAz örmények Mária Te-réziának kétszer kölcsönöz-tek összesen 23 700 forin-tot. Továbbá kölcsönözteka gubernátornak, az erdélyipüspöknek, a főkormány-széknek és főnemeseknek. 1769-ben 3 440 forintotajánlottak fel egy magyarnyelvművelő társaság fel-állítására, de támogatták akolozsvári Magyar Színházés az Erdélyi Múzeum meg-alapítását is. Tudni kell azt is, hogy azadományok mögött az aszándék is meghúzódott,hogy a város mielőbb el-nyerje a szabad királyi városjogot. 
Az örmények bérbe 
veszik a vár uradalmátA gazdaság látványosabbfejlődésének akadálya ahelység mezővárosi jogál-lása volt. A városi tanács a

szabad királyi város cím el-nyerését tűzte ki legfonto-sabb céljaként. Ezért 1736-ban százezer frt-ért kilenc-ven évre bérbe vették a váruradalmát, 1752-ban meg-vásárolták a város határ-ában fekvő Kandia falut. Ennek ellenére csak1786-ban, a II. József általkiadott diplomával nyerteel a város a szabad királyiváros jogot. A diploma pallosjoggalruházta fel – a magasabb, ahalállal büntetendő főben-járó bűntettekre is kiterjedőbüntető hatóság –, amiértbörtöne lehetett. Ekkor alakult át a sza-mosújvári vár börtönné, ésamint azt már a múlthetilapszámunkban jeleztük, ittraboskodott Rózsa Sándorbetyár is, akinek sírja a Désfelé vezető főút melletti or-todox temetőben látogat-ható.
Az örmények lépten-
nyomon bizonyítják ál-
lam iránti lojalitásukatA legnagyobb nehézségeta honfiúsítás jelentette, amijogot adott birtokok, ingat-lanok szabad vásárlásáraés állami tisztségek betöl-tésére. Ezért az örmények lép-ten-nyomon bizonyítottákállam iránti lojalitásukat,törvénytiszteletüket, és ezállott a nemes adományokhátterében is. A honfiúsítást akadályoz-ta az örmények viszonylagrövid erdélyi jelenléte. Arendek 1811-ben elismer-ték ugyan őket, de kötelez-ték Szamosújvárt és Erzsé-betvárost előfogatok felál-lítására, és egy-egy huszá-rezred számára laktanyáképítésére. A honfiúsítást végül1837-ben megkapták, amitV. Ferdinánd király szente-sített.

A Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 
tiszteletére szentelt
templomSzamosújvár az akkoriMagyarország egyik leg-szebb barokk és reneszánszvárosává nőtte ki magát.Legrégebbi, ma is fennállótemplomát 1723-ban agyermektelen Simay Sala-mon és neje Syrma építtettesaját költségén. Gyümöl-csoltó Boldogasszony tisz-teletére ajánlották fel atemplomot, ahogyan ezt azapszisban található freskóés örmény felirat is bizo-nyítja. A Salamon-templomot1725. október hetedikénszentelte fel Antalffy Jánoserdélyi püspök. A kor barokk stílusávalellentétben a templom későgótikus formát öltött, mertvalószínűleg ez emlékezteta sajátos örmény építészetistílusra, amely csak a románországrészeken látható –például a zamcai kolosto-rerőd. A templomban az 1899-ből származó márványtáblafényt vet az egykori szamo-sújvári családnevekre. Figyelmet érdemel aSzent Anna oltár, amelyetaz 1729-ben alapított SzentAnna társulat gondozott.

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította: 
dr. Puskás Attila, az Erdé-
lyi Magyarörmények Szö-

vetségének elnöke és Nagy-
Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátotta régi és a mai képe-
kért köszönet Demján László
műemlékvédő építésznek és
Dezső Lászlónak.



Vasárnap, december 11-én parlamenti választásoklesznek Romániában. Eznem feltétlenül fölöslegesinfó, hiszen oly csendes, ésennek folyományaként kváziészrevétlen volt a kampány,hogy akadhatnak olyanok,akik csak e sorokat olvasvaértesülnek róla. Ugyanis azúj kampánytörvény értel-mében, ahogy a nyári hely-hatóságin már megtapasz-talhattuk, tilos (volt) nagygruppenes szabadtéri vá-lasztási banzájokat tartani,rosszarcú jelöltek óriáspla-kátjaival riogatni a gyanút-lan járókelőket, illetve párt-logós vödrökkel, bilikkel,bézbólsapkákkal, pungák-kal, öngyújtókkal, golyós-tollakkal meg egyéb szir-

szarokkal „mitujálni” a jó-népet. Az RMDSZ ezúttal márnem nagyon kampányolt azautonómiával, ahogy tetteeddig négyévente mindig –a kampánystratégáik isérezhették, hogy 27 év utánis azzal etetni a választókatmár zsenáns lenne –, de íg-értek helyette, fű-fán kívül,gyakorlatilag mindent: azerdélyi autópályák(!) fini-szálását 2020-ig, a magyarnyelv hivatalossá tételét Szé-kelyföldön meg egyéb, nyil-vánvalóan teljesíthetetlenmarhaságokat. Meg akartákmenteni Kolozsvárt ésNagyváradot Bukaresttől,pedig ha valamitől meg kénementeni Kolozsvárt, Nagy-váradot és a többi erdélyi

nagyvárost, és nem csak, azmaga az RMDSZ. Választásiszlogenjeikben hemzsegteka paráztató, fosató, szoron-gáskeltő, ijesztgető kifeje-zések: „félelem”, „támadás”,„veszély”. Amiktől értelem-szerűen ők majd jól megvé -denek bennünket. Amennyi -ben rájuk szavazunk vasár-nap, mert csak úgy grátisznem. Még mit nem!Van viszont egy nagy rej-tély, egy bányamélyen el-hallgatott tény, amiről nembeszélt senki a kampányban(nemcsak a szavazatainkraácsingózó jelöltek nem, deaz Erdély TV-s „politikaielemzők” sem; se a mosta-niban, se a 2012-esben):hova tűnt 200 000 (kétszá-zezer) RMDSZ-szavazó négyév alatt??? Mert 2004-benhatszázharminc ezren sza-vaztak az RMDSZ-re, átla-golva (Képviselőház: 624000 szavazat, Szenátus: 633000 szavazat), négy évre rá,2008-ban ellenben már csaknégyszázharminc ezren(Képviselőház: 425 000,Szenátus: 440 000), amibrutális, de kiváltképp meg-és kimagyarázhatatlan csök-kenés. Hogyan veszíthetteel a „szövetség” a szavazóiegyharmadát négy év alatt?Igaz ugyan, hogy Romániát2007. január 1-jén vettékfel az Európai Unióba, ami-nek következtében sok ma-gyar fiatal elcsángott az EU-ba dolgozni, tanulni vagydolgozni tanulni, na de két-százezer?! Aligha. A csök-kenő tendencia 2008 utánis folytatódott: 2012-benháromszáznyolcvan ezren,azaz 40 ezerrel kevesebbenvoksoltak az RMDSZ-re,mint négy évvel korábban,és a felmérések alapján ahelyzet most se rózsás, snem is tulipános. (Egy zá-rójeles, de érdekes appendixa fenti számadatokkal kap-csolatban: ezt a kétszázez-res voks-deficitet annyirarestellik az erdélyi magyar-ság fehérgalléros sírásói,hogy egyetlen hivatalos ki-mutatásukban se szerepel,csupán a százalékos ará-nyok vannak feltüntetve.)Azzal, hogy gyakorlatilagminden közvélemény-kuta-tás 3% körülre lőtte be őket,különösebben nem foglal-koztak a kampányban, hi-szen a cseles alternatív kü-szöbbel úgy is bejutnak aparlamentbe, ha meg se kö-zelítik a normál bejutáshoz

szükséges öt százalékot. (Atavaly módosított választásitörvény értelmében azonpártok is bekerülnek a tör-vényhozásba, amelyek nemkapják meg ugyan az or-szágosan leadott érvényesszavazatok 5%-át, de leg-alább négy megyében be-gyűjtik az ott leadott voksokegyötödét. Az alternatív kü-szöbre vonatkozó cikkelyaz RMDSZ javaslatára kerültbe a választási törvénybe.Naná!) Sőt, azok, akik fel-küszködik magukat az al-ternatív küszöbre – amelytornamutatványra reálisesélye egyedül az RMDSZ-nek van, a székelyföldi ma-gyar-koncentráció miatt –,még az országos kompen-zációs (szennyes)kosárbais bekerülnek, vagyis a visz-szaosztott szavazatokból iskapnak. Ez számszerűsítveazt jelenti, hogy a jelenlegi18 képviselői fotelből jóeséllyel megtartanak tizen-hetet, a 9 szenátoriból pedignyolcat, de még az se kizárt,hogy mind a kilencet. A ki-lencedik szenátori mandá-tum effektíve csak akkorúszhatna el, ha a románrészvételi arány számotte-vően meghaladná a ma-gyart; ilyenre eddig mégnem volt példa, de láttunkmár éjjeliőrt nappal is. Vélhetően ezért fordul-hatott elő, hogy mivel gya-korlatilag nincs veszteniva-lójuk, olyasmikkel se átal-lottak kampányolni, mint avásárhelyi katolikus gim-názium körüli botrány, vagya csíksomlyói búcsú-csucsu.Ami azért orbitális pofát-lanság, mert tulajdonkép-pen mindkettő az ő saruk:

az iskola „alapításnál” ki-csinyég jobban kellett volnafigyelni, ami az engedélye-ket meg a többi adminiszt-rációs gezemicét illeti, a bú-csús ügyet pedig szintén őkbaltázták el. Kelemen Hunor,aki maga kezdeményezteanno a csíksomlyói búcsú-nak az UNESCO védett szel-lemi örökségek listájára valófelvételét, kulturális minisz-terként (szóval, ha valaki,akkor ő ismeri a dörgést),simán beprotezsálhatottvolna egy RMDSZ-est is amadelegációba; annyi szavaazért van Bukarestben, leg-alábbis a volt minisztériu-mában. Ehelyett mit csele-kedett az istenadta? Minek-utána a román kulturálisállamtitkár ott helyben tor-pedózta meg az ügyet, Ke-lemen másnap kiállt, és aztbátorkodta mondani, hogyő bizony kirúgná azt a csú-nya államtitkárt. Az észmegáll, és csak ácsorog…Pechjükre a Wizz Air ma-gyar cég, különben hót ziher,hogy azzal is szégyentelenülkampánykodtak volna, hogyna persze, azért repültek elMarosvásárhelyről, mert alegnagyobb erdélyi magyarváros, mint olyan, meg ma-gyar a fő-steward, meg min-den.Egy, a fészbukon keringővicc szerint Vásárhely ak-kora metropolisszá nőtte kimagát, hogy a vasútállomá-sa Segesváron, a repteremeg Kolozsváron van. Ez-után már csak a Polgármes-teri Hivatalt kellene elköl-töztetni.
Molnár Tibor

- a tulipános választási kampánykomédia oldal-, felül- és alulnézetből - 
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RMDSZ – EREDMÉNY LESZ?
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Kezdjünk a külügyminisz-ter döntésével: a SzijjártóPéter vezette minisztériuma HVG kérésére elismerte,hogy megtiltotta a diploma-táinak és alkalmazottainaka román nemzeti ünnepenvaló részvételt, mivel a ma-gyar embereknek nincs mitünnepelniük december el-sején.Ezzel több bajom is van.Egyrészt milyen állományaz, ahol ezt külön parancsbakell adni? Néha én is kaptammeghívót a román nagykö-vetség által szervezett ese-ményre, de magyar ember-ként tudtam a dolgom. Más-részt a külügy más műfaj: adiplomácia megkövetel bi-zonyos szabályokat. S ha márazokat nem ismerik, az ilyenutasítást elismerni több minthiba – fölösleges olaj a tűzre.Ráadásul egy választási kam-pány finisében (Romániajövő vasárnap az új parla-ment összetételéről dönt),váratlan segítséget adva amagyarellenességre nagyonis vevő nacionalista pártok-nak. Nem véletlen, hogy megis érkezett a durva reakció:

Traian Basescu volt elnök(aki most saját alapításúpártja szenátorjelöltjekéntindult) meglehetősen go-romba üzenetben kérte amagyar nagykövet azonnalikiutasítását, és még azt ismegemlítette, hogy a románkatonák újra meglátogathat-ják Budapestet.Szijjártó gesztusa azoknakárt a legjobban, akik a hatá-ron túl élve kiszolgáltatottaka többségnek. A sepsiszent-györgyi kosárlabdázók szur-kolói tudnának mesélni arról,milyen érzés elkísérni ide-genbe kedvenc csapatukatúgy, hogy a lelátón folyama-tosan szól a „ki a magyarok-kal az országból” rigmus. Eza precedens páratlan lehe-tőségeket nyit meg a Bemtéren: le lehet tiltani a francianemzeti ünnepen való ré-szévételt Trianon miatt, azoroszon a málenkij robotokán, stb.Eközben meglepő dolgoktörténtek a magyar–magyarkapcsolatokban is. Ha valakipár évvel ezelőtt azt mondjanekem, hogy a következetesantikommunizmusáról is-

mert Kövér László közös vá-lasztási fotón lesz az ElenaCeausescu intézetében szo-cializálódott Verestóy Atti-lával, egyszerűen kiröhögöm.Pedig ezt történt – a házelnökErdélyben az mellett azRMDSZ mellett kampányolt,amiről néhány éve még na-gyon durvákat mondott. Ekampánysegítség során ke-rült sor közös fotóra a Ro-mániában egyszerűen a „Jó-isten láncfűrészének” becé-zett politikussal, aki mesésvagyont szedett össze egye-bek között a székelyföldifenyvesek letarolásából, ésemellett 23 éve tagja a tit-kosszolgálatokat felügyelőparlamenti bizottságnak.Nyilván merő véletlen, hogymiközben keleti szomszé-dunknál politikusok tucatjait

viszi el bilincsben a korrup-cióellenes ügyészség a poli-tikai paletta összes oldaláról,Verestóy érinthetetlen.Itt tartunk most. Buda-pesten keményeket monda-nak más kárára, Székelyföl-dön régi ellenségek borulnakegymás keblére, miközbenelutasították a magyarságegyik legfontosabb vallási-kulturális eseményének, azévente több százezer em-bernek lelki táplálékot nyújtócsíksomlyói zarándoklatnaka világörökség részévé nyil-vánítását. Véletlenül épp aromán nemzeti ünnep nap-ján tanácskoztak Etiópiábana UNESCO szellemi világö-rökségi listájának bővítéséről,talán pont akkor, amikor szá-zötven méter hosszú piros-sárga-kék trikolórral vonul-

tak fel a hazafiak az „ősi ro-mán városban”, Sepsiszent-györgyön. Az RMDSZ képvi-selőinek nem volt idejükrészt venni a tanácskozáson,a román kulturális minisz-térium munkatársai pedignem álltak ki a korábbi fel-terjesztés mellett. Sőt mégmeg is köszönték az elutasítódöntést! (A következő ülésenállítólag újra elővehetik azügyet.) Harminchét jelölésbőlnégy jutott hasonló sorsra,a többi elfogadták, így őszin-tén örülhetünk annak, hogysok más mellett a szellemivilágörökség része lett egyközel-keleti lepénykészítésimód, a belga sörkultúra, va-lamint egy nigériai halfesz-tivál is.
Lukács Csaba

Útvesztő nemzetpolitika

A karaván és a kutya
…és akkor Tráján Böszeszku néhai román
elnök levelét megírta.Igen, szándékosan íromígy a nevét ennek a jobbsorsra érdemes tatár em-bernek, akinél köpönyeg-forgatóbb, gátlástalanabbelnöke még Romániánaksem volt. Pedig a Balkán,meggyőződésem: a Kárpá-toktól a Dunáig tart.Ez az ember: elnök lettRomániában, anno. Történ-nek erre ilyen furcsaságok,és nem is volt rossz elnök.Pragmatikus, moral insanity,amilyennek egy jó fanarió-tának kell lennie. Eljött aSzékelyföldre, időnként ösz-szeborult a helyiekkel, meg-jelent Tusványoson, gazsu-lált Orbán Viktornak, ésegyáltalán: emberszabásúmartalóc vala.Aztán megbukott: pedigbevallom, rá szavaztam.Mégpedig azért, mert szi-lárd meggyőződésem, minélrosszabb Bukarestnek, an-nál jobb nekem Erdélyben:nos, megbukott, pedig si-

kerrel tönkrevágta volna azországot, ami amúgy nél-küle is sikeresen megy acsőd fele.Böszeszkut egyértelműenaz amerikai befolyás tartjaéletben és szabadlábon, őegyfajta Piszkos Fred (eztcsak mi, magyarok értjük),közben vidáman ellett va-lahová a keze alatt egy teljeskereskedelmi flotta, Romá-niából sikerült egy feltételnélküli vazallus államot kre-álni: szóval, sikeres ember.Néha még szimpatikus is.Néha azért azt hiszem,távol van a gyógyszere. Mostugyanis, 2016. decemberelsején, ami ugye a románnemzeti ünnep, ilyenkor ün-neplik román barátaink atörténelmi „egyesülést”, azazszámunkra, magyarok szá-mára: Erdély elcsatolásánakkimondását, exelnök úr mél-tóztatott megszólalni.Mégpedig azért, mert amagyar külügyminiszter,

Szijjártó Péter, végre ki-mondta: nekünk ezen nincsmit ünnepelni. És megtil-totta a magyar külképvise-leteknek a részt vevést bár-milyen román állami meg-emlékezésen, koccintáson.(Emlékszünk, ugye, amikora Kempinskyben koccintot-tak?)Na erre Böszeszku meg-írja levelét. Hol máshol, aFacebookon. Máshol nemhozzák le. Elnézést kérekaz olvasóktól, idézem: „Or-

bán Viktor barátom, nemakarunk Budapesten meg-látogatni, ahogy szándéko-tok ellenére megtettük azelmúlt száz évben. De neprovokálj, mert vannak ha-tárok”.Na jó, ezen azért elmo-solyodunk. Nekünk ezerévünk van.Aztán azt mondja: „Kü-lönben Orbán Viktor kor-mányának e kalandorai nemértik meg, hogy az igazi Ro-mánia a Tiszáig tart. Őrizzen

meg az Isten benneteket at-tól, hogy ez egyszer csakeszünkbe jusson, budapesticsahos kutyák”.Hm. Hát, Böszeszku úr,van egy rossz hírem. Ma-gyarország egy olyan állam,amelynek vazallusai voltak.És lesznek. Sok sikert, erőt,egészséget: szüksége lesz rá.És végül egy szép románközmondás: a kutya ugat, akaraván halad.A karaván mi vagyunk.
György Attila 

December ötödike, a kettős állampolgárságról szóló
gyászos emlékű népszavazás évfordulója, így mi más-
ról lehetne ilyenkor írni, mint a nemzetpolitikáról.
És az elmúlt napokról, amelyek cseppet sem jelentet-
tek sikertörténetet ebből a szempontból.
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Sikeres szezont 
zárt az Al Wahda

– Hogyan értékeli a 2016-
os évet a klub sikereinek
szemszögéből?– Ez az év sikeresebb volt,mint a tavalyi, de ugyanak-kor stresszesebb is, hiszenkeményebb összecsapásainkvoltak – gondolok itt főlega Liga Kupa-döntőre – , abajnokságban voltak nagyonkemény csatáink úgy a vá-rosi riválisokkal, mint másalakulatokkal is. Elégedettvagyok azzal, amit a csapatelért, a kapusaink is remekülteljesítettek mindamellett,hogy volt egy-két bakijuk,de azt az Eb-n is láthattuk,hogy hiba nélkül nem léteziklabdarúgás. Összességébenelégedett lehetek, hiszen aharmadik helyen végeztünka 2015-2016-os bajnokságvégén, így kijutottunk azázsiai Bajnokok Ligája küz-delemsorozatra. Ott egy se-lejtezőt kell játszanunk, amiegyetlen mérkőzést jelent,amely találkozóra januárbankerül sor. Ha azon túljutunk,akkor már a csoportkörök-ben leszünk érdekeltek.Amúgy az ázsiai Bajnokok

Ligája sorozatban mintegytíz éve nem játszott az ala-kulat, ezért is dicséretes ateljesítmény, hat évvel ko-rábban bajnok volt a csapat,de akkor nem tudta az el-lenfelét legyőzni, így nemkerült be a csoportkörbe. 
– Az együttes jelenleg is a

harmadik a bajnokságban,
ön már lassan hat évet le-
húzott az Egyesült Arab
Emírségekben. Ezek szerint
értékelik a munkáját?– Az értékelés abban bi-zonyosodik, hogy hosszab-bítanak szerződést, vagysem, de ugyanakkor nincsenvállveregetés, simogatás,emellett nagyon ritka a jószó is az arab világban, denormálisan kezelnek, hiszenmindenki végzi a munkáját.Mi, edzők nem is várunk vi-rágcsokrokat, ugyanis mása mentalitás, más a kultúra,de az egyéves hosszabbítása klub alkalmazottaira ér-vényes. Például ha jön egyúj edző új stábbal az elsőcsapathoz, akkor valószínű,hogy köthet kétéves szer-ződést is, ha úgy gondolja avezetőség. De mivel én azakadémiáról jöttem fel, ne-

kem mindig egyéves a szer-ződésem, amit újra hosszab-bíthatok. 
A kapusok elszántak 
és tehetségesek

–Mennyivel több és nehe-
zebb munkát jelent az első
csapatnál dolgozni, mint az
akadémiánál?– Mindenképpen nehe-zebb mind fizikálisan, mindmentálisan, nagyobb odafi-gyelést és szakértelmet igé-nyel, de persze nagyobb astressz is. Főleg a kis rész-letekre is oda kell figyelni,észre kell venni azokat éskell javítani rajtuk, emelletttudni kell kezelni a felnőttjátékosokat. Itt nem elég,ha te profi módon végzed amunkádat, ugyanakkor alabdarúgók barátai is kelllegyél, el kell fogadjanak té-ged, mert ha nem, akkor le-hetetlen hosszú távon dol-gozni velük. 

– A kapusok mind helyiek?– Igen. Nincsen külföldihálóőr az Al Wahdánál(melynek vezetőedzője amexikói Javier Aquirre, se-gítője pedig a spanyol JuanIribarren – szerk. meg-jegyz.), mivel a szövetségszabálya nem enged külföldikapust szerepeltetni az ot-tani bajnokságban, így ezzelvédik a kapusok pozíciójátis a válogatottban. Meg kelljegyezzem, hogy az ottanibajnokságban van 2-3 olyantehetséges arab hálóőr, akikbármikor felvehetik a ver-senyt a híresebb európaicsapatok kapusaival. 
– Milyen teljesítményt

nyújtottak a klub hálóőrei?– Van egy kapusunk után-pótláscsapatban, aki az idénfelkerült a nagycsapathoz,de ő az U14-től az U19-igvégig tagja volt a válogatottkorosztályos együtteseknek.Ő egy roppant tehetségesportás, szerintem bármelyikütőképes európai bajnok-ságban megállná a helyét.

Egy olyan ritka tehetség, akiegyszer születik 50 év alatt.
Az Al Wahda vezetősége
is elégedett 

– A vezetőség mennyire
volt megelégedve ezzel a baj-
nokságbeli harmadik hellyel?– Nem mondom, hogy na-gyon meg voltak elégedve,de elégedettek vagyunk akeretünkhöz és a büdzsénk-hez képest. Például a CosminOlăroiu által edzett Al Ahlibajnokcsapatának jóval ma-gasabb a költségvetése, többés komolyabb profi játékosavan, ők tőkeerősebbek, mintmi, akik befektettünk mint -egy 10 millió eurót az együt-tesbe, ők pedig 50-et a já-tékosvásárlásba, mindeztükrözi az eredményeket.Amúgy Olăroiuval a direktmérkőzések után találkoz-tam, kezet fogtunk. Ő sztá-redző, én pedig egy isme-retlen kapusedző vagyok.

– Fiatalok szempontjából
mennyire tehetségesek az ot-
tani helyi játékosok?– Minden csapatnak meg-van az utánpótlás akadémi-ája, a miénk az egyik legjobbaz országban. Az ottani gye-rekek imádják a focit, reg-geltől estig tudnának ját-szani a homokban, mint haj-danán nálunk a grundbelijátékosok. Sokan közülük amérkőzések után elmennekbaráti társaságokkal kispá-lyázni. Ez annak is az ered-ménye, hogy folyamatosanjól képzett szakemberek dol-goznak az utánpótlás csa-patoknál, akadémiáknál ésez meghozta a gyümölcsét.Ezelőtt 20 évvel az EgyesültArab Emírségek válogatottjasemmi eredményt nem értel, a tavaly pedig az ÁzsiaKupán harmadik lett, mi-után Japánt verte ki az elő-döntőben. 

A klímát nehezen lehetbírni
– Önöknek, európaiaknak

sikerült megszokniuk az ot-
tani magas hőmérséklete-
ket?– Próbálok akklimatizá-lódni, nehéz volt hozzászok-ni, elviselni az időjárás vi-szontagságait, hiszen ápri-listól októberig szenvedésott lenni, mivel az óriási pá-ratartalmat és a 45-46 fokosmeleget nem könnyű folya-matosan bírni. A nyári egyhónapot, amit júliusban itt-hon töltünk a szabadságalatt, azt könnyen vészeljükát, az idő alatt kellőképpenfeltöltődünk a soron követ-kező időszakra. Amikor visz-szamegyünk, a bioritmu-sunk kissé felborul. PéldáulRamadán idején este 11-kor kezdődik az edzés, mirehazakerülünk, az hajnali kétóra, kb. 3-4 órakor tudsz el-aludni, másnap kezded elöl-ről. Én mindig egy kicsitszenvedek visszautazásom-kor, főleg az első héten al-váshiányom van, ami meg-visel. Egyébként az ember,ha toleráns, és el tud fogadnimás kultúrát is, akkor tudhosszabb távon ott dolgozni,viszont ha más a beállított-sága, és nem tud alkalmaz-kodni, akkor nehéz túlélniaz arab világban. 

– Amikor hazajön, sikerül
kellőképpen feltöltődnie egy
újabb, zsúfolt bajnoki idény-
re?– Minden évben hazajá-runk mind Marosvásárhely-re, mind Magyarországra,ahol rokonaink, barátainkvannak. Az anyaországbanapósomék meg a sógornő-mék családjai laknak, őketis meglátogatjuk évente, deide, Maroskeresztúrra is ha-zajövünk, hiszen az igazi ha-zánk az itt van. Sajnos az

Két romániai, egykori labdarúgóból lett edző tevékenykedik már több mint öt
éve az Egyesült Arab Emírségekben: a román Cosmin Olăroiu – aki 2011-2013
között az Al Ain, 2013 óta az Al Ahli együttesének vezetőedzője –  és a marosludasi
származású, de a Marosvásárhelyi Olimpiánál és a marosvásárhelyi Iskolás
Sportklubnál nevelkedett, majd többek között az AS Armata, a Vasas, a Honvéd,
a Sopron, a Rába ETO és a Gyirmót csapatánál is sikeresen szerepelt egykori
biztos kezű kapusból lett kapusedző, Molnár Levente, aki az Al Wahda Abu
Dhabi első ligás együttesének immár második éve a kapusedzője. Ő korábban
négy évig az Al Wahda labdarúgó-akadémiájánál tevékenykedett, ahol az után-
pótláscsapatnál kapusedzőként dolgozott, majd a kapusedzők koordinátora is
volt. A Kanyaró Attila, Unchiaş Demeter és Mircea Lepădătescu keze alatt formá-
lódott egykori portás a minap pihenőszabadságának egy részét Maroskeresztúron
töltötte családi körben, de szakított időt egy kis beszélgetésre is.

Molnár Levente sikeres szezonja   

Al Wahda egyik sztárja Dzsudzsák  Balázs
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időhiány miatt mindig ke-veset lehetek szeretteim kö-rében.
Molnár büszke 
a családjára

– A családja megszokta
az ottani életmódot?– Igen, főleg a feleségem.A nagyobbik fiunk, a 10éves Botond a klímát kicsitnehezen viseli, de alkal-mazkodott, neki hiányzika téli időszak, a szánkózás,de éppen ezért eljárunk fe-dett csarnokba korcsolyáz-ni, meg a Dubai-i a sípályá-ra. A kisfiam, Kristóf Dávid

két éves, nagyon aktív gye-rek, így gyakran visszük elfedett játszótérre, ahol le-vezeti az energiáját. A csa-ládi háttér nem csak nyu-godtságot, hanem önbizal-mat is nyújt számomra, tá-vollétükben nem hinném,hogy így tudnám végezni amunkám. 
– Hogyan tovább? Még

mennyi ideig szeretne dol-
gozni az Egyesült Arab Emír-
ségekben?– Nyilvánvaló, hogy nemszeretnék ott megöregedni,így próbálok keresni olyanlehetőséget, ami elfogad-

ható lenne számomra, akára jövő nyártól is, de mindeza jelenlegi idény eredmé-nyeitől is függ, de nincs ki-zárva, hogy még egy évet
lehúzok ott. Aztán vagy Eu-rópába, vagy más iránybais eljuthatok, itt főleg Ma-gyarországra, de egy Euró-pán kívüli régióra is gon-

dolok. Ez még a jövő tit-ka...
Czimbalmos 

Ferenc Attila
fotó: www.facebook.com/AlWahdaFCC

Al Wahda: Molnár Levente balról a második 

Sípálya Dubaiban
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„Volt már vagy öt ideálom, de a versírásnál többre
egyiknél sem merészkedtem…” – elég szokatlan sza-
vak ezek költészetünk legnagyobb szerelmi líriku-
sától, akinél talán a világirodalom leghíresebb poétái
sem daloltak szebben a férfi örökösnek vélt vágyáról
a nő után.Lehetett akár tíz ideáljais, valójában egyetlen nő ra-bolta el a szívét, Anna, akihezírta csöndes szomorúsággal,eltűnődő szerelmes verseit.De ki is volt ez az Anna, akitJuhász Gyula tett halhatat-lanná? A nő eredeti család-neve Schall, amit később Sár-várira magyarosított, bece-nevén Nusi, a nagyváradiszínház középszerű színész-nője. Már a színiakadémia elő-készítő osztályából elküldték,„elbocsáttatott, tehetséghi-ány miatt”, de mégsem adtafel: szerencsét próbált a pécsiszínháznál. Ott még kisebbszerepeket kapott, Nagyvá-radon már a sajtó is méltattadomborításait, hála jeles kri-tikusoknak, a szerelem vak-ságában szenvedő JuhászGyulának. Ő aztán nem fu-karkodott a magasztaló jel-zőkkel.

Milyen volt szőkesége?Abba nem volt hiba, eztmég azok is elismerték, akikismerték: „Szőke, dús haj-koronája alatt szép, de kife-jezéstelen szemek” – olvas-ható a kortársak feljegyzé-seiben, de ez minden, ami ajavára írható. Robusztusmegjelenésű volt, őszinténszólva trampli. Arca semmit-mondó: alacsony homlok, la-pos orr. Ráadásul csapodár:futó kalandjainak se szeri,se száma, vagyis minden te-kintetben méltatlan a költőlángoló szerelmére. „Nagy-várad figyelte és féltette aköltőt” – írta visszaemléke-zéseibe Dutka Ákos. Ezértegy minden lében kanál,szemfüles barátja elhatároz-ta, hogy felnyitja a szemét.Egyik színielőadás után el-csalta a színpadi kiskapuhoz,ahol Juricskay Barna várta

Annát. Látták, hogy beülneka kocsiba, és elhajtanak Annalakásához. Mire ők is odaér-tek gyalog, Juhász még lát-hatta az ablakban megcsil-lanni Anna szőkeségét, majdelaludt a lámpa. A csalódott

szerelmes átölelte a lámpa-oszlopot, és zokogott az imá-dott nő ablaka előtt. „Mikorrájöttem a nagy valóságra,hogy semmi sem vagyokneki, két hétig, mint az őrültszaladgáltam a városban.Nem ettem, nem aludtam.Borzalmas kínokat szenved-tem. Két hét múlva megírtamlegszebb versemet, amelynekrefrénje: Én Annát eltemet-tem…” A nő mint eleven va-lóság, valóban meghalt szá-mára, de az emléke vele ma-radt, szőkesége örökre be -ívódott a lelkébe.
Egyek lettek halálukban…Anna, aki azért nem volthajlandó viszonozni a költőszerelmét, mert kissé csú-nyának ás ápolatlannak ta-lálta, hamarosan a zomboriszínházhoz szerződött, ígyútjaik elváltak, de a történe-tük még nem ért véget. Ké-sőbb, amikor a sors megté-pázta, Anna rádöbbent, hogya róla írt versek híressé tet-ték. Ekkor közeledni próbált,állítólag találkoztak, felke-reste a klinikán is, ahol súlyosdepressziójából igyekeztekkigyógyítani a költőt. A betegazonban keresztülnézett raj-ta, hátat fordított neki. Kitérta valóság elől, visszatért ah-hoz az eszményi nőhöz, akitmaga teremtett a költemé-nyeiben. Halála után a ha-gyatékában találtak egy ké-pet Annáról, az volt ráírva:„A drága Gyulának, régi, me-leg szeretettel…” Egy évvelhalála után Annát is holtantalálták az ágyában „Az ágymellett, a földön – írta a 8Órai Újság – Juhász Gyula

verseskötetet feküdt, és ép-pen az első oldalon nyílt ki,ahol a költő dedikációja ol-vasható: Annának örök sze-relemmel, Juhász Gyula.”  Aszerencsétlen színésznő utol-só pillanataiban is az Anna-verseket olvasta. Hogy csaklegenda, vagy újságírói fogás?Tény, hogy Anna is gyógy-szerrel vetett végett nyomo-rult életének egy évvel aköltő öngyilkossága előtt. Aköltő szerelmeinek majdmindegyike önként ment ahalálba.
„Tőlem ki véd meg?”- tette fel keserűen magá-nak a kérdést a kiskora ótagátlásos, részben örökletesidegbajban szenvedő, vélt ésvalós sérelmei elől folyama-tosan a halált kereső, hihe-tetlenül nagy tudású és is-tenadta tehetséggel megál-dott poéta. Előnytelen kül-seje, kezdeti sikertelensége,erős anyakultusza a nőkkelvaló viszonyára is kihatott.Hivatalosan soha nem háza-sodott meg, gyermeke semszületett, pedig akadt kétolyan nő is, akik örömmelhozzámentek volna.Juhász Gyula a bánat és aszerelem költője volt, MóraFerenc szerint „…a szerelem,a nő után való mérhetetlenvágy és a nőhöz való köze-ledni nem merés betege. Ser-dülő gyermek maradt…” –mindhalálig, aki csak halha-tatlanságot tudott adni anőknek, a beteljesületlen vá-gyak, az el nem csókolt csó-kok költészetét. 
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„Anna örök….” – akit Juhász Gyula tett hallhatatlanná


