
Maradt minden a régiben  
 
Az elmúlt esztendő véget nem érő évfordulós 
– három évtizeddel ezelőtt történt a román 
„forradalom” – megemlékezésekkel, értékelé‐
sekkel zárult; magyarázta illetékes és illeték‐
telen, ki‐ki a maga vérmérséklete, politikai 
nézete, elkötelezettsége, de főleg személyes 
és csoportérdeke szerint az eseményeket, az 
azóta eltelt harminc év tanulságait. Mondom: 
tette ezt ki‐ki a saját szemszögéből. Ami nem 
is lenne gond, ha a sok‐sok egyéni látásmód, 
szubjektív történet egy általánosan érvényes, 
hogy úgy mondjam: objektív valósággá állna 
össze. De nem, erre esély sincs. Főleg azért, 
mert akik szeretnének tisztán látni, azok nem 
jutottak – és ahogy kinéz, még jó ideig nem is 
jutnak – a szükséges információk birtokába, 
akiknek meg rendelkezésükre állnak azok a 
fránya infók, azok egyelőre abban érdekeltek, 
hogy állandósuljon a történetet körülvevő ho‐
mály. Okosabbak tehát nem lettünk, tisztábban 
sem látunk, mint korábban, az évforduló előtt. 
Egyelőre annyi biztos, hogy semmi sem az, 
aminek látszik…
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Mi a különbség a depresszió 
és a lehangoltság között? 

A depresszió kifejezés beszűrődött a mindennapi 
szóhasználatunkba, és sok esetben tágabb ér‐
telemben használják az emberek, mint amit 
maga a betegség fed. Diagnózisának felállítá‐
sához legalább öt tünetnek több mint két 
hétig fenn kell állnia a felsorolt tünetek közül...

Új sorozat, XIV. évfolyam // 1. szám  // január 9–22. //  Megjelenik csütörtökön // 12 oldal //  ára: 1,5 lej

2019‑ben hetvenkedő  
egykori marosvásárhelyi 
labdarúgók 

 
A 2019‐es esztendő is rohamosan eltelt, a 
tavaly több hajdani vásárhelyi futballista – 
akik jeleset alkottak a helyi futballéletben – 
ünnepelt kerek évfordulót. A legismertebbek 
sportpályafutásait elevenítjük fel dióhéjban. 

10–11. old. // SPORT

Maros megyei  
évfordulók 2020‑ban 

 
Az új év első lapszámában olyan magyar sze‐
mélyiségekről emlékezünk meg, akik Maros 
megyében születtek vagy itt hunytak el ezelőtt 
200, 150, 100 vagy 50 évvel. Közösségépítő, ‐
formáló tevékenységókről bőven írni több lap‐
szám terjedelme is kevés lenne, így csak néhá‐
nyat említünk meg és azt is csak vázlatosan.

4‑5. old. // TÁRSADALOM

Továbbadott kazettás 
mennyezet és elpusztult 
kúriák árnyékában 
Ádámost 1435‐ben Adamus néven említik elő‐
ször. A falunak 1518‐ban épített gótikus uni‐
tárius temploma van. Kazettás mennyezete 
1526‐ban készült. Ma a budapesti Nemzeti 
Galériában van kiállítva, és két nemesi címer 
utal a készíttető családokra. 

6‑7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Maros megyei hetilap 

Az elmúlt napokban több petíciót is kezdeményeztek a Petitieonline.ro nevű 
oldalon arra vonatkozóan, hogy az egész országban tiltsák be az emberre és 
állatra egyaránt veszélyes petárdák és tűzijátékok gyártását, illetve forgalmazását. 
Többezer ember látta el kézjegyével a kezdeményezést, de kérdéses, hogy lesz‑e 
valamiféle következménye.

Egyre  
többen  
ellenzik  
a petárdákat  
és a tűzijátékot
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KOS: Jól teszi, ha sok emberrel veszi körbe magát, 
ugyanis annál több esélye van annak, hogy szövetsége‐
sekre lel. A későbbiekben nagy szüksége lehet a baráta‐
ira, illetve ezekre a személyekre, és a hét kiválóan alkal‐
mas kapcsolatok építésére. 
BIKA: Csordultig lesz energiával, jókedvvel, és lelkesen 

áll a héthez. Buzog önben a bizonyítási vágy, hogy meg‐
mutassa a környezetének, hogy mire képes, és hogy na‐
gyon is el tudja érni a vágyait. 
IKREK: Olyan időszakát éli a héten, amikor jelentős 

változásokat szeretne kivitelezni. Belevágni egy komoly 
fogyókúrába, életmódváltásba, vagy éppen a kapcsolat‐
rendszerét szeretné átépíteni és megszabadulni azon 
kapcsolataitól, amelyeket már nem talál előnyösnek.  
RÁK: Az újév új energiái rendkívüli változásokat ígér‐

nek erre a hétre, illetve azok kezdetét. Ha megragadja 
őket, akkor abba az irányba kezdheti el terelni az életét, 
amelyikbe szeretné. 
OROSZLÁN: A hét első pár napját meglehetősen mo‐

notonnak és unalmasnak találhatja, ugyanis nem sok 
eseményre kell számítania. Utána sem lesz sokkal má‐
sabb a helyzet azt leszámítva, hogy elfogja önt a tettvágy, 
hogy felkavarja az álló vizet. 
SZŰZ: Végre kezd magához térni az év eleji varázslatból. 

Bár lassan, de elkezdi lendületbe hozni magát, és neki 
áll építgetni a jövőjét. Ugyanakkor elérik önt a változás 
szelei a napokban, és arra jön rá, hogy még mindig túl 
sok olyan berögzültsége van, ami visszafogja. 
MÉRLEG: A héten feszültnek érezheti magát. Valahogy 

nem találja mostanában a helyét, nem tudja, mihez kezd‐
jen, és merre menjen, emiatt pedig könnyen konfrontá‐
lódik a környezetével.  
SKORPIÓ: A héten komolyan vissza kell majd fognia 

magát, legalábbis kritikus énjét, mert könnyen oda‐
mondhatja másoknak véleményét, amivel nem ér el 
egyebet, csak azt, hogy sokakat megbánt. 
NYILAS: A héten főként az anyagiak kerülnek közép‐

pontba. Egyre feszültebb miatta, és örökösen azon agyal, 
hogyan tehetne szert több pénzre, ám ez a gondolat‐
menet ne sarkallja meggondolatlan döntésekre, illetve 
tettekre. Ellenben azt se hagyja, hogy a nem túl fényes 
anyagi helyzete beárnyékolja a hetét. 
BAK: Semmi sem akar úgy alakulni, mint szeretné. 

Mindenki bosszantja, és láthatatlan erők hátráltatják, 
nem tud haladni, pedig ön már kész tervekkel rendel‐
kezik a sorsát illetően. Ha ez nem lenne így is elég le‐
hangoló önnek, még egy nagyobb, kellemetlen problé‐
mával is szembesülnie kell.  
VÍZÖNTŐ: Ön már a héten készen áll a nagy változások 

kieszközölésére. Kicsit sincs elfáradva, és ha még nem 
is tudja pontosan, mit szeretne, de már cselekedne! Épp 
ezért kellene kicsit lassítania és átgondolnia helyzetét, 
főleg azt, miként kívánja orvosolni anyagi gondjait, mikre 
vannak lehetőségei. 
HALAK: Nagyszerűen érzi majd magát egész héten! 

Végig optimista lesz és ráadásul másokra is ráaggatja 
majd határtalan jó kedvét és derűlátását. Mostanában 
nagyon sokat segíthet másoknak, amiért környezete 
rendkívül hálás is lesz.
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Rendkívüli újévi  
hangverseny 

 
Január 9. és 30. között ne‐

gyedik alkalommal ad ott‐
hont a Kultúrpalota nagy‐
terme a szórakoztató zenei 
fesztiválnak. A koncertsoro‐
zat 9‐én, csütörtökön 19 óra‐
kor rendkívüli újévi hang‐
versennyel kezdődik. Vezé‐
nyel Jin Wang kínai karmes‐
ter, közreműködik a Moni‐
que’s Ballet Studio balett‐
társulat. Műsoron: Johann 
Strauss‐művek. A hangver‐
senyt 10‐én, pénteken 19 
órakor megismétlik. 

 
Koldusopera  
januárban 

 
Jövőben január 10‐én 19 

órától kezd a Marosvásár‐
helyi Nemzeti Színház Tom‐
pa Miklós Társulata Bertolt 
Brecht Koldusopera (Há‐
romgarasos opera) című elő‐
adásával, amely a Szegedi 
Szabadtéri Játékok és a Ta‐
mási Áron Színház közös 
produkciója. Rendezte: Bo‐
csárdi László. Az előadás 
időtartama: 3 óra 20 perc 
(két szünettel). Jegyek elő‐
vételben a  www.biletmas‐
ter.ro/ron/Event/44003015

/Koldusopera‐(Haromgara‐
sos‐opera) linken foglalha‐
tók.  
 
Téli tárlat 

 
A Marosvásárhelyi Marx 

József Fotóklub január 9‐én, 
csütörtökön 18 órától a Ber‐
nády Ház emeleti kiállító‐
termében nyitja meg a ha‐
gyományos téli tárlatot, ame‐
lyen a fotóklub tagjainak ta‐
valyi alkotásaiból láthatnak 
kiemelkedőbb fotókat az ér‐
deklődők. A kiállítást Nagy 
Miklós Kund művészeti író 
méltatja.  

 
Eltűntek –  
a Yorick Stúdió  
produkciója 

 
A Yorick Stúdió újra mű‐

sorra tűzi január 10‐én 17 
órától a marosvásárhelyi vár 
Mészárosok bástyájában El‐
ise Wilk Eltűntek c. produk‐
cióját. Az előadás egy erdélyi 
szász család életét dolgozza 
fel, történetük három kor‐
szakát felidézve: 1944–45, 
1989–90, 2007. Míg 89–90 
és 2007 sokunk számára is‐
merős, a 44–45‐ben történ‐
tek kevésbé ismertek. Az 
előadásról bővebb informá‐

ciók a Yorick Stúdió Face‐
book‐oldalán. Helyfoglalás 
sms‐ben a következő tele‐
fonszámon: 0741‐469‐530. 
A helyek száma korlátozott. 

 
Pótszilveszter 

 
Az Erdélyi Magyar Balol‐

dal, valamint a Magyar Nyug‐
díjasok Klubja pótszilveszteri 
mulatságot szervez január 
10‐én. Feliratkozni a Dózsa 
György utca 9. szám alatt 
lehet január 9‐ig naponta 9‐
11 óra között. Telefonszám: 
0744‐928‐299.  

 
Utószilveszteri  
hangverseny 

 
Január 16‐án, csütörtökön 

és 17‐én, pénteken 19 óra‐
kor rendkívüli szilveszterutói 
hangversennyel folytatódik 
a szórakoztató zenei fesztivál 
a Kultúrpalota nagytermé‐
ben. Vezényel Shinya Ozaki, 
közreműködik Egyed Apol‐
lónia szoprán. Műsoron: F. 
Suppé‐, Josef Strauss‐, Jo‐
hann Strauss‐, Lehár‐, Csaj‐
kovszkij‐, Gounod‐, Grieg‐, 
Muszorgszkij‐művek. A csü‐
törtöki koncertre a 13‐as 
számú hangversenybérletek 
érvényesek. 

KÁR KIHAGYNI 



Az elmúlt esztendő véget 
nem érő évfordulós – há‐
rom évtizeddel ezelőtt 
történt a román „for‐
radalom” – megemlé‐
kezésekkel, értékelé‐
sekkel zárult; magya‐
rázta illetékes és illeték‐
telen, ki‐ki a maga vér‐
mérséklete, politikai né‐
zete, elkötelezettsége, 
de főleg személyes és 
csoportérdeke szerint az eseményeket, az azóta eltelt 
harminc év tanulságait. Mondom: tette ezt ki‐ki a 
saját szemszögéből. Ami nem is lenne gond, ha a sok‐
sok egyéni látásmód, szubjektív történet egy általánosan 
érvényes, hogy úgy mondjam: objektív valósággá állna 
össze. De nem, erre esély sincs. Főleg azért, mert akik 
szeretnének tisztán látni, azok nem jutottak – és 
ahogy kinéz, még jó ideig nem is jutnak – a szükséges 
információk birtokába, akiknek meg rendelkezésükre 
állnak azok a fránya infók, azok egyelőre abban érde‐
keltek, hogy állandósuljon a történetet körülvevő ho‐
mály. Okosabbak tehát nem lettünk, tisztábban sem 
látunk, mint korábban, az évforduló előtt. Egyelőre 
annyi biztos, hogy semmi sem az, aminek látszik…  

Ha már a múltat tekintve se tudunk semmi bizo‐
nyosat, akkor forduljunk a jövő felé, mely természetéből 
fakadóan bizonytalan. Ott pedig, ahol az sem biztos, 
ami megtörtént – vagy csak úgy hisszük –, ott külö‐
nösképpen bizonytalan. Mármint a jövő. Akárcsak a 
vásárhelyi helyhatósági választás. Lássuk, ami biztosnak 
tűnik: elsőként az, hogy a regnáló polgármester nép‐
szerűségi mutatói soha nem voltak ilyen alacsony 
szinten, mint mostanság, továbbá, hogy a támogatottság 
tekintetében országosan csúcsokat döntögető liberá‐
lisok idén minden bizonnyal mindent megtesznek 
majd a marosvásárhelyi polgármesteri szék megszer‐
zéséért. Esélyük igencsak megnőtt, s ha a két jelöltségre 
legesélyesebbnek mutatkozó emberük – Ervin Molnar 
és Theodora Benedek – magyaros hangzású nevét te‐
kintve magyar szavazók voksait is megszerezhetik. 
Bár értékelhető és voksokkal honorálható gesztust 
egyelőre még egyikük sem tett a magyar választópol‐
gárok irányába. Igaz, hogy még el sem dőlt, melyiküket 
indítja pártjuk a csatába. Jegyezzük meg: a rájuk 
leadott voksok a másik oldalon bizony kétszeresen is 
hiányozhatnak…  

A „másik oldal” képviseletére pedig úgy fest, hogy 
az RMDSZ tart kizárólagos igényt. Legalábbis abból 
ítélve, hogy a négy esztendővel korábbiakhoz képest, 
idén már sem előválasztást, sem esetleges választási 
együttműködésre vonatkozó egyeztetést nem tartott 
szükségesnek. Meglepő ez az indokolatlan magabiz‐
tosság. Mert az talán a legelfogultabb RMDSZ‐aktivista 
számára is világos, hogy annak, hogy magyar jelölt 
nyerje el a vásárhelyi polgármesteri széket két feltétele 
van: először is lehetőleg minden magyar szavazatot 
megkapjon, másodszor pedig további román voksokat 
is megszerezzen. Tekintettel arra, hogy Vásárhelyen 
újra etnikai szavazásra számíthatunk, ennek igen 
kevés az esélye. Azzal, hogy mindenféle előzetes egyez‐
tetés nélkül bejelentették, hogy Soós Zoltán az RMDSZ 
polgármesterjelöltje, máris eljátszták annak esélyét, 
hogy az első feltételt teljesíthessék. Azzal pedig, hogy 
közös magyar önkormányzati képviselőjelölt‐lista ál‐
lítását sem tartják szükségesnek, tovább gyengítik a 
magyar érdekérvényesítés esélyeit.  

Ami eddig történt, csak azt a feltételezést erősíti, 
hogy a vereséget előre – és újra – bekalkulálták. Hogy 
megéri‐e nekik, az hamarosan kiderül… Ami biztos: 
velünk, választókkal továbbra sem törődnek. 
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Szentgyörgyi László

Maradt minden a régiben
Egyre többen ellenzik  
a petárdákat és a tűzijátékot
Az elmúlt napokban több petíciót is kezdeményeztek a Petitieonline.ro nevű 
oldalon arra vonatkozóan, hogy az egész országban tiltsák be az emberre és állatra 
egyaránt veszélyes petárdák és tűzijátékok gyártását, illetve forgalmazását. Többezer 
ember látta el kézjegyével a kezdeményezést, de kérdéses, hogy lesz‑e valamiféle 
következménye.

Romániában már 1995 
óta illegális számos piro‐
technikai eszköz birtoklása, 
használata, 2006 óta pedig 
a kettes, hármas, négyes ka‐
tegóriába sorolt típusok, va‐
lamint a színpadi pirotech‐
nikai termékek és a kifeje‐
zetten pirotechnikusok által 
használt eszközök forgal‐
mazása, birtoklása és hasz‐
nálata egyaránt törvényel‐
lenes. Kizárólag az egyes 
kategóriába sorolt pirotech‐
nikai termékek használata 
engedélyezett, ilyen például 
a csillagszóró, a kisfáklya 
vagy a konfettiszóró petárda.  

„Azt szeretnénk, ha ez a 
petíció legalább 5000 em‐
berhez eljutna, mert jobbá 
szeretnénk tenni a világot, 
amelyben élünk. E petíció 
révén azt kérjük, tiltsák be 
a petárdák és tűzijátékok, 
illetve minden, ebbe a ka‐
tegóriába tartozó termék 
gyártását és forgalmazását. 
Azért szeretnénk a betiltást, 
mert emberek és állatok se‐
besülnek és halnak meg a 
tűzijátékok és petárdák mi‐
att. Veszélyt jelentenek az 
emberekre, állatokra és a 
környezetre – írja a petíció 
kezdeményezője. Ezt egy 
hét alatt közel tizenhárom 
ezren írták alá. 

 
Asztmát, daganatos  
betegségeket  
is okozhatnak 

 
Nemzetközi vizsgálatok 

sora bizonyítja, hogy a tű‐
zijátékok és a petárdák szé‐
les körű használata rend‐
kívüli mértékben szennyezi 
a levegőt – hívta fel a fi‐
gyelmet a magyarországi 
székhelyű Levegő Munka‐
csoport elnöke, aki hozzá‐
tette: az eszközök égésekor, 
felrobbanásakor erősen 
szennyező anyagok, nehéz‐
fémek és más mérgező ve‐
gyületek kerülnek a leve‐
gőbe. 

A szakértő azt is kiemelte: 
ezek az anyagok hosszabb 
ideig megmaradnak a leve‐
gőben, utána pedig leüle‐
pednek a talajra, így azt is 
szennyezik.Ezek a vegyüle‐
tek számos megbetegedést 
okozhatnak, például aszt‐
mát, de hosszú távon akár 

daganatos betegséget is. 
A szakember szerint 

egészségügyi és környezet‐
védelmi okokból rég be kel‐
lett volna tiltani a tűzijáté‐
kokat és a petárdákat. 

A szennyezettség ideje a 
pirotechnikai eszköztől és 
az időjárási viszonyoktól is 
függ – tájékoztatott a szak‐
értő. „Ha a szél kifújja a 
szennyezőanyagokat, az ál‐
talában a globális környe‐
zetnek nem jó, de az em‐
berek egészségének, akik 
ott vannak a közelben, igen”. 
Azt javasolja, a lakosság tar‐
tózkodjon minél távolabb a 
tűzijátékoktól, lehetőleg ne 
menjenek ki az utcára szil‐
veszterkor és az azt követő 
napokban. 

 
A német orvosok  
szerint be kellene tiltani 

 
Be kellene tiltani az orvo‐

sok szerint a szilveszteri pe‐
tárdázástés tűzijátékozást, 
mindkettő kifejezetten ne‐
gatív hatással lehet ugyanis 
az egészségünkre. 

Német tüdőszakorvosok s
zerint újév napján a 
levegő finompor‐terheltsé‐
ge egész évben nem tapasz‐
talható csúcsértéket ér el a 
tűzijátékozás és a petárdá‐
zás miatt. A rakéták által 
kilökött finom por mennyi‐
sége a közúti közlekedés 
okozta teljes évi mennyiség 
egyötödének felel meg.  

A szennyezett levegő in‐
gerli a légutakat. Ez külö‐
nösen a kisgyerekeket, az 
időseket és a krónikus be‐

tegségekben, elsősorban a 
tüdő‐ és a szív‐ és érrend‐
szer betegségeiben szenve‐
dőket érinti. A Német Pul‐
monológiai és Tüdőgyógyá‐
szati Társaság (DGP) felhí‐
vása szerint emiatt csök‐
kenteni kellene a petárdák 
és tűzijátékok használatát, 
vagy teljesen le kellene 
mondani róluk. 

A német környezetvédel‐
mi hatóság szerint a néme‐
tek szilveszter éjjelén 5000 
tonna finom port juttatnak 
a levegőbe a tűzijátékok‐
kal.  

Ez szélsőségesen magas 
értékeket jelent, melyet a 
legtöbb város nem ér el az 
év egyetlen más napján 
sem– mondta Holger Schulz, 
a müncheni Helmholtz Köz‐
pont munkatársa.  

 
Tűzijáték helyett  
fényfestés 

 
Magyarországon több vá‐

rosban is a szilveszteri tű‐
zijáték helyett fényfestéssel 
ünnepelte az újévet az ön‐
kormányzat, ám Romániai 
városokban egyelőre nem 
tudunk hasonlókezdemé‐
nyezésekről. Ha el is maradt 
egy‐egy településen a meg‐
szokott szilveszteri látvá‐
nyosság, az valami teljesen 
más miatt történt, mint pél‐
dául Alexandriában, ahol a 
tűzijátékra a licitet megnye‐
rő cég nem tudta időben 
beszerezni a szükséges en‐
gedélyeket, vagy Élesden, 
ahol a polgármester indok‐
lása szerint a hagyományos 
szilveszteri tűzijáték helyett 
már volt egy tűzijáték ka‐
rácsonykor, és különben is 
az ezzel foglalkozó cég "fog‐
lalt" volt szilveszterkor.  

A Digi24 összeállítást kö‐
zölt a nagyobb romániai vá‐
rosokban tartott szilveszteri 
programokról, és minden‐
hol kötelező programpont 
volt 2019 végén is a tűzijá‐
ték. Bukarestben a parla‐
ment előtt volt hatalmas 
népünnepély, koncertek és 
15 perces tűzijáték, de 
ugyanígy Brassó, Kolozsvár, 
Craiova, Konstanca vagy Iasi 
sem maradt ki a durrogta‐
tásból. 

Pál Piroska
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Maros megyei évfordulók 2020‑ban
Az új év első lapszámában 
olyan magyar személyi‑
ségekről emlékezünk 
meg, akik Maros megyé‑
ben születtek vagy itt 
hunytak el ezelőtt 200, 
150, 100 vagy 50 évvel. 
Mindenkinek az életéről, 
közösségépítő, ‑formáló 
tevékenységéről bőven 
írni több lapszám terje‑
delme is kevés lenne, így 
csak néhányat említünk 
meg és azt is csak vázla‑
tosan.  

A fent jelzett kritérium 
szerint csoportosított sze‐
mélyiségeket még felsorolni 
is nagyon terjedelmes, de 
pár ilyen embernek a nevét 
megemlítjük és közülük 
hatnak a munkásságáról 
bővebben írunk: Abos Jó‐
zsef (1870–1945) plébános, 
Ady Árpád (1867–1920) 
nyomdász, Bereczky Magda 
(1920–1987) színésznő, 
Bochkor Mihály (1877–
1920) jogász, tanár, Csidey 
József (1920–2000) orvos, 
Csiszár Sándor (1920–
2001) főorvos, Csontos Oli‐
vér (1850–120) ügyvéd, 
Csinády Gerő (1902–1970) 
geográfus, Elekes Sándor 
(1870–1942) író, Fikk Lász‐
ló (1920–1969) tanár, 
könyvtáros, Fugulyán Ger‐
gely (1920–1996) orvos, 
Fráter Béla (1870–1935) 
ügyvéd, dalszerző, Ger‐
gelyffy Gábor (1890–1970) 
zeneszerző, Gyalui Pál 
(1886–1970) gyógyszerész, 
Horváth Ila (1896–1970) 
zongoraművész, Horváth 
Attila (1920–2008) tanár, 
Haller Ignác (1794–1870) 
főispán, 1848‐49‐es had‐
nagy, Holbach Ede (1870–
1949) kereskedő, képes‐
lapkiadó, Jakab Elek (1820–
1897) történész, Ilyés Géza 
(1870–1951) orvos, tanár, 
Kócziány László (1920–
1977) történész, Kiss József 
(1820–1900) mezőgazdász, 
1848‐49‐es hadnagy, Ma‐
rosi Péter (1920–1998) 
szerkesztő, Máthé Ákos 
(1920–1997) orvos, Mátyus 
Máté (1755–1820) főorvos, 
Menyhárt Károly (1820–?) 
sírkőfaragó, tanító, Piskolti 
Gábor (1913–1970) festő, 
tanár, Soós Pál (1920–
1996) vegyész, tanár, Szabó 
Duci (1920–2016) színész‐
nő, Szabó György (1920–
?) történész, Szabó József 
(1820–1891) református 
lelkész, Szentgyörgyi Dénes 
(1867–1920) író, politikus, 
Vályi Elek (1820–?) refor‐
mátus lelkész és még sokan 
mások. 

CSONTOS Olivér (Kere‐
lőszentpál, 1850 – Maros‐
vásárhely, 1920. okt. 3) 
ügyvéd. A marosvásárhelyi 
Református Kollégiumban 
tanult, majd a kolozsvári 
egyetem jogi fakultásán. 
Marosvásárhelyen  ügyvéd, 
az ügyvédi kamara titkára, 
majd elnöke. Maros‐Torda 
vármegye tiszti főügyésze 
(1895–). A Ref. Koll. jogta‐
nácsosa, elöljárósági tagja 
(1905–10), a koll. ügyvédje 
haláláig (1920). 1916‐ban 
országgyűlési képviselővé 
választották. Több testület‐
ben, egyesületben tevé‐
kenykedett: vezetőségi tagja 
volt a Kaszinónak, elnöke 
a Stefánia kisdedóvónak, 
az EMKE rendes tagja, a 
dalkör elnöke.   

 
FIKK László  (Marosvá‐

sárhely 1920. febr.  2.– Ma‐
rosvásárhely 1969. ápr. 27.) 
tanár, könyvtáros, bibliog‐
ráfus. A középiskolát Ma‐
rosvásárhelyen a Reformá‐
tus Kollégiumban, a főis‐
kolát a gyulafehérvári kat. 
teológián kezdte, majd a 
római Collegium‐Germani‐
co‐Hungaricum ösztöndí‐
jasa volt. A kolozsvári Tu‐
dományegyetem bölcsész‐
karán szerzett diplomát és 
doktorált (1943). Előbb kö‐
zépiskolai tanár Szászré‐
genben majd Marosvásár‐
helyen a Ref. Koll.‐ban és 
utódiskoláiban. A Teleki‐
Könyvtár  fő‐könyvtárosa, 
bibliográfusa haláláig 
(1954–69).  

 
FUGULYÁN Gergely (Má‐

tyásföld, 1920. jan. 20 – 
Marosvásárhely, 1996. 
márc. 27) orvos, szemész 
főorvos. Kolozsváron vé‐
gezte a középiskolát és itt 
kezdte egyetemi tanulmá‐
nyait (1944‐ig), majd Bu‐
dapesten, illetve Halleban 
folytatta. A BTE marosvá‐
sárhelyi orvosi karának első 
doktorai sorába újra avat‐
ták (1947. júl. 13.). A mv.‐i 
egyetemi pályafutása kez‐
detén gyakornok volt a sze‐
mészeti klinikán (1946‐), 
majd tanársegéd (1949‐
61), főorvos (1959‐), az or‐
vostudományok doktora cí‐
met is megszerezte (1967). 
Közben az Egészségügyi 
Középiskola igazgatója 
(1953‐59). A mv.‐i megyei 
poliklinika szemészeti ren‐
delőjében dolgozott nyug‐
díjazásáig (1962‐83). Fő 
kutatási területe a glaukó‐
ma (zöld hályog) és a lég‐
zőszervek megbetegedése‐

inek összefüggése. Szemé‐
szeti dolgozatai marosvá‐
sárhelyi és bukaresti szak‐
lapokban jelentek meg. 
Munkatársa volt az Orvos‐
tudományi Értesítőnek. 
Egészségügyi nevelési, is‐
meretnépszerűsítő írásait 
a Dolgozó Nő, Új Élet és a 
helyi lapok közölték. Tagja 
volt az európai Glaukóma 
Társaságnak, a Magyar 
Szemorvos Társaságnak. 

 
JAKAB Elek (Szentgeri‐

ce,1820. febr. 13 – Budapest 
1897. júl. 22) történész, le‐
véltáros, jogász. Marosszék 
ítélőtáblai bíróvá választot‐
ta (1847). Részt vett az uni‐
ót kimondó országgyűlésen, 
majd csatlakozott Bem se‐
regéhez és (1848. szept.), 
hadnagyi, főhadnagyi, al‐
kapitányi rangban részt vett 
az erdélyi és bánáti hadjá‐
ratokban. A szabadságharc 
leverése után fogságba 
esett, a nagyszebeni vár‐
börtönben raboskodott (‐
1850). Végleg felköltözött 
Kv.‐ra (1856), és segítette 
Mikó Imrét a Nemzeti Szín‐
ház, az Erdélyi Gazdasági 
Egylet újraindításában, az 
Erdélyi Múzeum‐Egylet ala‐
pításában. Az Erdélyi Fő‐
kormányszék Levéltárában 
alkalmazták (1861‐), al‐
igazgatónak (1863), majd 
igazgatónak (1867) nevez‐
ték ki. Amikor a magyar 

kormány elhatározta az Or‐
szágos Levéltár létrehozá‐
sát és az Erdélyi Főkor‐
mányszék levéltárának 
szervezeti egységként való 
beolvasztását,  őt  bízták 
meg az átszállítás megszer‐
vezésével és a levéltár be‐
rendezésével. (1873).  Or‐
szágos allevéltárnoknak (al‐
igazgatónak, 1875), majd 
levéltárnoknak (igazgató‐
nak) nevezték  ki (1893‐),   
megbízták a MTA levéltá‐
rának rendezésével (1875) 
melyet több évi munkával 
elvégzett. Szülőfaluja mű‐
velődési háza ma a nevét 
viseli. 

 
MAROSI Péter (Maros‐

vásárhely 1920. jún. 15 – 
Kolozsvár 1998. szept. 
13)szerkesztő, kritikus, iro‐
dalomtörténész, színház‐
igazgató, tankönyvíró. (Mol‐
ter Károly fia.) Szülővárosa 
Ref. Koll.‐ban érettségizett 
(1939), majd elvégezte a 
kv.‐i Református Teológiát 
(1943), ugyanakkor a Fe‐
renc József Tudományegye‐
temen filozófiát hallgatott 
(1944), később a Bolyai TE‐
en m. nyelv és irodalom 
szakos tanári diplomát is 
szerzett (1952).Segédlel‐
kész Désen (1944), tábori 
lelkész főhadnagy, Ausztri‐
ában érte a háború vége 
(1945. máj.). Négy évig volt 
orosz fogságban. Mv.‐en az 

Igaz Szó és a Szabad Szó 
munkatársa; Kv.‐on az Igaz‐
ság szerkesztője (1948‐49), 
majd az Utunk munkatársa 
lett. A kv.‐i Állami M. Szín‐
ház ig.‐ja (1949‐52). Pár 
évig az Állami Irodalmi és 
Művészeti Kiadó kv.‐i szer‐
kesztője (1952‐57), majd 
újra az Utunk belső mun‐
katársa (1957‐1989), az 
irodalomkritikai rovat ve‐
zetője.  

 
SZABÓ Ida (Duci) (Ko‐

lozsvár, 1920. nov. 10.– Ma‐
rosvásárhely, 2016. jan. 16) 
színművész. Kv.‐on érett‐
ségizett (1938), majd a kon‐
zervatórium énekszakos 
hallgatója (1938‐42). Elvé‐
gezte a kv.‐i társulat mellett 
működő színiiskolát. Pályá‐
ját szülővárosának színhá‐
zában kezdte (1944‐46), 
majd átszerződött a ma‐
rosvásárhelyi Székely Szín‐
házhoz nyugdíjba vonulá‐
sáig (1946‐77), de továbbra 
is fellépett. Kitüntetései:  
Szentgyörgyi István díj élet‐
művéért (1998); Hunyadi 
László díj (2002);  Uniter‐
díj (2003). Hűség‐díj a Ma‐
gyar Játékszín Társaságtól 
(2004).  
Forrás: Fülöp Mária: Maros 
Megyei Lexikon (kézirat) 

 
 

Összeállította:  
Nemes Gyula

SZABÓ Ida (Duci)
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ON‑LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna 
• Kardiológia 

• Bőrgyógyászat 
• Nőgyógyászat 
• Hematológia 
• Munkaorvos 

• Fül‑orr‑gégészet 
• Ortopédia 

• Gyerekgyógyászat 
• Tüdőgyógyászat 

• Pszichiátria 
• Urológia  

• Belgyógyászat‑Ultrahang 
• Ideggyógyászat 

• Szemészet 
• Sebészet 

• Infektológia 
• Allergológia 
• Pszichológia 

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI 
 10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK  

bármely szakrendelés esetén  
ezen szelvény felmutatásával. 

A depresszió kifejezés be‑
szűrődött a mindennapi 
szóhasználatunkba, és sok 
esetben tágabb értelem‑
ben használják az ember‑
ek, mint amit maga a be‑
tegség fed.   

A depresszió diagnózisá‐
nak felállításához legalább 
öt tünetnek több mint két 
hétig fenn kell állnia az alább 
felsorolt tünetek közül. Az 
első kettőből legalább az 
egyiknek vagy mindkettőnek 
mindenképp jelen kell len‐
nie: 

• levert hangulat a nap 
legnagyobb részében, majd‐
nem minden nap 

• az érdeklődés/öröm el‐
vesztése. 

• jelentős hízás vagy fo‐
gyás; vagy az étvágy jelentős 
csökkenése/növekedése 

• alvászavar 
• mozgásos nyugtalanság 

vagy meglassultság 
• fáradtság, energiahiány 
• értéktelenség érzése 

vagy önvádlás/bűntudat 
• csökkent gondolkodási, 

összpontosítási vagy döntési 
képesség 

• a halál gondolatával való 
gyakori foglalkozás. 

A lehangoltság csupán egy 
lehetséges tünete a depresz‐
sziónak, de nem egyenértékű 
vele. A betegségnek 
lehet enyhe, közepes és sú‐
lyos fokozatú változata, me‐
lyet a szakember (pszicho‐
lógus vagy pszichiáter) cél‐
zott beszélgetéssel és tesz‐
tekkel mér fel. Ettől függ a 
terápia megtervezése. 

Enyhe és közepes dep‐
resszió esetén nem javallott 
a gyógyszeres kezelés, mert 
az csak a tünetek enyhítésére 

fókuszál, de az okok továbbra 
is fennmaradnak. Súlyos dep‐
resszió estén már annyira 
magába zárkózhat az érintett 
személy, hogy a pszichote‐
rápiában sem tud érdemben 
részt venni addig, amíg a tü‐
neti kép nem enyhül, ezért 
ebben az esetben átmeneti‐
leg elfogadható a farmako‐
terápia. 

Ha észrevesszük magun‐
kon vagy a környezetünkben 
élő embereken a fenti tüne‐
teket, és azokat nem indo‐
kolja valamilyen más beteg‐
ség vagy állapot (például 
testi betegség, veszteségél‐
mény, gyász stb.), érdemes 
minél előbb szakember se‐
gítségét kérni, mielőtt nagyon 
elmélyülne a depresszió. Az 
öngyilkossági kísérletek jel‐
lemzően a súlyos depresszi‐
óban fordulnak elő, mint két‐
ségbeesett menekülési pró‐
bálkozás a reménytelen hely‐
zet elől. Ezt meg lehet előzni 
pszichoterápiával. 

Vannak olyan életszaka‐
szok, élethelyzetek és körül‐
mények, amelyek táptalajul 
szolgálnak a depresszió ki‐
alakulásának, ilyen a serdü‐
lőkor, a szülés utáni időszak, 
a klimax időszaka, az időskor, 
illetve az évszakok váltako‐
zása, azon belül az ősz és tél 
sötét‐hideg időszaka is ked‐
vez a betegség létrejöttének. 

Megelőzésként érdemes 
a kritikus élethelyzetek/év‐
szakok közeledése előtt fo‐
kozottan figyelnünk a fizikai 
aktivitásra, azaz, többet mo‐
zogjunk, tűzzünk ki apró és 
nagyobb célokat, amelyek 
irányt mutatnak. Segíthet a 
pozitív élmények tudatos át‐
gondolása is, ugyanis dep‐

resszív hangulatban auto‐
matikusan a negatív érzések 
és gondolatok erősödnek föl, 
és ebben az állapotban köny‐
nyen figyelmen kívül hagyjuk 
a pozitív érzéseket és élmé‐
nyeket. 

A depresszióról azt is tud‐
nunk kell, hogy több fajtája 
létezik. Vannak unipoláris és 
bipoláris hangulatzavarok. 
Az unipoláris betegségnél a 
depresszió és a normál álla‐
pot válthatják egymást, a bi‐
polárisnál a depresszió át‐
válthat egy emelkedett han‐
gulatba, kifejezett jó közér‐
zetbe, ahol megnövekszik az 
energiaszint és az aktivitás, 
felfokozódik a teljesítőké‐
pesség, csökken az alvás‐
igény, túlzottan kedvessé és 
barátságossá válik, hajszolja 
az élvezeteket. Ez a depresz‐
szió ellenpólusa, ami a másik 
végletet jelenti, vagyis az 
egyensúlyi állapothoz képest 
a másik oldalra billen ki a 
mérleg nyelve, ezért ez sem 
jó. Ezt nevezzük mániás‐dep‐
ressziós zavarnak. A mániás 
szakaszok az érintettet nem 
zavarják, sőt, jobban érzi ma‐
gát, mint valaha, ugyanakkor 
a környezete számára sok‐
szor nehezen elviselhető a 
helyzet, ugyanis meglehető‐
sen kritikátlanná válhat a 
beteg viselkedése. Nagy va‐
lószínűséggel csak a dep‐
ressziós fázisban lesz képes 
elfogadni a szakember se‐
gítségét. A bipoláris zavar 
esetén hangulat‐stabilizáló 
gyógyszert szoktak adni a 
pszichiáterek, a hangulat 
ilyen szélsőséges változásá‐
nak a megelőzésére. 

 
Gál Erika Noémi

Mi a különbség a depresszió  
és a lehangoltság között? 

JAKAB Elek

FUGULYÁN Gergely
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Ádámos Marosvásárhelytől szűk ötven, Dicsőszentmártontól 
pedig mintegy hét kilométerre, a Kis‑Küküllő bal partján 
fekszik. A települést 1435‑ben Adamus néven említik elő‑
ször. A falunak 1518‑ban épített gótikus unitárius temploma 
van, ahol az egyház több zsinatot tartott. 1659‑ben itt es‑
küdtek fel az unitáriusok Barcsay Ákos fejedelemre. Ka‑
zettás mennyezete 1526‑ban készült. Ma a budapesti 
Nemzeti Galériában van kiállítva és két nemesi címer 
utal a készíttető családokra. A településen több nemesi 
kúria is állott, melyek azonban elpusztultak.

Továbbadott kazettás  
mennyezet és elpusztult 
kúriák árnyékában

Amit a kazettás  
mennyezetekről  
tudni kell 

 
A reformáció sok min‐

denben az ősi egyszerűséget 
hozta vissza a keresztény‐
ségbe. A templomok falát 
lemeszelték, egyszerűsödött 
a templomok belső bútor‐
zata is.  

Központi szerepet kapott 
az igehirdetés helye, a szó‐
szék, és az Úrvacsora ki‐
osztásának helye, az Úrasz‐
tala.  

Az ünnep azonban min‐
dig megkövetelte azt, hogy 
különös gondossággal ala‐
kítsa ki a közösség, akár az 
egyszerű helyszíneket is.  

 
A templom mindig  
a közösség találkozásá‑
nak a legfontosabb  
helyszíne volt 

 
Ezért a reformáció korá‐

ban fölvirágzott reneszánsz 
művészet fokozatosan he‐
lyet kapott a díszeiben le‐
egyszerűsödött református 
templomokban. Fokozato‐
san jelent meg például a fa‐
tábla festészet, mely a kar‐
zat mellvédlapjait és a 
mennyezet kazettáit díszí‐
tette képekkel.  

Itáliában nemcsak a fe‐
jedelmeknek, a gazdag ke‐
reskedőknek és más polgá‐
roknak a lakóhelyét, hanem 
a társadalmi szervezetek 
épületeinek – városháza, 
posztócsarnok, és sok más 
építészeti alkotásnak – a 
díszítését formálta a kora‐
beli reneszánsz művészet.  

 
Magyarországon,  
a három részre szakadt 
országban, inkább csak 
a fejedelmi udvar győzte 
a művészet pártolását 

 
Bérczi Szaniszló, Bérczi 

Zsófia és Bérczi Katalin köz‐
léséből tudjuk meg, hogy a 
templomi művészet azon‐
ban, bár fogadott be min‐
tákat a főúri‐fejedelmi al‐

kotásokból, szorosan össze‐
fonódott a népművészettel 
is.  

Míg a népművészet egy‐
szerűségében is gazdag dí‐
szítés‐, forma‐ és gondolat‐
világa az oltárkendők, a ru‐
házat és a díszítőművészet 
más szinterei – például fal‐
festészet ismét – számára 
adta a legtöbbet, a legis‐
mertebb (mert egykor a le‐
ginkább elterjedt) reformá‐
tus művészeti alkotás a fes‐
tett kazettás mennyezet lett.  

 
A festett kazettás  
mennyezetek eredeti 
forrásának az itáliai  
reneszánsz táblafesté‑
szetet tekintik 

 
Az építészeti forma Itá‐

liából közvetített fejedelmi 
építészeti megoldása mel‐
lett maga a mintakincs sokat 
őriz a magyar népművészeti 
hagyományból is.  

A kazettás mennyezetek 
ma is látható gazdag motí‐
vumkincse szorosan egy‐
befonódik más népművé‐
szeti alkotások díszítő kin‐
csével.  

Egyes növényi díszítőmo‐
tívumok is lehetnek ugyan 
itáliai eredetűek, ez azonban 
megihlette a hazai asztalos 
mestereket, akik e temp‐
lomkazettákat kifestették.  

Ez az ösztönöző hatás 
csak a gazdag hazai nép‐
művészettel együtt alakít‐
hatta ki azt a formai nyelvet, 
amit ma ugyanúgy sorolha‐
tunk művészeti korszaknak 
a hazai templom‐művészet‐
ben, mint néhány évszázad‐
dal korábban a Szent László 
legenda falfestészetet meg‐
termékenyítő korszakát.  

 
Az itteni népek  
mindig őriztek  
hagyományokat az  
eurázsiai műveltségből 

 
A beszélt nyelvben élő 

régiségekre bizonyították 
ezt a máig való továbbélést 
Erdélyi Zsuzsa vagy Kallós 

Zoltán népi imádsággyűj‐
tései, vagy a századelőn Ko‐
dály és Bartók népdalgyűj‐
tései.  

Ugyanígy képzelhetjük el 
ezt a régi korokban is, és a 
műveltségnek és a művé‐
szeti alkotásoknak más te‐
rületein is.  

Az eurázsiai művészetnek 
egy korábbi magasművé‐
szeti ága volt a Közép Ázsi‐
ából – régészeti feltárások‐
ból – ma már jól ismert 
freskófestészet (Afrasiab, 
Pendzsikent).  

Valamilyen formában ez 
tért vissza, elevenedett meg 
és kapott újra helyet temp‐
lomainkban a Szent László 
legendával.  

Ennek révén jelölhet ma 
korszakot a romanika temp‐
lomi művészetében a Szent 
László legendával díszített 
templomok freskófestésze‐
te, és a Szent László legen‐
dához hasonlóan vált a 
templomi művészet ösztön‐
zőjévé a reneszánsz művé‐
szet néhány alkotási formája 
is: esetünkben a kazettás 
mennyezet.  

 
A kazettás mennyezetek 
példái Erdélyben 

 
Ahogyan kissé korábban 

a románkori építészetben 
gyakori íves árkádsor volt 
a megtermékenyítője a népi 
művészeti képzeletnek, és 
lett a reneszánsz korban is‐
mét megerősítve, mert a re‐
neszánsz árkádsor szintén 
kedvelt építészeti forma 
volt.  

Igen szép példáit találjuk 
a magyarországi kazettás 
mennyezeteknek a Felső Ti‐
sza vidékén, Somogyban és 
Baranyában a Dráva men‐
tén, Heves, Gömör, Borsod, 
Zemplén megye területén, 
de végig az egész Felvidé‐
ken, és különösen gazdagon 
Erdélyben.  

Az erdélyiek közül a két 
legrégebbi az adámosi és a 
gogánváraljai festett kazet‐
tás famennyezet.  

A Felső Tisza vidékéről 
Gyügye és Csengersima 
templomaiból, és Erdélyből 
Tancs, Okland és Gelence 
templomaiból mutatunk be 
példákat kifestőnkben. Aho‐
gyan tehát az árkádos tor‐
nácsort kiválasztotta a népi 
művészeti képzelet és ma‐
gáénak érezve alkalmazta 
évszázadokon át, úgy vá‐
lasztotta kedves alkotási 
formává a festett mennye‐
zetkazettákat néhány év‐
századdal később.  

 
Az ádámosi  
templom stílusa  
a XV. századra utal 

 
A település templomáról 

a legelső adat 1526‐ból is‐
meretes, amikor kazettás 
mennyezete készül. Nyil‐
vánvaló azonban, hogy a 
templom legkésőbb az előző 
században már állott.  

A diadalíven az 1909‐es 
évi javításkor az 1518‐as 
évszám tűnt elő, ami az elő‐
ző századi építkezés befe‐
jezését jelezheti vagy e kor‐
ra jellemző szentélyújítást.  

Írott dokumentumokból 
derül ki, hogy 1543‐ban plé‐
bánosát Királyfalvára küldik 
kivizsgálásra. Kiemelten 
fontos tudni azt is, hogy 
Ádámos eredeti szász lakó 
Völcsbe költöznek 

Maga a templom stílusa 
is a XV. századra utal: késő 
gótikus alkotás, de hajója 
megőrizte eredeti alakját.  

 
A templom kőbordás 
boltozatát lebontják,  
és kopár deszkamennye‑
zettel helyettesítik 

 
Az istenháza egykori 

csúcsíves nyugati és déli aj‐
taját később félkörívesre 
módosították. Szentélye kes‐
keny, hosszúkás, diadalíve 
késő gótikus, ablakai foko‐
zatosan mélyülő magas 
csúcsívvel készültek, de 
díszművek nélkül.  

A Keresztes Géza műépí‐
tész, műemlékvédelmi szak‐

mérnök által a rendelkezé‐
sünkre bocsátott dokumen‐
tációkból tudjuk meg, hogy 
a templomnak kőbordás 
boltozata volt, amelyet a 
múlt században, a legutolsó 
renováláskor lebontottak 
és kopár festésű deszka‐
mennyezettel helyettesítet‐
tek.  

 
1526 – legrégibb  
ismert festett  
kazettás mennyezet 

 
Neves műveszettörténé‐

szek munkájából derül ki 
az is, hogy a templomhajó 
mennyezetét 1900‐ig az a 
szép kazettás mennyezet 
díszítette, amelyet a Magyar 
Nemzeti Múzeum vásárolt 
meg, és amely később a 
Néprajzi Múzeumban ka‐
pott helyet. 

Készítésének idejét a ne‐
gyedik táblában, a pajzs me‐
zejében látható évszám jelzi: 
1526.  

Ez a legrégibb ismert fes‐
tett kazettás mennyezet.  

A mennyezetfestményen 
megörökített címer az Ádá‐
moson is birtokos Kápolnai 
Bornemissza családé.   

A mennyezetfestés csak‐
nem teljesen reneszánsz dí‐
szítésű. Háromemeletes tor‐
nya lőréses, védtornácos, 
lábas alapokon, védelmi cé‐
lokra is szolgált.  

 
A település lakossága  
átéli a reformáció  
századának változásait 

 
Nagyobb romlás a XVII. 

században éri, melynek ki‐
javítását felirat jelzi: „AN/NO 
DOM/ INI/ 1694. ERIGEBA‑
TUR PER MICHAELEM MED‑
GYESI TEMPORE CURATO‑
RIS FRANCISCI SZABO.”  

Középkori katolikus la‐
kossága a templommal 
együtt átéli a reformáció 
századának változásait. Vé‐
gül az unitáriusok kerülnek 
többségbe, s ők öröklik a 
középkori templomot is.  

Ezt a többséget a Rákócziak 
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alatt is megőrzik és a ki‐
sebbségben élő vagy meg‐
erősödött reformátusoknak 
új templomot építenek. Ér‐
dekes erdélyi kép szerint a 
két templom közvetlen 
szomszédságban, egymás 
mellett áll.  

 
„Né, Ádám mos” 

 
Az ádámosi reformátusok 

már 1725‐ben panaszolták, 
hogy: „nincs hely ahol ott 
illendőképpen cultusra össze‑
gyűllyenek”.  

1735‐ben volt az eklézsi‐
ának egy romladozó ha‐
ranglábja.  

A templomépítés terve 
1783‐ra vált valóra, a temp‐
lomszentelés sajnos bot‐
rányba fulladt az ülőszék 
feletti veszekedés miatt.  

1789‐ben haranglábat 

építettek a templom mellé.  
Úgy tűnik, hogy az 1783‐

ban felszentelt templom fá‐
ból épült, hiszen 1800‐ban 
Petrőtzi Györgyné Pásztohi 
Mária téglát vettetett, hogy 
tartós anyagból építhesse 
meg az isten házát.  

Mondák ‐ Ádámos: azért 
nevezték el így Ádámost, 
mert az óriások idején, a 
legöregebb felment Dom‐
bóra, a Sápai hegyre.  

Az öreget Ádámnak hív‐
ták. Ádám betette a lábait 
a Küküllőbe, és mosni kezd‐
te őket. A többiek meglátták 
és azt mondták: „ ‐ Né, 
Ádám mos!” 

 
(folytatás a következő 

lapszámunkban) 
 

Összeállította:  
Nagy‑Bodó Tibor 
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* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédő szakmérnöknek; az illusztrációkat, 
a régi és a mai képeket Demján László műemlékvédő építész a saját munkájából és gyűjteményéből küldte be a szerkesztőségünkbe
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Madéfalva üzenete

Kétszázötvenhat évvel 
ezelőtt, 1764. január 7‐én 
több száz – egyes források 
kétszáz, mások négyszáz 
áldozatról beszélnek – sza‐
bad székely életét kioltó, 
kitervelt gyilkosságsoro‐
zatba kezdett a császári 
hadsereg, megtorlandó, 
hogy a Rákóczi‐szabadság‐
harc bukása után a jogaiban 
megcsorbított székelység 
tiltakozni mert az újabb 
jogfosztások ellen. A tra‐
gédiát nem fegyveres el‐
lenállás váltotta ki, a szé‐
kelyek csak tárgyalni akar‐
tak, ám az akkor még rop‐
pant erős katonai nagyha‐
talom, a császári udvar 
semmiféle ellentétes sze‐
méletmódot nem tolerált, 
szabadságjogokról pedig 
hallani sem akart. 

Kétszázötvenhat évvel 
ezelőtt Mária Terézia meg‐
bízta Adolf Buccow tábor‐
nokot, hogy Erdélyben szer‐
vezzen két román és három 
székely határőrezredet. Az 
évszázados katonáskodási 
hagyományaikhoz, kivált‐
ságaikhoz ragaszkodó szé‐
kelyek azonban ellenálltak. 

A toborzó császári sereg 
megjelenésekor a falvak 
férfilakossága – de nők, 
gyermekek, idősek is – a 
környező erdőkbe mene‐
kült, az 1764‐es esztendő 
vízkeresztjekor  hasonló, 
mintegy 2500 fős mene‐
kültcsoport bujkált Madé‐

falva környékén. 
E csoport ellenállásának 

leverésére kaptak paran‐
csot a császári csapatok. 
Január 7‐én hajnalban kör‐
bevették a falut, s négy órán 
át kíméletlenül ágyúzták, 
majd kifosztották és fel‐
gyújtották a még álló há‐
zakat, a menekülőket pedig 
kardélre hányták. Nem ka‐
tonákat, férfiakat támadtak, 
gyilkoltak meg, hanem véd‐
telen nőket, öregeket és 
gyermekeket. Kétség sem 
férhet hozzá, hogy előre el‐
tervezett tömeggyilkosság‐
ról volt szó. 

A madéfalvi mészárlás 
következményei váratlanul 
messze vezetnek, hiszen je‐
lentősnek mondható de‐
mográfiai változásokat is 
előidéztek: elkezdődött a 
székelyek tömeges kiván‐
dorlása. Az üldözöttek 
előbb Moldvába menekül‐
tek, a korábban ott mene‐
dékre találó csángók fogad‐
ták be őket. 

Tíz év elteltével gróf Ha‐
dik András huszár tábornok 
segítségével aztán Bukovi‐
nában telepedtek le, ahol 
megalapították azt az öt 
székely falut – Fogadjistent, 
Istensegítset, Hadikfalvát, 
Józseffalvát és Andrásfalvát 
–, amelyek létét sokan máig 
tartó értetlenséggel kezelik. 
A bukovinai székelyek ma‐
radékát 1942‐ben telepí‐
tette a Vajdaságba Szabad‐

ka‐Bácsjózseffalva, Újvidék 
és Topolya környékére a 
magyar kormány, az 1920 
után betelepített, Bácska 
második világháború visz‐
szafoglalása után elmene‐
kült dobrovoljácok helyére. 

Amikor 1944 őszén meg‐
érkeztek Bácskába Tito par‐
tizánjai a korábban onnan 
elmenekült szerbekkel, a 
bukovinai székelyeknek 
újra menekülniük kellett; 
1945‐ben 13 ezer lelket a 
Völgységben, Tolna és Ba‐
ranya megyében helyeztek 
el a kitelepített sváb csalá‐
dok házaiba és birtokaira. 

Ma is ott élnek Bonyhád‐
központtal. 

Száztizenöt éve, 1905. 
október 8‐a óta áll az áldo‐
zatok emlékére emelt ma‐
défalvi emlékmű, Köllő Mik‐
lós alkotása. Egy táblán 
misztikus kronogramma: 
SICVLICIDIVM, a székely‐ 
gyilkosságra utaló szó szá‐
mértéke a tragédia évét, 
1764‐et jelzi. 

Madéfalva a szabadság‐
szeretet mártírjaira való 
emlékezés örök helyszíne. 
Annál is inkább, mert a haj‐
dani osztrák elnyomók he‐
lyét száz évvel ezelőtt újak 
vették át. Az eszköztár per‐
sze csiszoltabb, egyik eleme 
az európai hadszíntéren 
való jogi hadakozás. Romá‐
nia megtámadta a Romániai 
Magyar Demokrata Szövet‐
ség által benyújtott, egy‐

millió uniós polgár aláírá‐
sával hitelesített, Minority 
SafePack elnevezésű kez‐
deményezést, amelynek cél‐
ja, hogy a nemzeti, etnikai 
és nyelvi kisebbségvédelem 
bizonyos területei az euró‐
pai uniós jog részei legye‐
nek. 

De megtámadta a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) 
kezdeményezésének be‐
jegyzését is, amelynek célja 
a normaalkotás, azaz hogy 
az Európai Unió kiemelten 
támogassa azokat a térsé‐
geket, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, 
nyelvi sajátosságok külön‐
böztetnek meg az őket kö‐
rülvevő területtől. Mindkét 
esetben veszített. 

De rendíthetetlenül pró‐
bálkozik, a 2019. július 8‐
án az SZNT‐kezdeményezés 
nyilvántartásba vétele ügyé‐
ben hozott határozatot is 
megtámadta. A nemzeti ré‐
giók ügyében hozott bíró‐
sági ítélet indoklása azon‐
ban az Európai Bíróság jog‐
gyakorlatának része lett, 
olyan precedens, amely jó 
eséllyel vezethet el a har‐
madik támadás ártalmat‐
lanításához is. 

Ha viszont az SZNT kez‐
deményezése május 7‐ig 
nem kapja meg minimum 
egymillió európai állam‐
polgár – köztük természe‐
tesen magyarországiak – 
aláírásos támogatását, Ro‐
mánia keresete okafogyottá 
válik. Egy sikertelen kez‐
deményezés bejegyzése 
ugyanis értelmét veszti. 
Még négy hónap van az 
egymilliós kontingens be‐
gyűjtésére, amelynek be‐
nyújtása nyomán az Euró‐
pai Bizottságnak közmeg‐
hallgatást kell tartania a 
nemzeti régiók témájában. 

Kétszázötvenhat évvel 
ezelőtt az osztrák módsze‐
rek közé tartozott, hogy be‐
súgórendszer működteté‐
sével tartóztatták le a ma‐
défalvi megmozdulás élet‐
ben maradt szereplőit, a 
százforintos vérdíj emberek 
százait juttatta a csíksze‐
redai várbörtönbe. 

Ma a közömbösség veheti 
át a hajdani besúgók sze‐
repét, válhat a román nem‐
zetállami asszimilációs tö‐
rekvések szövetségesévé. 
Ezt is üzenik a hajdani szé‐
kelygyilkosság áldozatai. 

Csinta Samu

Minden bizonnyal jelentős létszámú tömegre kell tekintettel lennie annak, aki 
kedden dél körül autózik át a Csíkszereda‑ közeli Madéfalván. Hagyományosan 
január 7‑én emlékeznek meg ugyanis a köztudatba madéfalvi veszedelem néven 
beágyazódott tömeggyilkosságra, amely révén az osztrák császári csapatok 
egyszer s mindenkorra el akarták fojtani a székelység szabadságtörekvéseit. 
Ma, két és fél évszázaddal később már tudjuk: reménytelen vállalkozás.

Az ellenzéki összecsapás éve jön
A tavalyi esztendő végére 
eljutottunk oda, hogy min‑
den ellenzéki párt azt ál‑
lítja magáról, hogy ő lenne 
a legerősebb alternatíva, 
a leendő összefogás és a 
megálmodott kormányvál‑
tás motorja 

Persze az erő és a tömeg 
a politikában mindig „gravi‐
tál”, vonzza azokat, akiknek 
nincs biztos pártreferenciá‐
juk, nem tartják magukat 
sem jobb‐, sem baloldalinak, 
illetve nem hisznek valame‐
lyik ideológiában, urambocsá’ 
nincs számukra olyan poli‐
tikusi tekintély, amely egy‐
egy személyt alkalmassá ten‐
ne arra, hogy képviselje az 
érdekeiket, értékeiket vagy 
vezesse az országot. 

Ez a „társadalmi törvény” 
leginkább azokra igaz, akik 

valamiért nem szimpatizál‐
nak a fennálló kormányzattal, 
azaz az ellenzéki palettán 
keresik a számukra „megfe‐
lelő” pártot, politikust. Ezért 
is élesedett ki 2019 végére 
az ellenzéki pártok körében 
az egymással való versengés 
– az összefogás ellenére – 
legalábbis kommunikációs 
szinten, nagyon diplomati‐
kusan. És ezért is igaz, hogy 
nem az ellenzéki összefogás, 
hanem az ellenzéki összec‐
sapás éve következik. Köny‐
nyen megjósolható volt az a 
jelenség, hogy az önkormány‐
zati választásokra több he‐
lyen erőszakkal életre hívott 
ellenzéki összefogás után, 
amely tagadhatatlan részsi‐
kerekhez vezetett, kiéleződik 
majd a résztvevők közti po‐
zícióharc. Ezt láthattuk az 

elmúlt hónapokban, bár meg‐
lepő módon a legtöbb eset‐
ben sikerült a nagyobb össze‐
zördüléseket elkerülni, ami 
leginkább annak köszönhető, 
hogy az adófizetők pénzét 
nem sajnálva, egyre több „po‐
litikai állást” hoztak létre, 
hogy kiszolgálják az összes 
„éhes” résztvevő ambícióját. 
Továbbá az is igaz, hogy ahol 
csak tudtak (mert azért nem 
kerültek többségbe a legtöbb 
településen), belekezdtek az 
önkormányzati cégek, intéz‐
mények élén a szakmaiságot 
megcsúfoló tisztogatásba – 
és egyre csak jöttek a politikai 
kinevezettek. Leginkább a 
letűnt Gyurcsány‐éra bukott 
politikusai. 

De mára az is tisztán lát‐
szik, hogy versenyfutás indult 
a „legerősebb ellenzéki erő”‐

dí jáért, amely egyelőre na‐
gyon illuzórikus, illetve meg‐
jósolhatóan pünkösdi király‐
sághoz vezet csupán. Ennek 
lényege az, hogy minden 
egyes ellenzéki párt elmond‐
ja, a tavalyi esztendő az össze‐
fogás sikere volt, illetve a 
saját politikai közösségük 
lett annak motorja, és persze 
a legerősebb, vezető, valódi 
társadalmi beágyazottsággal 
bíró ereje. Kivételt képez a 
Mi Hazánk Mozgalom, amely 
tudatosan kimaradt az össze‐
fogásból, bár az Orbán‐kor‐
mány felé kifejtett kritikája 
ugyanolyan éles volt, és sok‐
szor a balliberális oldal köz‐
helyszámba menő paneljei‐
ből épült fel. Továbbá kima‐
radt a Párbeszéd is, amely 
voltaképp nem is létezik mint 
párt – ellenben úgy szállt be 

a versenybe, mint a legnép‐
szerűbb ellenzéki politikust 
(Karácsony Gergely) adó for‐
máció, amelynek ugyanolyan 
helye van az összefogásban. 
De az LMP is hiába nyújtóz‐
kodott, olyannyira gyengévé 
vált, hogy ma már csak a jö‐
vőbe vetett bizalom, hogy 
egyszer majd ők lesznek a 
legnagyobbak, maradt meg 
nekik. 

Az MSZP az év vége előtti 
választmányi ülésén tartott 
évzáró sajtótájékoztatójára 
meghívták a főpolgármestert 
is, mintegy előnyt szerezve 
a többiekkel szemben. Kun‐
halmi Ágnes meg is fogal‐
mazta az ezzel kapcsolatos 
gondolatait, illetve kinyilvá‐
nította, hogy a szocialista párt 
egyre erősebb (ami a tényeket 
tekintetbe véve orbitális ha‐
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zugság), és hogy 2020 a fel‐
készülés, a következő év pedig 
az előválasztás esztendeje 
lesz. Siettek az ellenzék leg‐
erősebb társadalmi beágya‐
zottságával bíró pártjaként 
feltüntetni magukat, mert ke‐
resniük kellett valamit, ami‐
ben ők a legerősebbek – leg‐
alábbis virtuálisan –, ha már 
a közvélemény‐kutatások sze‐
rint egyre alacsonyabb a nép‐
szerűségük. 

Gyurcsány Ferenc volt a 
másik, aki kihasználva az 
évek óta szokásává vált év‐
értékelőinek nyilvánosságát, 
szintén deklarálta, hogy az 
elmúlt évek arról szóltak, 
hogy a Demokratikus Koalí‐
ció egyre erősebb lett – mára 
pedig a legerősebb párttá 
vált. Habár a bukott minisz‐
terelnöktől már megszok‐
hattuk a nagyotmondást, ab‐
ban mégis igaza volt, hogy 
pártja mára az egyik legerő‐
sebb ellenzéki mozgalommá 
nőtte ki magát. Habár az 
üvegplafon még ott van Gyur‐
csány Ferenc feje fölött, mégis 
sokszor azt tapasztaljuk, 
hogy ő mozgatja a szálakat, 
illetve Karácsony Gergely is 
ugrik minden füttyszavára. 

De ugyanezt hallhatjuk a 
Momentum vezetőitől is, az‐
zal kiegészítve, hogy bizony 
az új generáció támogatása 
miatt övék lesz a jövő. A Job‐
bik pedig – amely a legtöbbet 
veszítette az összefogással – 
szintén továbbra is azt állítja, 
hogy annak ellenére, hogy 
gyengült a pozíciója, túlélte 
a „Fidesz támadásait” és újra 
fel fogják magukat tornászni 
az ellenzék csúcsára. Ráadá‐
sul a legutolsó parlamenti 
választásokon valóban ők vol‐
tak a másodikok, és különben 
is erős a frakciójuk, amiből 
lehet jövőre építkezni. 

Tehát Magyarország az az 
ország, ahol minden valamire 
való ellenzéki párt a „legerő‐
sebb”, a „kormányváltó” és 
az „összefogás motorja” jelzőt 
kiérdemli saját maga értel‐
mezése szerint. Ez az állás‐
pont – szintén könnyen meg‐
jósolhatóan – oda fog vezetni, 
hogy miután véget ér a po‐
zícióharc, minden éhes szájat 
betömnek, elkezdik majd 
egymást szapulni. A meg‐
szerzett hatalmi tisztségeket 
nem a szavazók szolgálatára 
fogják használni, hanem a 
másikkal folytatott verseny‐
ben akarják majd érvénye‐
síteni. Ennek viszont – saj‐
nálatos módon – azok az ál‐
lampolgárok isszák meg a 
levét, akik olyan helyen élnek, 
amelyet az összefogott el‐
lenzék irányít. 

Nagy Ervin 

Az idei, kétezerhúszas 
év (rómaiul MMXX, mert 
akkor még nem voltak 
feltalálva a magánhang‑
zók) több szempontból 
is érdekes... 

 
Először is, ez a második 

évezred második évtize‐
dének a kezdete, és több 
ilyen nem lesz, hacsak va‐
lamilyen fizikus‐zseni meg 
nem hekkeli majd az időt 
valamikor, és onnantól fog‐
va visszafelé fog folyni a 
homokórákban a homok. 
Továbbá, a kínai horosz‐
kóp szerint 2020 a Pat‐
kány éve, de szerencsére 
idén nem lesznek ország‐
gyűlési választások Ma‐
gyarországon, mert akkor 
biztos Gyurcsányék nyer‐
nének (amúgy ezt a kínai 
horoszkópot nem kell túl 
komolyan venni, mert Kí‐
nában mindent hamisíta‐
nak, így vélhetően a ho‐
roszkópot is, tehát nem 
kizárt, hogy valójában ez 
nem is a Patkány, hanem 
a Pandamaci, az Erszényes 
Vízitehén vagy a Kacsa‐
csőrű Unikornis éve). Po‐
litika: január elsején Hor‐
vátország átvette Finnor‐
szágtól az európai Unió 
soros (Soros?) elnökségét, 
amely tisztséget fél éven 
keresztül, vagyis június el‐
sejéig fog betölteni, 
amennyiben meg nem 
szűnik közben az EU, mert 
Nostradamus egyik titkos 
jóslata szerint még az sem 
kizárt, ahogy az sem, hogy 
Angela Merkelt teherbe 
ejti egy potens miniüstö‐
kös, és szül nekünk még 
egy kontinenst, mert ez a 
mostani jó öreg már kezd 
túltelni. 

És akkor most lássuk, 
milyen események várha‐
tóak idén, amennyiben az 
egyre közelebb látogató 
hatalmas aszteroidák is 
úgy gondolják: 

Január 31. ‐ a britek 
távozása az EU‐ból; ezt 
azért kezeljük némi fenn‐
tartással és visszafojtott 
kacagással, mert ha egy 
mód van rá, maradnak. 
Nem rátartiságból, csak 
már a pár évvel ezelőtti 
népszavazás eredmény‐
hirdetése után rájöttek, 
hogy bizony orbitális mar‐
haság volt az egész kilé‐
pősdi, és azóta is mindent 
megtesznek a bent mara‐
dásért, de ezidáig a "pü‐

pü nem jár"‐nál jobb öt‐
letük nem nagyon volt, az 
viszont mostanáig kevés‐
nek bizonyult 

Március 2. ‐ A Yahoo! 
időkapszula kinyitásának 
tervezett időpontja. A Ya‐
hoo! időkapszula a Yahoo! 
cég által készített időkap‐
szula, de erre már az el‐
nevezésből is rá lehetett 
jönni. Tervezett kinyitási 
időpontja a fent említett 
2020. március 2. – a Ya‐
hoo! 25. születésnapja. Az 
időkapszula létrehozásá‐
nak célja az volt, hogy az 
internet felhasználói meg‐
mutathassák, hogy milyen 
volt a digitális világ 2006‐
ban. 2006. október 10. és 
november 8. között lehe‐
tett tartalmat feltölteni az 
időkapszulába, ami a tar‐
talmak és a felhasználók 
sokszínűsége miatt egy‐
fajta digitális antropoló‐
giaként is felfogható. Az 
időkapszula bezárásakor 
170 857 inputot tartalma‐
zott, ebből kábé százhet‐
venezer pornós link 

Május 12‑16. ‐ a Rot‐
terdamban megrendezett 

Eurovíziós Dalfesztivál 
időpontja, amelyen idén 
először Magyarország nem 
vesz részt. Ez valójában 
nem is akkora baj, ha az 
elmúlt évek magyar ered‐
ményeit nézzük 

Június 7. ‐ helyhatósági 
választások Romániában. 
Ha a mostani magyar jelölt 
marad, akkor többé nem 
Florea lesz a polgármester. 
De csak azért, mert Maior 
indul helyette 

Június 12. ‐ július 12. ‐ 
a 2020‐as labdarúgó‐Eu‐
rópa‐bajnokság időinter‐
valluma, amelyre most 
még elvileg úgy a magyar, 
mint a román válogatott 
kijuthat, gyakorlatilag vi‐
szont egyik se fog. Utóbbi 
már csak azért sem, mert 
a román szurkolók, főleg 
a B‐közép (bé de la barom) 
rasszista‐xenofób‐magya‐
rofób, a selejtező mérkő‐
zések során a lelátókon 
tanúsított (ki)viselkedése 
miatt az UEFA úgy döntött, 
hogy a pótselejtezőkre 
nemcsak a román szurko‐
lókat, de a román játéko‐
sokat se engedik be a sta‐

dionba 
Július 17. ‐ a sokadik 

Mars‐misszió indítása; va‐
lójában elküldenek egy ti‐
zenvalahanyadik robot‐
Trabantot a Marsra, amely 
majd valamikor kétezer‐
huszonegy nyarán küldi 
nekünk a fantasztikus hírt, 
hogy... szerinte négymilli‐
árd évvel ezelőtt lehetett 
víz a Marson 

Július 24. ‐ augusztus 
9. ‐ a 2020. évi nyári olim‐
piai játékok Tokióban. 
Hosszú Katinka már any‐
nyira készül, hogy éjsza‐
kánként is leúszik ötven 
medencetávot, álmában 

November 3. ‐ elnök‐
választás az Egyesült Ál‐
lamokban. Ha Trump dup‐
lázik, a Reszkessetek, be‐
törők! első részéből is ki‐
vágják, pedig abban nem 
is szerepel 

November 29. ‐ ország‐
gyűlési választások Romá‐
niában. Ennek az eredmé‐
nyét megtippelni se tud‐
juk, mert állítólag idén le‐
jár a százéves trianoni 
szerződés... 

Molnár Tibor

2020
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Tavalyi utolsó, Sörpocakok c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Azt mondta a barátnőm, addig nem áll velem szóba, amíg nem lesz kockahasam. 

2019‑ben hetvenkedő egykori marosvásárhelyi labdarúgók
A 2019‑es esztendő is ro‑
hamosan eltelt, a tavaly 
több hajdani vásárhelyi 
futballista – akik jeleset 
alkottak a helyi futballé‑
letben – ünnepelt kerek 
évfordulót. A legismer‑
tebbek sportpályafutásait 
elevenítjük fel dióhéjban:  
a Szászrégeni Avântul, 
majd az AS Armata volt 
középpályása, Petru Va‑
rodi 2019. február 18‑án, 
a jobboldali bekként vagy 
emberfogóként használt 
Szöllősi László március 
10‑én, a cselsorozatairól 
is elhíresült Fazakas Ár‑
pád július 20‑án, míg a 
485 A‑osztályos szerep‑
léssel büszkélkedő Florea 
Ispir november 25‑én ün‑
nepelte a 70. életévét, így 
ők is beléptek a ,,hetven‑
kedők” klubjába.  
Mellettük még 2019‑ben 
kerek évfordulót ünne‑
pelt többek közt Szabó 
István, az ASA egykori 
jobbhátvédje – ő július 
13‑án lett 60 éves és Lu‑
cian Popa február 13‑án 
volt szintén ,,hatvanas”, 
míg a Sinka‑ikrek (Móni‑
ka és Zsuzsanna – utóbbi 
jelenleg Csomós) október 
12‑én ünnepelték életük 
30. évfordulóját. 

Azt sem kellene figyel‐
men kívül hagyni, hogy né‐
hány valamikori zsukás – 
akik szintén jelentős sze‐
repet vállaltak a marosvá‐
sárhelyi élvonalbeli labda‐
rúgásban, de már egy ideje 
csak az égi pályákon bizo‐
nyítanak –, kerek évfordulót 
ünnepeltek volna 2019‐ben: 
Dobay Isván a tavaly 110 
éves (1909. szeptember 26‐
án született), Brassai István 
hajdani edző 100 éves 
(1919. október 27‐én szü‐
letett), míg Boné Tibor, a 
Mágus 90 esztendős lett 

volna 2019‐ben (1929. áp‐
rilis 17‐én látott napvilágot).  

A ,,hetvenkedő” egykori 
négyesfogat tagjai – Varodi, 
Szöllősi, Fazakas és Ispir – 
, szinte egyidőben, vagyis a 
hatvanas és hetvenes évek‐
ben voltak meghatározó já‐
tékosai városunk labdarú‐
gásának, ők az ASA‐
Mureșulból lett AS Armata 
színeiben bizonyítottak, 
nem is akárhogyan.  

A következőkben a négy 
korábbi kiváló labdarúgó 
pályafutását foglaljuk össze 
röviden.  

Tică az Aranycsapat  
motorja volt 

 
A szászrégeni Petru Va‐

rodi (Tică) a helyi Avântul‐
nál vált ismertté, ahonnan 
1969‐ben került az AS Ar‐
matához, mely alakulatnál 
a csapat tüdejének számí‐
tott: a két 16‐os között va‐
lósággal felszántotta a pálya 
jobb oldalát, ugyanakkor, 
ha szükség volt rá, a mér‐
kőzés végére kifulladt Gli‐
gorénak (Paloma) segéd‐
kezett, viszont ha éppen a 
helyzet úgy követelte, Fa‐

zakast egészítette ki az el‐
lenfél térfelén. Pályafutása 
alatt kevés gólt lőtt, de 
olyankor talált a hálóba, 
amikor együttesének a leg‐
nagyobb szüksége volt rá. 
Varodi időközben pedagó‐
giai főiskolát végzett – sőt 
az akkor nagynevű Sportul 
Studențesc ajánlatát is visz‐
szautasította, mi több, az ő 
neve is felmerült a ’79‐es 
Universiade kapcsán –, majd 
az ASA‐tól 1980‐ban szü‐
lővárosa csapatához, az 
Avântulhoz igazolt vissza, 
ahol szögre akasztotta a 

AS Armata 1971‑1972. Felső sorban a második Szöllősi, ötödik Ispir. Alsó sorban második Fazakas, hetedik Varodi / Fotó: Multihobby
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csukát. Edzőként több ízben 
készítette fel az Avântult és 
az ASA‐t is. Varodi jelenleg 
a marosvásárhelyi Tudor‐
negyedben lakik, ahol egy 
kocsmát működtet. Fia, Re‐
mus is tehetséges futballista 
volt, de nem alkotott jelest.  

 
Ő futballozott a leghosz‑
szabb ideig a Szöllősiek 
közül... 

 
A sportkedvelő és spor‐

tolói hagyományokkal ren‐
delkező Szöllősi családból 
származó Szöllősi László, az 
AS Armata egykori jobbol‐
dali hátvédje 1967‐ben ke‐
rült az AS Armatába beol‐
vadt Mureșultól. Onnan 
1977‐ben a B‐osztályos Di‐
csőszentmártoni Chimicá‐
hoz került, majd a Metalo‐
tehnica C‐osztályos csapa‐
tában fejezte be a pályafu‐
tását, ahol 1986‐ig futbal‐
lozott. A Metalónál edzőként 
maradt az együttes mellett 
egészen az 1996‐os kiesésig, 
amikor az alakulat meg‐
szűnt. 

Laci bácsit 1959‐től 1985‐
ig tartó pályafutása során 
(186 A‐, mintegy 100 B‐, és 
175 C‐osztályos mérkőzésen 
lépett pályára) egyszer állí‐
tották ki, akkor is tévedés‐
ből, ez is bizonyítja, mennyi‐
re komolyan vette a labda‐
rúgást mint sportágat.  

Évekig edzőként is tevé‐
kenykedett, sok ügyes játé‐
kos került ki a kezei közül 
az évek során: Victoraș Asta‐
fei (Oțelul, Botoșani, Sepsi), 
Szilágyi Loránd (ASA, Gaz 
Metan, Honvéd), Rareș Vâr‐
tic (ASA, FCM, CS Turnu Se‐
verin), Sepsi László (Rennes, 
Benfica, FC Nürnberg), Lu‐
cian Chețan (Concordia Chi‐
ajna, Sportul Studențesc, Să‐

geata Năvodari stb. 
Hosszú és sikeres sport‐

pályafutásával kapcsolato‐
san így vélekedett a minap: 

‐ Kiegyensúlyozott, har‐
monikus családi életem van, 
mindig sportszerű életet él‐
tem, most is nagyon vigyá‐
zok a rendszeres, egészséges 
étkezésre. Sok sérülésem 
volt a pályafutásom során, 
de mindig nagy odaadással 
és elszántsággal edztem, ké‐
szültem fel a mérkőzésekre. 
Ezeknek köszönhetően tud‐
tam még alkalomadtán 70 
évesen is kispályás mérkő‐
zéseken fellépni a helyi új‐
ságírók Pressing együttesé‐
ben. Köszönöm nekik, hogy 
befogadtak és lehetőségem 
adódott velük is játszani – 
mondta el az egykoron vil‐
lamossági szakiskolát vég‐
zett Szöllősi László.  

 
Fazi a hátvédek  
réme volt 

 
A bonyhai illetőségű, pe‐

dagógus végzettséggel ren‐
delkező Fazakas Árpád 
(Fazi) 1969‐ben a dicső‐
szentmártoni Chimicától – 
ahol 16 évesen igazolták le 
–, került az ASA‐hoz Brassai 
Istvánnak, Boné Tibor má‐
sodedzőjének köszönhetően.  

Róla mondták, hogy a vég‐
letek embere volt: olykor 
teljesen elszédítette közvet‐
len védőjét, de néhanapján 
a saját lábába is belebotlott, 
ez attól függött, hogy az első 
negyedórában milyen passz‐
ban volt: ha az első akciók 
jól sikerültek, akkor Fazi 
cseleitől ámult a közönség. 
De ha  nem... 

Az évek során három al‐
kalommal volt Románia fel‐
nőtt válogatottjának tagja, 
egyszer pedig az ifi váloga‐

tottnak. Pályafutása során 
291 élvonalbeli találkozón 
lépett pályára, 50 alkalom‐
mal játszott a B‐osztályban 
is a Chimica színeiben 
1967–1969 között.  

Az ASA‐tól a nyolcvanas 
évek elején az Elektroma‐
roshoz szerződött, ahol sé‐
rülés miatt az edzői padra 
került: előbb technikai ve‐
zető, majd vezetőedző lett 
az együttes fennállásának 
legsikeresebb időszakában, 
de idővel több megyei ala‐
kulat edzőjeként is tevé‐
kenykedett (Szász Albert 
Sportlíceum, Radnót, Bu‐
zásbesenyő stb.), ugyanak‐
kor évekig testnevelő tanár‐
ként és igazgatóként is bi‐
zonyított a Szász Albert 
Sportlíceumnál.  

Fazakas felesége, Alice 
kosárlabdázott a Mureșul 
Sportklubnál, kisebbik lá‐
nyuk, Éva ritmikus sport‐
gimnasztikázott, nagylá‐
nyuk, Andrea viszont évekig 
úszott, jelenleg is úszóed‐
zőként tevékenykedik váro‐
sunkban. Utóbbi férje, Szeg‐
halmi László amatőr közép‐
távfutó, míg lányuk, Krisz‐
tina, Románia legjobb női 
vízilabdázója, aki korábban 
a Torpi SK‐nál formálódott, 
jelenleg pedig a Steaua 
együttesét erősíti:   

,,Az, hogy a Steaua vízi‐
labdázója lettem, tulajdon‐
képpen nagyapám egyik vá‐
gya volt, ugyanis ő egykoron, 
amikor az ASA játékosa volt, 
kétszer is visszautasította 
a fővárosi alakulat ajánlatát” 
– mondta el egykoron Szeg‐
halmi Krisztina a helyi ma‐
rosvásárhelyi sajtóban.  

 
 

folytatás a 12. oldalon 
 

Both Gyuri sem felejti el  
volt edzőjét, Boné Tibort… 

 
Mint köztudott, a vásárhelyi labdarúgás legkivá‑
lóbb futballedzője, az 1983. február 22‑én elhunyt 
Boné Tibor Marosvásárhelyen, a marosszent‑
györgyi új temetőben van eltemetve.   

Mindszentek ünnepén, azaz halottak napjára a Mágus 
sírját a mai napig meglátogatják egykori játékosai, 
főleg az idősebb korosztályúak. A székelyudvarhelyi 
illetőségű, 67 éves Both II. György (Mobra), az egykori 
AS Armata hajdani kiváló középpályása minden évben 
valamikori családtagjai, ismerősei és barátai sírjai 
mellett néhai edzőjének sírjára is virágot helyez.  

– Huszonkilenc éve telepedtem ki családostól Ma‐
gyarországra, de évente legalább egy alkalommal, 
általában a halottak napjára hazautazom Marosvá‐
sárhelyre, ugyanakkor Brassóba meg Székelyudvar‐
helyre is, így őseim, volt családtagjaim és barátaim 
sírjára virágot helyezek, gyertyákat gyújtok meg. Az 
otthonomnak mindenképpen Marosvásárhelyt te‐
kintem, hiszen itt éltem le életem legszebb éveit, a 
legtöbb barátom is itt él. De azért a Székelységben 
és a nagyvilágban szerteszét sok barátom él...1967‐
ben az egykori C‐osztályos székelyudvarhelyi Lemnarul 
együttesénél kezdtem el futballozni, majd a gimná‐
ziumi tanulmányaim során Székelykeresztúron foly‐
tattam a labdarúgást – onnan hívott el az ASA‐hoz 
1973‐ban a néhai Boné Tibi bácsi – , amely alakulatnál 
1983‐ig játszottam. Sokan viszont azt állították rólam, 
hogy én Tibi bácsi egyik kedvence voltam, ezért ke‐
rültem be a csapatba, viszont azt is kell tudni, hogy 
1978 után, amikor Boné elment az ASA‐tól, én még 
tíz évet itt, Maros megyében futballoztam és minden 
csapatnál, az összes edzőnél kezdő voltam – mondta 
el a minap Both II. , aki 1986–1988 között a dicső‐
szentmártoni Chimica labdarúgója, aztán a helyi 
Transportul edző‐játékosa volt, majd 1990 nyarán 
telepedett ki családostól Magyarországra, ahol három 
évig az akkor NB III‐ban szereplő Pápa edzője volt, 
ott is hagyta abba a labdarúgást.  

A hajdani közönségkedvenc, Both Gyuri jó baráti 
kapcsolatot ápol az ASA egykori tagjai közül a Ma‐
rosvásárhelyen élő Fodor Jánossal, Szabó Istvánnal 
és Biró Imrével is – akikkel gyakran találkozik –, de 
ugyanakkor a Pakson gyermekcsoportot edző Jenei 
Ferenc is jó barátja. Sőt egyik legjobb cimborája az 
idén 68 éves korában, Nyírbátorban elhunyt Unchiaș 
Demeter volt... C.F.A. 

AS Armata Old Boys 2014. Felső sorban balról a második Ispir,harmadik Fazakas

Both György minden évben virágot tesz  
egykori edzője, Boné Tibor sírjára
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Minden idők  
egyik legkiválóbb  
hátvédje volt  

 
Florea Ispir 1970. már‐

cius 8‐án került a bukaresti 
TUG együttesétől a hajdani 
AS Armatához, ahol a klub 
fennállásának leghuzamo‐
sabb ideig játszó futballis‐
tájává vált az évek során 
1970–1987 között: mintegy 
700 A és B‐osztálybeli, Ro‐
mánia‐, Balkán‐ és UEFA‐
Kupabeli‐találkozón lépett 
pályára sikeres sportpálya‐
futása során csak az ASA 
színeiben, mindamellett, 
hogy soha nem volt bevá‐
logatva Románia korosz‐
tályos válogatottjaiba. Éve‐
kig az A‐osztály legtöbbet 
szerepelt játékosa volt a 
485 mérkőzésével – ame‐
lyeken 2 gólt szerzett – , je‐
lenleg Ispirnél több élvo‐
nalbeli találkozóval csak 
Dănciulescu (515) és 
Ștefănescu (490) rendelke‐
zik, viszont a negyedik he‐
lyen Bölöni áll 484 A‐osz‐
tályos mérkőzéssel.  

A volt középhátvéd – aki 
évekig kiváló belső hátvéd‐
párost alkotott Kiss Mado‐
csával, Unchiașsal és Jenei 
Ferenccel is – ,  az ASA já‐
tékosaként két idényben 
szerepelt a B osztályban, az 
A osztályban pedig 1970. 
szeptember 29‐én az Uni‐
versitatea Craiova – ASA 2–
1‐re végződött találkozón 
szerepelt először.  

Ispir jelenleg a Maros me‐
gyei Szőkefalván lakik, fia, 
Cristian is a sport mellé sze‐
gődött, ugyanis vízilabda‐
edzőként is tevékenykedik.  

Varodi, Fazakas  
és Ispir az UEFA‑ 
kupában is játszottak 

 
Mint ismeretes, az egykori 

katonaklub, az AS Armata 
1975‐1978 között három íz‐
ben szerepelt az UEFA‐ku‐
pasorozatban (a jelenlegi 
Európa Liga elődjében), 
amely egyben az alakulat 
nemzetközi szinten legsike‐
resebb időszakát is jelen‐
tette, miután 1974‐ban a 
Balkán‐kupadöntőben ma‐
radt alul a bulgár Lokomotiv 
Sofia ellenében (0–2 és 1–
1).  

A négy fent említett egy‐
kori labdarúgó közül hár‐
man – Varodi, Fazakas és 
Ispir – játszott szinte az 
összes UEFA‐kupatalálko‐
zón is mindamellett, hogy 
az együttes mindhárom al‐
kalommal az első selejte‐
zőkör után búcsúzott. 

Az 1975–1976‐os idény‐
ben a keletnémet drezdai 
SG Dynamo elleni, 2–2‐re 
sikeredett hazai találkozón 
(az ASA góljait Mureșan és 
Fazakas szerezte) Ispir, Va‐
rodi és Fazakas is kezdő 
volt, majd a 4–1‐re végző‐
dött visszavágon szintén 
mindhárman kezdőként 
szerepeltek, majd utóbbit 
Pâslaru váltotta a 67. perc‐
ben. Érdekességként említ‐
hető meg, hogy a Dynamo 
színeiben mindkét találko‐
zón pályára lépett a kelet‐
német labdarúgás egyik 
ikonja, a 96‐szoros váloga‐
tott Hans‐Jürgen Dörner, 
aki háromszor (1977, 1983 
és 1985) volt az év játékosa.  

Az 1976–1977‐es sze‐

zonban a horvát Dinamo 
Zágreb búcsúztatta az ASA‐
t. Az 0–1‐re végződött ma‐
rosvásárhelyi mérkőzésen 
szintén mindhárman kez‐
dők voltak (Fazit Márton 
Levente cserélte le a 81. 
percben), majd a visszavá‐
gón Ispir és Fazakas volt 
kezdő, míg Hajnal helyébe 
Varodi állt be a 60. percben.  

Az 1977–1978‐as idény 
volt a legsikeresebb az AS 
Armata történetében, hi‐
szen a Ligeti stadionban 
14000 néző előtt a csapat 
megszerezte története 
egyetlen UEFA‐kupagyőzel‐
mét, miután Fanici a 81. 
percben szerzett góljával 
1–0 arányban legyőzte az 
AEK Athént. A visszavágón 
a görögök diadalmaskodtak 
3–0 arányban, így véget is 
ért az alakulat számára az 
európai‐kupaszereplés.  

Azon a mérkőzésen Va‐
rodi, Fazakas és Ispir is kez‐
dő volt (Varodi helyébe 
Both, míg Fazakas helyébe 
Kanyaró állt be a második 
játékrészben), de a vissza‐
vágón Varodi nem játszott, 
Fazakast Marton Levente 
cserélte le a 67. percen. Ispir 
pedig ezúttal is kezdőként 
végigjátszotta a találkozót.  

Íme az 1977–1978‐as 
idényben az UEFA‐kupában 
az AEK Athén elleni győztes 
csapat felállítása:  

Sólyom–Onuțan, Ispir, 
Unchiaș, Gál–Varodi (60. 
Both), Pâslaru, Bölöni, Fa‐
zakas (74. Kanyaró)–Fanici 
és Hajnal. Edző: Boné Tibor 

 
Czimbalmos  

Ferenc‑Attila

Onuțan Károly újra  
labdába rúgott, habár… 

 
Az ASA Aranycsapatának egykori hátvédje, Onuțan 
Károly – aki megfordult a nagybányai FC, a pet‑
rozsényi Jiul, a scornicești‑i FC Olt A‑osztályos, 
valamint a cugir‑i Metalurgistul B‑osztályos együt‑
teseinél is –, hosszú évek után újra labdába rúgott, 
miután egykori csapattársai, Soós Zsigmond és 
Pop Mircea öregfiúk kispályás találkozóján elvé‑
gezte a kezdőrúgást.   

– A Comerţulnál kezdtem el futballozni 13 évesen 
Lukács Ede keze alatt, aztán az ASA‐nál megalakult 
Ifjúsági Központ tagja lettem, ahol  Zsigával és Mir‐
ceával együtt játszottam az 1971–1972‐es idényben; 
ott csapattársam volt többek közt Surányi Béla, Ruszi 
József, Vasile Suciu, Hamar Ferenc, Katona László és 
a néhai Nae Emil, meg Unchiaş Dumitru is, az edzőnk 
pedig Kiss Árpád és Ördögh Attila voltak – mondta 
el a sepsiszentgyörgyi illetőségű, kőfaragó családból 
származó Onuțan, aki egy ideje egészségügyi gon‐
dokkal küzd: 

– Sajnos a jobb lábam térdében műforgót kell be‐
építeni, így az idén, 2020‐ban tervezem, hogy kés 
alá kerüljek. A jobb térdemet már 20 évvel korábban 
meg kellett volna műteni, de sajnos egy éve szenvedek 
vele, hiszen, amikor sokat járok, megdagad, viszont 
ajánlatos gyalogolni ebben a korban a vérkeringés 
miatt is. Aktív játékos koromban nem voltam sérü‐
lékeny típus, de úgy látszik, hogy az évek múlásával 
az egészségügyi problémák is gyarapodnak – említette 
meg a volt hátvéd, aki 36 évesen hagyta abba az él‐
vonalbeli futballt, és január 3‐án ünnepelte a 66. 
születésnapját. 

Egykoron az ASA ifjúsági együttesében mutatott 
jó játéka után behívták az U18‐as válogatottba, ahol 
az idővel A‐osztályossá vált M. Răducanu, Aelenei, 
Anghelini, Troi, Purima, Ion Ion és Ciurea is csapattársa 
volt, de idővel Nagybányán Koller, Szépi, Tătăran, 
Terheş, L. Bălan, Rozsnyai, Hotico‐, Petrozsényben 
Kotormáni, Libárdi, Mulţescu, Stocker‐, míg a FC 
Oltnál Ariciu, Bumbescu, Bărbulescu, Piţurcă, Iovă‐
nescu, Iamandi, State, Eftimie is együtt futballozott 
vele.  

Onuțan a rendszerváltás után Magyarországon te‐
lepedett le családostól – akkor az NB 3‐ban szereplő 
Jászárokszálláson edző‐játékosként tevékenykedett 
38 éves koráig –, ott vállalkozását is vezette, de 
idővel csődeljárást indítottak ellene, mivel rendelle‐
nességet találtak a cég papírjai között. Idővel elvált, 
majd újranősült, aztán belső építészként Hollandiában, 
majd Németországban is dolgozott.  

C.F.A.

Soós Zsigmond, Onuțan Károly és Pop Mircea


