
Mai mellékletünk:

Két tényezõ hátráltatja az új bukaresti városközpont, az Esplanada City Center építését,

amelynek a megvalósítására kiírt pályázatot a TriGránit magyarországi ingatlanfejlesztõ

már hat éve megnyerte. A telekviták miatt az elmúlt kormányzati ciklusban nem sikerült

végleges szerzõdést kötni, illetve – egy gigantikus méretû projektrõl lévén szó – nincs olyan

bank, amely vállalná a finanszírozást. A társaság eddig kétmillió eurót költött a kivitelezés

elõkészítésére, de egyelõre visszavonulót fújt Bukarestben, megszüntette fõvárosi irodáját

és csak a konstancai, illetve brassói fejlesztéseire koncentrál. 6. oldal 

Nem tudnak a Hargita és
Kovászna megyei erdõtulaj-

donosok románul, ezért sérte-
nek törvényt, állítja tegnapi köz-
leményében a brassói Területi
Erdészeti és Vadászati Felügye-
let. A helyzet orvoslásáért ma-
gyar nyelvû információs kam-
pány elindítását fontolgatják
Brassóban. A felügyelet úgy vé-
li, az erdõtulajdonosok elhanya-
golják a bírtokukban lévõ erdõ-
ket. Az érintettek szerint nincs
szó mulasztásról, csak arról,
hogy elfordultak az állami szol-
gáltatásoktól. Akinek sem ma-
gán-, sem állami erdészettel
nincs szerzõdése, a gyors bevétel
reményében döntenie kell, vágni
vagy szerzõdni akar. 
7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1008 ▼
1 amerikai dollár 2,8513 ▼
100 magyar forint 1,5348 ▼

Cotroceni-ben az EU elnöke

„Azért jöttem Bukarestbe, hogy közelebbrõl
is megismerjem Romániát” – jelentette ki
tegnap este Herman Van Rompuy, az Euró-
pai Unió újdonsült elnöke, miután Traian
Bãsescu államfõvel tárgyalt a Cotroceni-pa-
lotában. A belga politikus beszámolója sze-
rint a román elnökkel elsõsorban EU aktuá-
lis gazdasági kérdéseirõl egyeztettek.

Aktuális 2

Média 9

Vezércikk 3

Duplázók Golden Globe-ja

Duplázott az Avatar, a Fel! és a Crazy
Heart,  a színésznõknél Sandra Bullock 
és Meryl Streep is dupla jelölés után vihette
haza a 67. Golden Globe-gáláról arany
földgömböt formáló díjait. 

Aktuális 3
Radu Stroe lett Olteanu utódja

A liberális Radu Stroe nyert képviselõi
mandátumot a vasárnap lezajlott idõközi
választásokon. A politikus a szavazatok
70,17 százalékával messze lekörözte a
Demokrata–Liberális Párt (PD-L) jelöltjét.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

„Bár 2010 választási év Ma-
gyarországon, nem fogunk

választási szempontú nemzetpoli-
tikát folytatni. Nem a magyar kö-
zösségek bevonásával kell Ma-
gyarországon belpolitikát folytat-
ni” – fogalmazott Gémesi Ferenc,
a Miniszterelnöki Hivatal kisebb-
ség- és nemzetpolitikáért felelõs
szakállamtitkára tegnap Budapes-
ten, a nemzetpolitika három év
alatt elért eredményeirõl és ez évi
terveirõl tartott tájékoztatóján.
Folytatása a 2. oldalon 

A nemzetpolitika
három éveElvitték tegnap az „Ebbõl az

intézménybõl magyar vezetõt
távolítottak el” feliratú, gyászje-
lentés formájú táblát a Hargita
Megyei Tanács bejárata elõl. A

helyi RMDSZ vezetõi így kíván-
ták jelezni, hogy a szövetség kor-
mányra lépésével csökkent a ma-
gyar igazgatók leváltása miatti fe-
szültség Székelyföldön. 3. oldal 

Gyártási hiba 
Csak találgatni lehet, hogy milyen meg-
gondolás vezethet egy (feltételezhetõen)

épeszû embert, politikust,
karrierdiplomatát oda, hogy
az ország és a világ értel-
mesebb része elõtti nevet-

ségessé válást egy ilyen
kiállással vállalja. Koc-
káztatva – ha nem is az

elmegyógyintézetbe
zárást, de legalább –
saját politikai jövõjét.

Salamon 
Márton László

Félretolt Gránit-lapok
Pénzügyi- és telekhuzavonák késleltetik a bukaresti Esplanada-projekt megvalósulását

Már nem gyászolnak CsíkbanErdõháború 
Székelyföldön

A gránit- és üvegcsodák helyett csak romos házak állnak Bukarest szívében, ahova az Esplanada-projektet megálmodta a fõváros és a TriGránit
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Gyászból ünnep. A kormányra lépés ír volt a sebekre Fotó: ÚMSZ/archív



Fleischer Hilda

„Azért jöttem Bukarestbe,
hogy közelebbrõl is megismer-

jem Romániát” – jelentette ki teg-
nap este Herman Van Rompuy,
az Európai Unió újdonsült elnö-
ke, miután Traian Bãsescu állam-
fõvel tárgyalt a Cotroceni-palotá-
ban. A belga politikus beszámo-
lója szerint a román elnökkel el-
sõsorban az EU aktuális gazdasá-
gi kérdéseirõl, illetve a tagállam-
ok miniszterelnökeinek és állam-
fõinek soron következõ tanácsko-
zásáról is egyeztettek, amelyet –
kezdeményezésére – február 11-
én tartanak. 

Rompuy hangsúlyozta, az Eu-
rópai Tanács legközelebbi, infor-
mális ülésein arra próbálnak
majd megoldásokat keresni, mi-
ként lábalhatnak ki a gazdasági
válságból az EU tagállamai. Hoz-

zátette, céljuk az, hogy az Unió
országainak gazdasága idén leg-
alább kétszázalékos átlagnöveke-
dést érjen el. „Célunk a hosszú tá-
vú gazdasági stabilitás elérése,
hogy lépést tudjunk tartani a világ
nagyobb gazdaságaival” – fogal-
mazott Herman van Rompuy teg-
nap este Bukarestben. 

Elmondta, a február 11-i EU-
csúcs is ezt a célt szolgálja. „A
gazdasági talpra állás, valamint
az új év új kihívásainak a megol-
dása lesz a prioritásunk” – tette
hozzá az elnök. Hozzátette,
szükségét érzi annak, hogy az
Unió országainak vezetõivel jó,
kölcsönös bizalmon alapuló
kapcsolatot alakítson ki. „Ez
mind a mandátumom hatékony-
sága szempontjából, mind az
eredményes együttmûködés mi-
att fontos” – hangsúlyozta az
Európai Unió elnöke.

Herman Van Rompuy már ko-
rábban bejelentette, hogy febru-
ár 11-re soron kívüli találkozóra
Brüsszelbe hívta az EU-tag-
országok állam- és kormányfõit.
A megbeszélés témája a gazda-
sági válság mellett a káros éghaj-
latváltozás elleni fellépés lesz.
Utóbbira vonatkozóan azt emel-
te ki, hogy a múlt havi koppen-
hágai konferencia tapasztalatai-
nak felhasználásával, az EU
egységének fokozásával kell
megpróbálni elérni az ambició-
zus célkitûzéseket. Az Unió
gazdasági helyzetével kapcsolat-
ban Van Rompuy elmondta,
hogy most már közép- és hosszú
távon kell gondolni, és ennek ér-
dekében dönteni kell a 2020-ig
ívelõ növekedési programról.
Mint mondta, hosszú távon sem
egyértelmûen kedvezõek a gaz-
dasági kilátások. 
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Röviden

Újabb szociáldemokrata dezertõr

Valeriu Steriu honatya tegnap bejelentette,
hogy kilép a szociáldemokrata frakcióból
és csatlakozik a független képviselõk cso-
portjához. Mircea Geoanã PSD-elnök
szerint a fiatal politikus rossz döntést
hozott, amely negatív hatással lesz majd
jövõbeli megítélésére. Bogdan Niculescu
Duvãz, az alakulat szóvivõje kifejtette, a
parlamenti frakcióban minél hamarabb
napirendre kell tûzni a dezertálások
kérdését. Az érintett Steriu azzal indokolta
döntését, hogy a PSD-tagság „nem hozott
már semmilyen örömöt életébe”.

Fico: kampánytéma lesz 
a szlovák– magyar viszony

Robert Fico attól tart, hogy uralkodó témá-
vá válik a szlovák–magyar viszony a szlo-
vákiai választási kampányban. „Ha a Fi-
desz megnyeri a magyar parlamenti válasz-
tást, elsõsorban arra kell figyelni, hogyan
teljesülnek az olyan típusú nagyon kemény
nyilatkozatai, mint például, hogy Magyar-
ország önmagával határos. Ilyen esetben
úgy vélem, hogy a szlovák–magyar kapcso-
latok kérdése a választási kampány uralko-
dó témájává válik Szlovákiában” – jelentet-
te ki a szlovák kormányfõ Pozsonyban.

Karzai: Kabulban helyreállt a rend 

Helyreállt a rend a tálibok támadását köve-
tõen hétfõn az afgán fõvárosban, Kabulban
– közölte Hamid Karzai államfõ. A politi-
kus nyilatkozatában hangoztatta, hogy az
ország ellenségei félelmet akarnak kelteni a
fõváros lakóiban. Hozzátette: utasította a
biztonsági erõket, hogy tegyenek meg min-
dent a behatolók õrizetbe vétele érdekében.
A pokolgépes merényletekben és támadá-
sokban legkevesebb kilenc ember meghalt,
köztük négy öngyilkos merénylõ.

Együttes ülést kezdett Berlinben 
a német és az izraeli kormány

Csaknem 65 évvel a II. világháború befeje-
zõdése után  – a megbékélés újabb jeleként
–  együttes ülést kezdett tegnap Berlinben a
német és az izraeli  kabinet.  Közös kor-
mányülésre elsõ ízben kerül sor német föl-
dön. Benjámin Netanjahu izraeli miniszter-
elnök hat minisztere  társaságában érkezett
Berlinbe, kíséretében  van a többi között
Avigdor Lieberman külügy- és Ehud Barak
védelmi miniszter is.  A látogatás bõvelke-
dik a két ország közötti megbékélésre utaló
jelképes eseményekben is, így a német kan-
cellár és az izraeli kormányfõ közösen  ke-
resi fel a  nácik által meggyilkolt európai
zsidók emlékmûvét.

Kiszabadult II. János Pál merénylõje

Letöltötte büntetését és kiszabadult hétfõn
törökországi börtönébõl Mehmet Ali Agca,
aki 1981-ben merényletet kísérelt meg a né-
hai II. János Pál pápa ellen. Agca, aki
1981. május 13-án nyitott tüzet a volt egy-
házfõre a római Szent Péter téren, csaknem
30 évet töltött rács mögött, részben egy
1979-ben Törökországban elkövetett gyil-
kosságért. Szabadulása után elõször egy ka-
tonai létesítménybe vitték, hogy megállapít-
sák, alkalmas-e katonai szolgálatra, ame-
lyet eddig még nem teljesített – közölte a
férfi ügyvédje.

Szlovákiában tájékozódik 
a Velencei Bizottság

A szlovákiai államnyelvtörvény ügyében
tájékozódik a Velencei Bizottság, amelynek
küldöttsége tegnap Pozsonyban kezdett
tisztázó jellegû beszélgetéseket a nemzeti
kisebbségek, a civil szervezetek és az állami
szervek képviselõivel. Viliam Figusch, az
Európa Tanács pozsonyi tájékoztató irodá-
jának igazgatója az MTI tudósítójának el-
mondta: a küldöttség az ellentmondásos
nyelvtörvényrõl alkotott politikai és lakos-
sági, civil véleményekre kíváncsi.

Herman van Rompuy európai uniós körútjának egyik állomása volt Traian Bãsescu elnöki hivatala A szerzõ felvétele

Hírösszefoglaló

Az ellenzéki Viktor Janu-
kovics tizennégy százalékkal

vezet Julia Timosenko kormány-
fõ elõtt az ukrajnai elnökválasz-
tás elsõ fordulójában a szavaza-
tok viszonylag alacsony feldol-
gozottsága alapján a tegnap Ki-
jevben nyilvánosságra hozott hi-
vatalos részeredmény szerint. A
központi választási bizottság kö-
zölte, hogy a voksok negyedének
összesítése alapján Janukovics,
az ellenzéki Régiók Pártjának
vezetõje a szavazatok 38 százalé-
kát szerezte meg. Timosenko a
voksok 24 százalékával a máso-
dik helyen áll, Szerhij Tihipko
volt jegybankelnök 12 százalék-
kal pedig a harmadik az ala-
csony feldolgozottságon alapuló
részeredmény szerint. A vasár-
nap esti urnazárás után közzé-
tett, a szavazóhelyiségekbõl távo-
zó polgárok megkérdezésén ala-
puló exit poll felmérések azt mu-
tatták, hogy Janukovics az elsõ
fordulóban a szavazatok 31,5
százalékára, Timosenko a 27,2
százalékára, Tihipko pedig a
13,5 százalékára számíthat. 

Janukovics 
vezet Ukrajnában

Folytatás az 1. oldalról

A szakállamtitkár kiemelte, to-
vábbra is fontosnak tartják az el-
indított ügyeket, programokat,
így ezeket folytatják, hiszen –
mint mondta – a magyar kor-
mány elkötelezett a megújított
nemzetpolitika, a külhoni ma-
gyarsággal egyetértésben kialakí-
tott programok folytatásában. A
költségvetési támogatás összege
2010-re is változatlan maradt, az
idén februárban öt éves Szülõ-
föld Alap pedig az elõzõ évekhez
hasonlóan idén is két milliárd fo-
rintos kerettel rendelkezik. „A
támogatott ügyek közül a nem-
zeti jelentõségû intézmények és
programok köre kiemelkedik” –
vélekedett Gémesi Ferenc, majd
hozzátette, hogy a  2009. decem-
beri Magyar-Magyar Kormány-
zati Konzultáción a határon túli
magyar szervezetek vezetõivel
már megállapodtak a program
2010-2014 közötti folytatásáról. 

A 2007-ben nemzeti jelentõsé-
gûvé nyilvánított romániai ma-
gyar intézmények körének és tá-
mogatási nagyságrendjének
megtartása mellett új intézmé-
nyek és programok is bekerül-

nek idén a keretbe: mint például
a Mezõségi Magyar Iskolaköz-
pont építése Szamosújváron,
amely a magyar és a román kor-
mány közös finanszírozásában
valósulna meg. „A Nemzeti In-
tézmények új körének meghatá-
rozásakor mindenekelõtt az
adott intézmény anyanyelv és
nemzeti identitás megõrzõ erejét
vettük figyelembe. Az új intéz-
mények is az oktatás és a kultú-
ra területérõl kerültek ki: a ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-

szerészeti Egyetem és a Színmû-
vészeti Egyetem háttérintézmé-
nyei, a Studium-Prospero Ala-
pítvány – 5 millió forint, illetve a
kolozsvári Protestáns Teológia –
3 millió forint mûködési támo-
gatásban részesül nemzeti intéz-
ményként” – fogalmazott
Gémesi. Emellett Erdélyben a
Korunk, a Helikon és a Látó fo-
lyóiratok is két-két millió forin-
tos támogatást nyertek, illetve az
Aradi Kamaraszínház is nemze-
ti jelentõségû intézmény lett. 

Cotroceniben
az Unió elnöke

Hírösszefoglaló

A Vöröskereszt Nemzetközi
Bizottsága tegnapi jelentése

szerint a földrengést követõ hato-
dik napon továbbra is katasztrofá-
lis a helyzet Haitin, s a lakosság
egyre agresszívabb az élelem és
víz hiánya miatt. A jelentés a
részvétlenség terjedésérõl is szól:
a hullákat az utcára dobálják, és
akiket összegyûjtöttek, Port-au-
Prince-ben helyenként utcai göd-
rökben égetik el. Már nem folyik
a halottak kiásása a romok alól,
onnan már csak használható tár-
gyakat gyûjtenek. A Vöröskereszt
felhívja a figyelmet arra, hogy
romlik az egészségügyi helyzet az
ideiglenes táborokban, és járvá-
nyok kitörése fenyeget. A szerve-
zet 7500 embernek oszt vizet há-
rom táborban, és árnyékszékeket
ásnak számukra. „A víz nem csak
a szomj oltására szolgál, mert ha
valaki megmosakodhat, az az ön-
érzetének a helyreállításában is
segít” – magyarázta Guy Moron,
akinek a felügyelete alá a táborok
tartoznak. Az élelmiszerek ára
robbanásszerûen emelkedik, a ke-
nyér például kétszer annyiba ke-
rül, mint a földrengés elõtt, s az
erõszakos incidensek, fosztogatá-
sok száma ugyanolyan ütemben
nõ, ahogy az emberek kétség-
beesése. Olyan esetek is voltak,
hogy egyesek cunami betörésével
rémisztgették a tömeget, hogy az-
tán ellophassák a futva menekü-
lõk tulajdonát. A Vöröskereszt
szerint mindenki távozik Haiti-
ból, akinek pénze van. A Domini-
kai Köztársaságba vezetõ határát-
kelõkön nagy a zsúfoltság, az
amerikai állampolgársággal is
rendelkezõ haitiak pedig az Egye-
sült Államok nagykövetsége elõtt
állnak sorba, hogy elutazhassa-
nak az országból. A Nemzetközi
Vöröskereszt és Vörös Félhold
társaság felhívást tett közzé egy
segélyalap feltöltésére, ahová 73
millió dollárt vár, hogy 300 ezer
embernek tudjon segíteni három
éven keresztül. 

Katasztrófa
szélén Haiti

Gémesi Ferenc az elkezdett programok folytatását ígérte

A nemzetpolitika három éve

A szerzõ felvétele



Cseke Péter Tamás, Inczefi Tibor

Utolsó szakaszába érkezett
tegnap az RMDSZ és a

Demokrata–Liberális Párt (PD-L)
közötti egyeztetés a kormányzati
tisztségek elosztásáról: a koalíciós
partnerek lapzártánkkor az orszá-
gos ügynökségek és hatóságok ve-
zetõségi posztjain alkudoztak.

Kovászna és Temes az élen

Eközben helyi szinteken is zaj-
lanak a tárgyalások a PD-L és az
RMDSZ között a megyei intéz-
ményvezetõi tisztségek elosztásá-
ról, igaz, eddig nem sok ered-
ménnyel: mindeddig csak Ko-
vászna és Temes megyében sike-
rült aláírni a koalíciós partnerrel
a megállapodást – erõsítette meg
tegnap lapunknak Kovács Péter
területi szervezetekért felelõs
ügyvezetõ alelnök. Emlékezte-
tett: a területi szervezetek január
21-ig kaptak határidõt arra a két
alakulat vezetõségétõl, hogy
megkössék a helyi egyezségeket.
„Ott, ahol nem sikerül megálla-
podni a határidõig, a PD-L és az
RMDSZ országos vezetõi pró-
bálnak megoldást keresni a helyi
tisztségek elosztására” – magya-
rázta Kovács Péter.

Temes megyében egy igazgatói
és hat aligazgatói tisztséget sike-
rült két tárgyalási forduló után ki-
alkudni a helyi RMDSZ-nek,
Kovászna megyében pedig a
posztok 65 százalékát szerezte
meg a PD-L-vel folytatott egyez-
kedéseken.

Baciu: vissza az egész!

Ez utóbbi megállapodással
azonban máris elégedetlen a de-
mokrata-liberálisok háromszéki
vezetõje, igaz, Gheorghe Baciu
nem is vett részt a helyi „koalíci-
ós szerzõdés” múlt heti aláírá-
sán. Az RMDSZ-szel folytatott
tárgyalásokon a PD-L régióért fe-
lelõs alelnöke, Gheorghe Sricp-

caru képviselte a koalíciós part-
nert, a megyei elnök Bukarestben
volt. „Nekem csak az utolsó pil-
lanatban szóltak a megállapodás-
ról” – panaszkodott Baciu, aki
szerint a nélküle megkötött
egyezséget újra kell tárgyalni.
„Elfogadhatatlan, hogy a válasz-
tásokon nyertes párt olyan kulcs-
fontosságú intézményekbõl küldi
haza az embereit, mint például a
pénzügyi igazgatóság vagy a me-
zõgazdasági igazgatóság” – nyi-
latkozta a Kovászna megyei PD-
L elnöke.

„A kutya ugat, a karaván ha-
lad” – kommentálta tegnap meg-
keresésünkre Gheorghe Baciu
panaszait Tamás Sándor. A há-
romszéki RMDSZ-szervezet el-
nöke nem tartja valószínûnek,
hogy a PD-L helyi vezetõjének
kifogásai felboríthatják a már
megkötött megállapodást. „Nyil-
ván, hogy Baciu tiltakozik, hi-
szen most nagyon haragszanak
rá azok az igazgatók, akiknek
most távozniuk kell posztjukról,

s akiket korábban õ juttatott tiszt-
ségbe” – mondta Tamás Sándor.

Csíkban ma tárgyalnak

Hargita megyében ma tart tár-
gyalási fordulót az RMDSZ és a
PD-L az intézményvezetõi tiszt-
ségek elosztásáról. Borboly Csaba
megyei tanácselnök, a Csík Terü-
leti RMDSZ elnöke reméli, hogy
a háromszékinél is jobb arányban
jutnak igazgatói posztokhoz.
„Hangsúlyoznám azonban, hogy
nem is az arány számít. Szá-
munkra az a fontos, hogy olyan
intézmények élére kerüljenek fele-
lõs, szakértelemmel rendelkezõ
magyar igazgatók, amelyek az
emberek mindennapjait érintik.
Ilyen az oktatás, a mezõgazdaság,
az egészségügy” – magyarázta az
ÚMSZ-nek Borboly Csaba.

Oldódott a feszültség

Csíkszeredában egyébként teg-
nap jelképesen is jelezték, hogy

véget értek a magyar igazgatók el-
távolításával keletkezett feszültsé-
gek Hargita megyében: Korodi
Attila képviselõ és Bencze István,
a csíkszeredai városi RMDSZ
ügyvezetõ elnöke sajtóesemény
keretében elvitte az „Ebbõl az in-
tézménybõl magyar vezetõt távo-
lítottak el” feliratú, gyászjelentés
formájú táblát a Hargita Megyei
Tanács bejárata elõl. „Most már
nyugodtan bevehetjük a táblát, el-
érte célját. Ezentúl új idõszak kez-
dõdik a megye közéletében” – je-
lentette ki Korodi, utalva arra,
hogy a megyébe nemrégiben ma-
gyar prefektust neveztek ki, és ha-
marosan a megyei intézmények
élére is jobbára magyar tisztségvi-
selõk kerülnek.

Korodi emlékeztetett, hogy a
magyar igazgatók tavalyi leváltása
elleni tiltakozásul 2009. április 30.
– május 22. idõszakban a helyi
RMDSZ hét darab ilyen táblát he-
lyezett ki Csíkszeredában egy-egy
intézmény bejárata elé. Ezek egy
részét egyébként azóta ellopták. 
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Már csak egyvalami hi-
ányzott a hazai politiká-
nak ebbõl a tudomány-
talan-fantasztikus vilá-

gából, amely az el-
múlt húsz év alatt
kommunista

háziköltõbõl lett
szélsõjobboldali
néptribüntõl ju-

hászbojtár-múltú futballcsapat-tulajdonosig
és farmernadrágokkal csencselõ hajóskapi-
tányból lett államelnökig, médiamágnássá
vált egykori szekusbesúgótól hulladékszál-
litásból meggazdagodott üzletember parla-
menti székre pályázó porontyáig, illetve eu-
rópai parlamenti képviselõvé választott
félanalfabéta államfõcsemetéig mindent fel-
vonultatott. Már csak egyvalami hiányzott
ahhoz, hogy teljes legyen a jelenlegi Romá-
nia politikai palettájának színpompás képe:
a fekete mágia.
A jó és rossz mágusok, a varázslók és jöven-
dõmondók, a jósnõk és parapszichológusok
mesebeli világát a képernyõt bámuló romá-
niai polgár számára a politikai mûsorokba
is behozó Mircea Geoanã – a legnagyobb
ellenzéki párt elnöke – motivációit nehéz
megérteni, és még nehezebb megmagyaráz-
ni. Csak találgatni lehet, hogy milyen meg-
gondolás vezethet egy (feltételezhetõen) ép-
eszû embert, politikust, karrierdiplomatát
oda, hogy az ország és a világ értelmesebb
része elõtti nevetségessé válást egy ilyen kiál-
lással vállalja. Kockáztatva – ha nem is az
elmegyógyintézetbe zárást, de legalább – sa-
ját politikai jövõjét.
Az egyik magyarázat az lehet, hogy fenti
feltételezésünk nem helytálló – Mircea
Geoanának agyára ment a valóban õrüle-
tes ritmusú kampányt követõ elnökválasz-
tás, és fõleg annak végkifejlete. Nem köny-
nyû ép ésszel kikászálódni abból a helyzet-
bõl, amelybe a szociáldemokrata pártelnök
került a biztosra vett gyõzelem utáni, haj-
szálon eldõlt vereségével. Egyetlen éjszaka
alatt extázisból agóniába jutni – ehhez acél-
idegek és hatalmas önuralom szükséges.
Amirõl Mircea Geoanã a kampány során
nem, és korábban sem igazán tett tanúbi-
zonyságot.
A másik hipotézis az, hogy a szcenárió egy
tudatos terv része. Egy olyan tudatos stra-
tégiáé, amelynek lényege az az (igencsak
késõi) felismerés, hogy az ellenfelet saját
eszközeivel lehet és kell legyõzni. Annak a
„népbõl vétetett” Traian Bãsescunak a
népszerûségét, hitelességét, aki olyan obs-
kúrus (tévé)csatornákon keresztül szólítja
meg a szavazókat, mint az OTV, a B1TV,
az Etno és Taraf tévék, csakis úgy lehetsé-
ges megközelíteni, ha hozzá hasonló mó-
don „szólsz a néphez”, ha ismered „a nép
nyelvét”. 
Márpedig a nép nagyobbik része nem esik
egybe az ország fentebb már említett értel-
mesebb részével, és a demokrácia eme
„gyártási hibáját” (miszerint minden sza-
vazat egyformán nyom a latban: az akadé-
mikusé és a négy elemit végzetté) maximáli-
san kihasználó demagóg-populista politiká-
nál egyelõre – sajnos – nincs hatékonyabb.

Román lapszemle

Gyártási hiba

Számos egyetemi kar olyan szakmákban
képez ki fiatalokat, amelyek iránt a munka-
erõpiacokon egyáltalán nincs kereslet.
Ilyen ágazat jelenleg a fémipar, a kohászat,
a kõolajvegyészet. (Adevãrul) Buºteni-
ben, a Kalinderu sípálya közelében rende-
zik meg február 4–7. között a Jégmászó Vi-
lágkupa döntõjét. (Adevãrul) A Tulcea
megyei Babadagban található Románia
leggyorsabb galambja. A madár óránként
104 kilométeres sebességgel repül. (Click)
Év eleje óta 3,13 százalékkal értékelõdött
fel a lej euróhoz viszonyított árfolyama.
(Curierul naþional) Radioaktív dohány-
ból készült cigaretták árasztották el a Zsil
völgyét. A csempészáru Ukrajnából szár-
mazik, a dohányt pedig Csernobil közelé-
ben termesztették. (România liberã) 

Salamon 
Márton László

A gyászjelentés eltávolítására Korodi Attila képviselõ és Bencze István helyi RMDSZ-elnök vállalkozott

Csík: már nem gyászolnak

Fotó: RMDSZ

M. Á. Zs.

A liberális Radu Stroe nyert
képviselõi mandátumot a va-

sárnap lezajlott idõközi választá-
sokon, ugyanis a szavazatok
70,17 százalékával messze lekö-
rözte a Demokrata–Liberális
Párt (PD-L) jelöltjét. A fõváros I.
kerületében Bogdan Olteanu
visszavonulásával megüresedett
honatyai tisztségért Stroe és a
PD-L-s Honorius Prigoanã, a

szintén képviselõ szemétmágnás
Silviu Prigoanã 23 éves fia indult.
A Fõvárosi Választási Iroda ösz-
szesítése szerint a voksoláson
csupán a választók 27,11 százalé-
ka vett részt, szám szerint 11 006-
an. „Apja, de akár nagyapja is le-
hetnék, ezért ha megengedi, két
tanácsot is adnék neki. Ha a jö-
võben még indulna hasonló ver-
senyben: elõször is kizárólag a
saját erejére támaszkodjék, má-
sodsorban pedig hallgasson az
utca duruzsolására. Azokra az
emberekre, akiket nem ismerünk,
soha nem láttunk, hiszen így kö-
zelebb kerül a valósághoz” –
szúrt oda Stroe, de az iróniát eny-
hítendõ megjegyezte, hogy saj-
nálja fiatal ellenfelét. 

Amúgy a fõváros újabb elõre-
hozott választásokra készül, ez
alkalommal a IV. kerületben,
azt követõen, hogy Daniela
Popa, a Konzervatív Párt elnö-
ke lemondott mandátumáról a
biztosításfelügyelõ tanácsi tag-
ság javára. A két ellenzéki párt
közötti bukaresti „megnemtá-
madási szerzõdés” értelmében
itt várhatóan a szociáldemokra-
ta-konzervatív koalíció állít je-
löltet a PD-L ellenében. 

Radu Stroe lett Olteanu utódja
ÚMSZ

Miután Mircea Geoanã szo-
ciáldemokrata elnökjelölt és

környezete – kampányfõnöke és
felesége – azzal vádolta Traian
Bãsescu államfõt, hogy a válasz-
tási kampány során paranor-
mális, ezoterikus erõket vetett be,
Crin Antonescu liberális és Kele-
men Hunor RMDSZ-es ellenje-
löltek kijelentették: nem érezték
az „ibolyakék láng” hatását. „Ha
nemmel válaszolok, érzéketlen-
séggel vádolnak, ha pedig igen-
nel, akkor nevetségessé válok.
Nem éreztem semmit, bár tu-
dom, hogy vannak paranormális
jelenségek, és ezeket nem Viorel
Hrebenciuc (a PSD kampányfõ-
nöke – szerk. megj.) találta ki” –
fogalmazott Crin Antonescu. Ke-
lemen Hunor volt RMDSZ-es el-
nökjelölt sem érzett „semmilyen
energetikai vagy kibernetikai tá-
madást” és sajnálatát fejezte ki
amiatt, hogy másfél hónappal a
választások után a PSD jelöltje
ilyen magyarázkodáshoz folya-
modott. Hozzátette: az ország vá-
lik nevetségessé, ha ezeket a dol-
gokat komolyan elkezdik tárgyal-
ni a politikai élet szereplõi. Kele-

men aggodalma jogos, ugyanis
olyan tekintélyes amerikai lapok,
mint a New York Times és a Wa-
shington Post máris ironikus hang-
nemben kommentálják a szociál-
demokrata jelölt „panaszkodá-
sát”.

Közvetlenül az elnökválasztás
után Viorel Hrebeniuc kampány-
fõnök azzal állt elõ, hogy
Bãsescu és több demokrata-libe-
rális vezetõ a kampány során
azért viselt ibolyakék ruhadara-
bokat, mert az ezoterikában az
„ibolyakék lángként” ismert
szimbólum segít az emberek be-
folyásolásában. A PSD-elnök fe-
lesége, Mihaela Geoanã pedig
arra panaszkodott, hogy a sors-
döntõ televíziós vitán Bãsescu
paranormális képességû szemé-
lyek segítségét vette igénybe,
akik a tévékamerától jobbra áll-
tak, diszkréten megfigyelés alatt
tartották és kísérték õt. Geoa-
náék szerint Bãsescu hisz ezek-
ben az erõkben, és a szovjet tit-
kosszolgálat mintájára alkalmaz-
za õket. Mihaela Geoanã hozzá-
tette: a választási vita során õ
maga is erõtlen volt, férjén pedig
„energetikai támadások” nyo-
mait érezte. 

Ibolyakék nyomás Geoanán?

A gyõztes, Radu Stroe Fotó: Agerpres
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Bogdán Tibor

A falusi kisgazdák képvi-
seleti szervei egyetértenek

azzal, hogy a mezõgazdaság-
nak juttatott állami támogatá-
sok megvonása gyakorlatilag
a kistermelõk zömének csõd-
jét jelenti, illetve jelentõs drá-
gulásokkal jár majd.

Csõdhelyzetben 

A falusi kisgazdák csupán
az öntözési rendszerek által
felhasznált energia állami fi-
nanszírozásának megszünte-
tésével mintegy 76 millió lejt
veszítenek a 800 ezer hektár-
nyi öntözött terület esetében.
A bukaresti illetékesek az Eu-
rópai Unió irányelveire hivat-
koznak, amelyek értelmében
az uniós tagságot követõ há-
rom év után be kell szüntetni
a mezõgazdaság állami fi-
nanszírozását. Így megvon-
ják a támogatást egyebek kö-
zött a hús- és tojástermelés-
tõl, a cukorrépa-, a rizs-, a

len-, a kender-, a szója- és a
dohánytermesztéstõl. Mezõ-
gazdasági szakértõk attól tar-
tanak, hogy mindennek kö-
vetkeztében – a magukat  je-
lenleg is alig fenntartó – far-
mok 60-70 százaléka csõdbe
jut, az állattenyésztõk mint-
egy 60 százaléka szünteti be
tevékenységét, és több mint
30 ezer mezõgazdasági mun-
kás marad állás nélkül. A
fennmaradó farmok zöme is
legfeljebb egy évig bírja majd
ki állami támogatás nélkül.

Tovább súlyosbítja a hely-
zetet az a körülmény, hogy
az állami hatóságok, minden
elõzetes ígéretük ellenére,
még mindig adósak a tavalyi
támogatás összegének 30-40
százalékával, ami egymilli-
árd lejtõl fosztja meg a far-
mereket, akik ebbõl a pénz-
bõl idõben beszerezhették
volna a vetõmagokat, a mû-
trágyát a tavaszi növényi kul-
túrákhoz, illetve kifizethették
volna tartozásaikat az állam-
nak. A mostani megvonások

nyomán a farmereknek átla-
gosan 20 százalékkal kerül
majd többe egy hektár meg-
mûvelése. 

A kistermelõ a kiesõ össze-
geket legfeljebb az árak eme-
lésével hozhatja be, a mezõ-
gazdasági érdekképviseletek
szerint így a kenyér, a zöldség
és a gyümölcs legkevesebb 10
százalékkal, a sertés- és ba-
romfihús pedig legalább 30-
40 százalékkal lesz drágább.
Ez viszont a fogyasztás visz-
szaesésével jár, a farmerek
termelésük visszafogására
kényszerülnek, amelynek
nyomán természetesen jöve-
delmeik is csökkennek.
Gheorghe Caruz, a Románi-
ai Sertéstenyésztõk Szövetsé-
gének elnöke szerint különös-
képpen nehéz helyzetbe ke-
rülnek az állattenyésztõk,
akiknek legfeljebb öt-hat hó-
napra van elegendõ pénzük
állományaik fenntartásához.
„Ezt követõen már a kény-
szervágások következnek,
miután – szintén anyagi

okokból – tavaly már így is
mintegy 250 ezer fõvel apadt
a hazai szarvasmarha-, 200
ezer fõvel pedig a sertésállo-
mány” – figyelmeztetett a
Romániai Sertéstenyésztõk
Munkáltatói Szövetségének
képviselõje, Stanca Tudor.

Cégbejegyzési kálvária

A falusi kistermelõk dolgát
még inkább megnehezíti a
kormány azzal, hogy még a
költségvetési tervezet parla-
menti vitája elõtt sürgõsségi
kormányrendelettel módosí-
totta a korábbi jogszabályt.
Az új rendelkezés értelmében
csak azok a jogosított termé-
szetes személyként, egyéni
vagy családi vállalkozóként
termelõ kisgazdák kérhetnek
bármilyen állami támogatást,
akik beíratták magukat a cég-
jegyzékbe. 

A romániai bürokrácia kö-
rülményei között ez valósá-
gos kálváriának számít, fõleg
a tájékozatlanabb falusi kis-
gazdák esetében. A cégbe-
jegyzéshez a kérvényezõnek
be kell utaznia a legközelebbi
városba, faluhelyen ugyanis a
cégbejegyzõ hatóságnak nin-
csenek kirendeltségei. Ezt kö-
vetõen ki kell töltenie egy tí-
pusnyomtatványt, csatolnia
kell a személyazonossági iga-

zolványa másolatát. Be kell
szereznie a szakmai vállalko-
zás székhelyét, a földterület
pontos elhelyezkedését tanú-
sító okmányt, illetve a tulaj-
donjogi bizonyítványt. Ez-
után már csak a szakmai jár-
tasságot bizonyító igazolást
kell az ügycsomóhoz csatol-
nia, ezt az igazolást az érin-
tett települések polgármestere
adhatja ki. Családi vállalko-
zás esetén mindezeken kívül
még mellékelni kell a család-
tagok mindegyikének írásbeli
beleegyezését a cégbejegyzés-
be. És persze ki kell fizetni a
200 lejes bejegyzési illetéket
is. Ezután már csak annyi
tennivalója marad a cégjegy-
zékbe bekerült farmernek,
hogy évrõl évre írásos nyilat-
kozatot ad az adóhivatalnál
az illetõ évben elért jövedel-
meirõl, illetve kifizeti utánuk
az adót. 

Országos kihatás

A mezõgazdasági kisvállal-
kozások tömeges csõdje sú-
lyos kihatással lesz az ország
egész gazdasági életére. A
Tejtermelõk Munkáltatói
Szövetségének vezérigazgató-
ja, Valentin Blãnaru szerint a
tejgyárak beszállítóinak több
mint 90 százaléka a legtöbb
három tehénnel rendelkezõ

kisgazdák soraiból kerül ki.
Stanca Tudor adatainak meg-
felelõen a 4,5 millió sertés kö-
zül mintegy 3 millió a kisgaz-
dáktól származik. „A hazai
zöldség- és gyümölcstermés
85 százalékát szintén nadrág-
szíjparcellákon gazdálkodó
termelõk állítják elõ” – állítja
a Prodcom Zöldség- és
Gyümölcstermesztõ Szak-
maközi Országos Szervezet
elnöke, Aurel Tãnase. Szak-
értõk szerint ezen a helyzeten
egyhamar aligha lehet majd
változtatni. A megoldás a kis-
termelõk szövetkezése lehet-
ne, ám egy legalább 100 te-
hénnel rendelkezõ, megfelelõ
színvonalon felszerelt farm
létrehozása 1,2 millió eurós
beruházást igényel.

Az érdekvédelmiek szerint
a megoldás az lehetne, ha a
bukaresti illetékesek újabb,
legalább egyéves türelmi idõt
tudnának kijárni Brüsszeltõl.
Mihail Dumitru mezõgazda-
sági miniszter szerint ez nem
lehetséges, elképzelhetõ vi-
szont az úgynevezett válság-
támogatás bevezetése,
amelynek összege farmon-
ként 15 ezer euróig emelked-
hetne. „A legfontosabb vi-
szont a beruházások külön-
bözõ formában történõ tá-
mogatása lenne” – véli a tár-
cavezetõ. 

Támasz nélkül a hazai kisgazdák

Ukrajnai államfõválasztás: a nemek harca?

Gyulay Zoltán

Mondhatni, kiütéses
vereséget szenvedett Uk-

rajna jelenlegi köztársasági
elnöke, Viktor Juscsenko,
akit pedig hívei öt esztendõ-
vel ezelõtt még hihetetlen
ovációval emeltek pajzsra:
napokon keresztül tüntettek
a kijevi Függetlenség téren,
hogy a kevéssel korábban
egy mérgezésbõl felgyógyult
(arcbõrén ma is látszanak a
rejtélyes merényletkísérlet
nyomai) politikus átvegye he-
lyét a posztszovjet mintára
despotaként hosszasan ural-
kodó Leonyid Kucsmától.
Kucsma ugyan az ukrán al-
kotmány szerint már nem in-
dulhatott újra, de nem szíve-
sen vált meg a posztjától.

A változás szele

Öt esztendeje sokkal kiéle-
zettebb volt a „Viktorok via-
dala”: azaz Juscsenko és
Janukovics párharca, amely-
nek akkor utóbbi volt a vesz-

tese. Tulajdonképpen két vi-
lágnézet csapott össze fél év-
tizeddel ezelõtt, a nyugati
irányultságú Juscsenko és az
oroszbarát Janukovics küz-
delme alkalmával. A Régiók
Pártjának (amelynek neve a
Moszkva iránti elkötelezett-
séget burkolja) jelöltje most
alaposan visszavágott politi-
kai ellenfelének.

Azóta azonban nagyot for-
dult a világ Ukrajnában,
megváltozott a Függetlenség
tér hangulata is: 2004-ben
még hatalmas tömeg tünte-
tett a narancsos forradalom
gyõzelméért. Ezen a mostani
havas vasárnapon azonban
semmi és senki nem zavarta
Juscsenkót abban, hogy a
Szakszervezetek Házában le-
adja (nyilván önmagára)
szavazatát. Voksolását ezút-
tal kizárólag újságírók kísér-
ték figyelemmel. Európa te-
rületileg második legna-
gyobb államában semmilyen
érzés sem erõsebb, mint az
irányváltás iránti vágy. A té-
ren épült korcsolyapálya

hangszórójából a Scorpions-
sláger is int: „Wind of
Change” – azaz „A változás
szele”.

A vaslady konyhája

A város másik végén, a
szavazóhelyiségben barátsá-
gos kézfogásokkal, tapssal
köszöntötték az elnökjelölt-
ség 59 éves favoritját.
Janukovics szoros kötõdése
az erõs és hatalmas Orosz-
országhoz, Kijev nyugati
irányultságának kilátásba
helyezett befagyasztása
csöppet sem izgatja az uk-
rán választópolgárokat. Ab-
ban reménykednek, hogy a
politikus – ígéretéhez híven

– elõször is rendet teremt az
országban, és ez mindenki-
nek tetszik.„Juscsenko és
akkori szövetségese, Julija
Timosenko hamis ígéretek-
kel elkábították az orszá-
got” – jellemzi az öt évvel
ezelõtti és a mostani helyzet
közötti különbséget a
Moszkva-barát elnökjelölt
egyik fõkortese, Viktor
Kurkov, foglalkozására néz-
ve okleveles szakács. De
hogy pontosan mi is fõ az
ukrán vasladynek is neve-
zett miniszterelnök asszony
konyhájában, azt még õ
sem tudhatja. A fedõk alá –
persze – mi sem láthatunk,
de a kiszûrõdõ illatokból le-
hetnek sejtéseink.

Választási matematika

A decens megjelenésével
az ukrán nõt mint olyat
megszemélyesítõ hölgy még
távolról sem gondolja, hogy
a versenyt lefutották. Annál
– nõiessége ellenére vagy tán
éppen azért – sokkal kemé-
nyebb fából faragták. Kucs-
ma idején börtönben is ült
(utóbb ártatlannak bizo-
nyult), 2004-ben õ vezette a
narancsos forradalmat.
Amikor elsõ miniszterel-
nökösködése során szembe-
fordult korábbi mentorával,
Viktor Juscsenkóval, és az
elnök menesztette, létrehoz-
ta saját párttömörülését, a
Julija Timosenko Blokkot,

amelynek élén késõbb visz-
szatérhetett a kormányfõi
székbe.

Figyelnünk kell tehát reá.
A nagy kérdés ugyanis az,
hogy a második fordulóba
jutott két jelölt miképpen és
mennyire tudja maga mellé
állítani a kiesettek híveit.
Azt kockázat nélkül ki lehet
jelenteni, hogy Juscsenko
szavazói semmiképp sem
fogják támogatni Januko-
vicsot; akkor már inkább a
szép szõke asszonyt, még
ha ez a tábor maroknyi is.
Sokkal inkább számíthat
azokra, akik Tihipkóra ad-
ták voksaikat. A maradék 5-
8 százalékot már igazán
nem lesz nehéz összekapar-
nia annak, aki változatlanul
a Nyugat felé való fordu-
lást, az Európai Unióval, a
NATO-val ápolt jó kapcso-
latokat tartja szem elõtt,
miközben sikerül a Kremlt
is megszelídítenie. Hiszen
öt esztendeje még elfogató-
parancs volt ellene érvény-
ben, mégis bemerészkedett
a moszkvai medve barlang-
jába. Putyin pedig szívesen
tárgyal vele, tesz neki en-
gedményeket.

Hírlik, hogy az egyezség is
megszületett, amolyan
Putyin–Medvegyev-megol-
dás módjára. Moszkva támo-
gatná, hogy Timosenko le-
gyen az elnök, Janukovics
pedig (aki szintén volt már
egyszer) a kormányfõ. Hogy
így van-e, soha nem fogjuk
megtudni, még akkor sem,
ha ez a feltételezett szerep-
osztás meg is valósul. 

Az idei esztendõtõl kezdve nem jár állami támogatás a me-

zõgazdaságban felhasznált üzemanyagért, a gabonák tárolá-

sáért, az öntözõrendszerek üzemeltetéséért, az állattenyész-

tõk pedig nem kapnak többé juttatást az államtól a tej, a to-

jás, a baromfi- és sertéshús minõsége után.

A narancsos forradalomnak
bizonyosan vége Ukrajnában: Viktor
Juscsenko elnök ugyanis a vasárnapi
államfõválasztáson még a dobogóra
sem léphetett föl. A két hét múlva
esedékes második fordulóba az
oroszbarát tábor jelöltje, a nagy ellen-
fél, Viktor Janukovics és a nyugati
irányultságú miniszterelnök, Julija
Timosenko jutott.

Julia Timosenko miniszterelnököt, államfõjelöltet az ukrán vasladynek is nevezik Fotó: Agerpres



Az idegen egy hideg téli napon, valamikor február havában ér-
kezett meg. (…) Tetõtõl talpig bebugyolálta magát, a puha ne-
mezkalap eltakarta arcát, csak az orra hegye fénylett a karima
alatt; a hó megült a vállán, a mellén. Amikor félholtan betá-
molygott a „Lovaskocsihoz” címzett fogadó ajtaján, elsõ dolga
volt, hogy földhöz csapja az útitáskát.
– Tüzet! – kiáltotta. – Az isten szerelmére! Egy szobát és egy kis
meleget! – (…)
Hallné begyújtott, aztán magára hagyta, hogy az étel elkészíté-
séhez lásson. Télvíz idején bizony nemigen áll meg senki
Ipingben, ez meg ráadásul nem is nagyon garasoskodik; hallat-
lan szerencse az ilyesmi. Hallné el is határozta, hogy bebizo-
nyítja: megbecsüli kellõképpen. (…) Bevitte a terítõt, tányért és
poharat a társalgóba, és nagy hûhóval teríteni kezdett. A tûz
ugyan már vidáman pattogott a kandallóban, de legnagyobb
meglepetésére a vendég még akkor is kalapban, kabátban állt,
háttal az ajtónak, és az ablakon át a hóesést kémlelte.(…) 
– Ha megengedi, uram – szólalt meg –, kivinném a kalapját
meg a kabátját a konyhába, hogy alaposan kiszáradjon. – Nem
– felelte a férfi, de meg sem fordult. Az asszony nem tudta el-
dönteni, hogy jól hallotta-e; azt gondolta, inkább még egyszer
megkérdezi.
Az idegen a válla fölött az asszonyra nézett.
– Jobb, ha rajtam marad – mondta tagoltan, és Hallné csak
most vette észre, hogy hatalmas kék búvárszemüveget hord, és a
kabát gallérja fölött szétterülõ bozontos pofaszakáll teljesen el-
rejti az arcát.

H. G. Wells: A láthatatlan ember. Fordította Benedek Mihály

Amit eddig csak rebesgettek vagy fél szájjal
mondtak ki a Munkaügyi Minisztérium-
ban, azt Sebastian Vlãdescu pénzügymi-
niszter immár hivatalosan is megerõsítette:
rövidesen százezer embert fognak elbocsá-
tani a költségvetési intézményektõl. Igaz
ugyan, hogy a meglehetõsen vehemens saj-
tóreakciók nyomán néhány órával késõbb
Ioana Muntean kormányszóvivõ már ár-
nyalta a nyilatkozatot, mondván, hogy a
lapátra kerülõk száma nincs kõbe vésve, s
itt-ott talán még szükség is lesz több em-
berre, így az elbocsátottak egy része hamar
el tud helyezkedni. Egyes gazdasági elem-
zõk azonban pesszimistábbak a kormány-
nál. Cezar Corâci, az UGIR 1903 munka-
adói szövetség elnöke szerint az év közepé-
ig a munkanélküliek száma megközelíti

majd az egymillió fõt. Tekin-
tettel arra, hogy jelenleg a
Munkaügyi Minisztérium
hétszázezer munkanélkülit

tart nyilván, ez azt je-
lenti, hogy hat hóna-
pon belül, közel há-
romszázezer ember
vesziti el munkahely-
ét. Liviu Voinea gaz-

dasági elemzõ, az Alkalmazott Közgazda-
ság Csoport elnevezésû egyesület ügyveze-
tõ igazgatója szerint a munkaerõpiac válsá-
ga rendszerint egyéves késésben van a gaz-
dasági válsághoz képest, ezért javulás az év
vége elõtt nem is várható, miután Nyugat-
Európában csak a tavalyi
év végén jelentek meg a
gazdaság élénkülésének je-
lei. A Wall Street Journal
szerint az elmúlt hatvan év
legnagyobb elbocsátási
hulláma söpört végig a vi-
lágon, így a jelenség Ro-
mániát sem kerülheti el.
Megítélésem szerint is szükség van az álla-
mi apparátus karcsúsítására, s talán nem is
elsõsorban takarékossági megfontolások-
ból. Az állami bürokrácia és a túlközponto-
sítás, no meg a szubjektív, sokszor politikai
elvû káderpolitika sok minisztériumban,
kormányügynökségben indokolatlanul fel-
duzzasztotta a személyzetet, mi több,
ugyanazt a feladatot több intézmény vagy
osztály hatáskörébe utalták, s a következ-
mény az lett, hogy miután ketten dolgoz-
tak ugyanazon a problémán, egyikük sem
oldotta meg. Tartok tõle azonban, hogy a

létszámcsökkentést a minisztériumok – jó
hazai szokás szerint – Hûbelebalázs módjá-
ra vagy politikai alapon fogják megejteni.
A pártbüróban hasraütéssel és kiszámolás-
sal meghatározzák a kirúgandók bûvös szá-
mát, s a minisztériumokban meg addig ír-

ják a feketelistát, amíg
csak el nem érik a rájuk ki-
osztott munkanélkülivé-té-
teli norma mutatóját (majd
visszatérnek az átkosból a
bikkfanyelvi fordulatok is,
akárki meglássa…), s bizo-
nyára akadnak majd kis

sztahanovisták, akik büszkén jelentik a
pártnak a „kirúgási kvóta” túlteljesítését.
Megítélésem szerint a létszámcsökkentés-
nél sokkal fontosabb lenne kielemezni és
kiértékelni az egyes intézmények valós
munkaerõ-szükségletét, feltárni azokat a
munkahelyeket, ahol létszámfölösleg van
és onnan átirányítani az emberek egy ré-
szét oda, ahol munkaerõ-hiány van (mert
bármily furcsa, ilyen is van). Csak azután
lehetne felkötni az útilaput azoknak a tal-
pára, akik a legkevésbé bizonyultak hasz-
nosnak. 
Az ésszerû munkaerõ-gazdálkodás megkí-

mélné a kormányt attól, hogy nagyarányú
elbocsátásokkal szükségtelen társadalmi fe-
szültségeket keltsen. Emlékeztetni szeret-
nék Adela Jansennek, a Román Fejlesztési
Bank humán erõforrások igazgatósága al-
igazgatójának nyilatkozatára: azt ajánlja az
üzletembereknek, hogy csak legvégsõ meg-
oldásként folyamodjanak elbocsátásokhoz,
mert egy ember távozásával a menedzser
elveszti mindazt a befektetést, amit addig
az illetõre költött, legyen szó szakképzésrõl
vagy szakmai tapasztalatról. A létszám-
csökkentéssel amúgy sem oldható meg az
államkassza pénzhiánya, tekintettel arra,
hogy százezer ember tervezett elbocsátásá-
val a belsõ nemzeti összterméknek mind-
össze 0,35 százalékát takarítanák meg, kö-
vetkezésképp gazdaságélénkítõ reformok
nélkül amúgy sem lehet leküzdeni a válsá-
got. 
És ez csak a kérdés egyik oldala. Az utcára
kerülõ százezer munkanélküli százezer csa-
ládot, százezer válságba jutott életet is je-
lent. Számukra munkahelyeket kell terem-
teni, ami egyelõre csak állami beruházások
révén lehetséges. Ezt kellene a kormány
prioritásává tenni és nem a pártfeladatként
értelmezett munkanélküli-gyártást!  

Munkanélküli-termelés hektáronként 
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Érdekes módon jó néhány hónapra visszamenõen az
lehetett az ember érzése, hogy az amerikai és izraeli
vezetõszintek között, ha nem is emelték fel a lõrések
fedõlapjait, de a palánkok mögött már felporoztak
bizony néhány kiságyút. A tradicionális Washing-
ton-Tel-Aviv barátság miatt azonban nem lett még
csak diplomáciai kontytépés sem. 
A konszenzushiány, ami a Ciszjordán telepek nyújtó-
zása miatt a békefolyamat varratainak konok felfeslé-
séhez vezetett, a mindenkori arab kavarás és a szikla-
szilárd zsidó csakazértsem végül csak az obamai
hangvétel néhány decibeles változását okozta. Innen
a partról legalábbis úgy látszik, hogy az izraeliekkel
szembeni diszkrét ejnye-bejnyézés vesztett hatásából,
ugyanis a telepbõvítések fû (pardon homok) alatt
csak folynak, mi több, a gyorsított egyiptomi közvetí-
tés most már védelmi kerítést növeszt a fáraók orszá-
ga és a Gáza-övezet közé, ami pedig Tel-Avivot illeti,
õ is kerteli az egyiptom-izraeli határt. 
Az már kérdéses, hogy a több mint százötven mér-
földes modernizált határzóna, amely a Sinai-sivata-
gon keresztül húzódna a két ország között, hogyan
állítja meg akár a környék bolyongó-embercsempész
beduinjait, nemhogy az öngyilkos kedvû merénylõ-
ket. Ami az Egyiptom-Gáza fémfalat illeti, reálisabb
tervnek tûnik, hiszen csak néhány kilométeren át
kell majd a BBC szerint 18, Kairó szerint pedig 20-30
méter mélyen a csempészalagutaknak ellenálljon.
Nem baj, a helybéliek ennél mélyebbre is tudnak ás-
ni, de egy ideig meg lehet élni majd a Brüsszelben
tervezett USA-EU gyorssegélybõl is... újabb áskáló-
dásokig.
Kár lenne azonban azt a következtetést levonni,
hogy a múlt év kezdetén túl korai visszavonulással
kudarcba fullasztott Olvasztott Ólom hadmûvelet
után Izrael begubózik és falas-elzárkózásba bocsát-
kozik akár a most jószomszédi Egyiptommal is.
Nemrég ugyanis kipróbálták legújabb rakétaelhárító
rendszerüket, amely nyugalmat hozhat Tel-Aviv szá-
mára. Izrael védett a hosszú és középtávolságú raké-
ták ellen, de a Hamasz, vagy Hezbollah rövid-ható-
sugarú Kasszamjai és Gradjai ellen nem volt menek-
vés. A próbaüzemen jól teljesítõ Iron Dome (Vasbol-
tozat) mind a Gázából, mind a Libanonból érkezõ
lövedékek ellen bevethetõ, sõt amennyiben eladják,

tán pár dollár meg is térül a terve-
zés-kivitelezés költségeibõl. 

Vajon az USA további respektusa
bizniszfüggõ? A rendszer legfõbb ho-
zadéka azonban az, hogy birtokában

Izrael más régiós hangnemet üthet
meg (esetleg gyorsulhat a békefo-
lyamat is?), mintha csak a keríté-
sen át válaszolgatna a szomszé-

doknak. Ady András

Lap-top
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Az utcára kerülõ száz-
ezer munkanélküli száz-
ezer családot, százezer
válságba jutott életet is
jelent. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A félelem csak akkor szûnik meg, ha meg-
tesszük azt, amitõl félünk...” Judith Sills

Kelendõ áru

Téli vendég

Vasboltozat alatt
boldogan? 

A nap címe. A román újságok mind ke-
vésbé napilapok, Adevãrul.

Magyarázat. Miután a Cotidianul, a
Gardianul és a Ziua már csak elektroni-
kus formában jelenik meg (és azt sem
tudni, meddig), mostantól a Jurnalul
naþional jelentette be szombati kiadásá-
nak elmaradását. A piacon öt komoly
újság maradt: Adevãrul, Evenimentul zilei,
Gândul, Jurnalul naþional, România liberã
– s ezekbõl csak az elsõ kettõ igazi napi-
lap, vagyis csak az Adevãrul és az
Evenimentul zilei jelenik meg a hét min-
den napján (vasárnap is). Nem véletlen,
hogy õk vezetik a listát a példányszám
(és a mellékletek példányszáma) tekinte-
tében is. Végletek sajtópiaca: kezdetben
túl sok volt, most lassan túl kevés lesz. 

Magától veszített. „A Cézár gyõzött”
címmel az Ovidiu ªincai intézet a múlt
hét végén adta ki jelentését az elnökvá-
lasztásról. Adrian Severinék szerint a
vereség igazi, politikai okait kell feltár-
ni, nem a külsõdleges körülményekkel
(a mégoly nyilvánvaló választási csalás-
sal, parapszichológiai ráhatásokkal –
tesszük hozzá mi) kell foglalkozni. Az
elemzést ismertetõ Gândul meggyõzõen
foglalja össze ezeket az okokat. A jelen-
tés szerint a végeredményért a fõ felelõs
maga Mircea Geoanã, a PSD – liberáli-
sok által is támogatott – jelöltje. Persze
hibáztak a kampányfelelõsök és a ta-
nácsadók is. A legnagyobb hibák: a te-
mesvári találkozó, a tévévita rossz kon-
cepciója, Sorin Ovidiu Vântu felkeresé-
se a vita elõestéjén, a meggyõzõerõ hiá-
nya. Azt már egy Rador-hír alapján
tesszük hozzá, hogy Adrian Severinék
véleménye szerint a PSD-ben reformra
van szükség. „A helyzet lényege az,
hogy a Cézár gyõzött, és olyan stratégi-
ai ellenõrzéssel rendelkezik, mint még
soha. A következõ idõszak alapvetõ kér-
dése: miként viszonyul ehhez a PSD és
a PNL? Az ellenzéki vezetõ politikusok-
nak most arra kellene gondolniuk, mi-
ként menthetik meg a jogállamiságot és
a demokráciát Romániában.” 

A nap álhíre. A kormány megnyugtatja
az embereket. Senki sem juthat koldus-
botra: nem lesz kitõl kéregetni. 



Gáspár Miklós, Fleischer Hilda

Lehangoló, valósággal el-
szomorító látvány fogad-

ja a járókelõket a bukaresti
zsidó színház környékén sé-
tálva. A valamikor  hangula-
tos utcáiról, üzleteirõl híres
zsidó negyed helyén – ame-
lyet Ceauºescu még a nyolc-
vanas években a földdel tett
egyenlõvé, hogy oda mega-
lomán mániájának megfelelõ
stílusában kulturális közpon-
tot építtessen – még ma is be-
építetlen telkeket, omladozó
vagy már egészen összedõlt
házakat látni. Nem is beszél-
ve arról a nyomorúságosan
kinézõ, közel háromezer
négyzetméteres, vadonnak
hagyott telekrõl, amelynek
összevissza tákolt kerítése
mögött hajléktalanok, kóbor
kutyák találtak otthonra. 

A lassan húsz éve kihasz-
nálatlanul álló, központi fek-
vésû (Unirii sugárút melletti)
telken eredetileg irodaházak,
adminisztratív és kulturális
rendeltetésû épületek létesül-
tek volna, Bukarest új város-
központját (az Esplanada
City Centert) álmodta oda
még a válság kitörése elõtt
Bukarest vezetõsége. A ma-
gyarországi TriGránit, a ré-
gió egyik legnagyobb ingat-
lanfejlesztõje nyerte meg
2004-ben a beruházás meg-
valósítására kiírt pályázatot.
Az építkezés azonban nem
indult el, aminek csak az
egyik oka volt a gazdasági
helyzet hanyatlása. 

Nincs ki finanszírozza

„Jelenleg két problémával
állunk szemben: a kisebbik
az, hogy az elmúlt kormány-
zati ciklusban nem sikerült
végleges szerzõdést kötni. A
nagyobbik gond az, hogy ma
a világ nagyon kevés fõváro-
sa tud hasznosítani egy
nyolcszázezer négyzetméte-
res projektet, és nincs jelenleg
olyan bank, amely vállalná
ennek a finanszírozását” –
tudta meg az Új Magyar Szó
Nyúl Sándortól, a Trigránit

Rt. igazgatóságának elnöké-
tõl. Ahhoz, hogy a fejlesztés
elkezdõdhessen, tisztázni
kellene a vagyoni helyzetet.
Hosszas tárgyalások után
sem sikerült ugyanis megál-
lapodni a telek tulajdonjogá-
val kapcsolatban: nem vált
egyértelmûvé a közbeékelt
kistulajdonosok sorsa, illetve
az sem, hogy a beruházás

tartós bérleti vagy tulajdon-
jog alapján történik. 

Nyúl szerint a krízis bekö-
vetkezte óta a banki finanszí-
rozók mindenképpen megkö-
vetelik a magasabb biztosíté-
ki szintet, így a jelzálogfede-
zetet. Amíg nincs tulajdon, a
cég „saját ereje” mellé igen
nehezen adnak projekthitelt
a pénzintézetek. Ráadásul a
vevõi oldal (például egy be-
vásárlóközpont esetében a
kereskedõk)  sem elégszik
meg a tartós bérlettel, Kelet-
Európában ez kiemelten jel-
lemzõ. „Amikor megváltoz-
nak a finanszírozási lehetõsé-
gek és a kereslet, valamint a
piac fel tud venni egy közel
egymillió négyzetméteres in-
gatlant, akkor kell az
Esplanada projektet az igé-
nyeknek megfelelõen újra-
gondolni, ennek hiányában a
projekt nem tud elindulni” –
hangsúlyozta Nyúl Sándor.

Állami ígéretszegés

Lapunk információi szerint
eddig a tervezésre, szerzõdé-
sek elõkészítésére, szakembe-
rek munkájára több mint két-
millió eurót költött a társaság
és még semmilyen költségük
nem térült meg. Éppen ezért
mindenképpen szeretnék,
hogy ez a kiadás a jövõben ér-

telmes befektetésnek bizo-
nyuljon. A vállalat bukaresti
irodájában mindenesetre már
jó ideje nincs aktivitás, sõt, a
vezetékes telefonjukat is fel-
függesztették.  A cég belsõ
politikája ugyanis, hogy el-
akadt projektek esetében visz-
szahívják, illetve átcsoporto-
sítják „katonáikat”. Ennek el-
lenére az Esplanadához még
mindig ragaszkodnak a válla-
lat romániai munkatársai.
„Sajnos amíg a telekproblé-
mák nem oldódnak meg, a
kezünk meg van kötve” –
mondta az ÚMSZ-nek
Margareta Beta, a TriGránit
kolozsvári kommunikációs
igazgatója. „Eredetileg állami
oldalról megígérték, hogy a
kérdést rendezni fogják. A te-
rület viszont sok kis telekbõl
áll, így több tulajdonossal kel-
lett volna egyeztetni, ami
nem történt meg” – fogalma-
zott Beta. 

A bukaresti iroda felszá-
molása azonban nem jelenti
azt, hogy a céget Romániá-
ban teljesen térdre kénysze-
rítette volna a bürokrácia és a
krízis. Jelen pillanatban a tár-
saság munkacsoportjai teljes
gõzzel dolgoznak a konstan-
cai Pólus Center megalapo-
zásán. Megszerezték már az
építkezési engedélyt egy azo-

nos nevû létesítmény felhú-
zására Brassóban, amelynek
a finanszírozási háttere meg-
oldatlan kérdés egyelõre.  

Jövõre jön a fellendülés

A válság óriási hatással
volt a romániai ingatlanszek-
torra, a virágzásnak indult
szektor majdnem egyik nap-
ról a másikra romokba dõlt,
amit a szakértõk a korábbi
túlfûtött növekedéssel is ma-
gyaráztak. Nyúl Sándor sze-
rint a 2010-es év gazdasági
szempontból fagyos állapot-
ban fog eltelni, és majd 2011-
tõl beszélhetünk pozitívabb
trendekrõl az ágazatban, és
ez egész Kelet-Európában
így lesz. Mint mondta, Ro-
mániában és a környezõ or-
szágokban is a háztartások
gazdálkodásának átalakulása
látható, szûkül a vásárlóerõ,
ami rontja az ingatlanfejlesz-

tési kedvet is. A keresletki-
esés pedig általános árcsök-
kenést okoz a telkek és a mû-
ködõ ingatlanok esetében,
ami a projektek elhalasztását
hozza magával. Romániában
ráadásul a fogyasztási poten-
ciálra erõteljesebben hatott a
külföldrõl származó jövede-
lem kiesése, hiszen Nyugat-
Európában rengeteg munka-

hely szûnt meg és a vendég-
munkások túlnyomó része
hazatért. 

Az elnök szerint a válság
ellenére egyedülállóan jó a
pozíciójuk Közép-Kelet-Eu-
rópában, öt jelentõs ingatlan-
fejlesztésen dolgoznak. Igaz,
hogy ez csak egyharmada
azoknak, amelyekhez a vál-
ság elõtt a telkeket és a finan-
szírozást elõkészítették, de
megfelelõ nagyságú bankhitel
hiányában nem tudnak olyan
mértékben fejleszteni, mint
korábban. A keresleti oldal is
megváltozott, és hiába jellem-
zi az egész térséget az elöre-
gedett lakásállomány, amíg a
szabadon elkölthetõ jövede-
lem nem nõ, illetve a lakásvá-
sárlók mögül is kihull a finan-
szírozás, befagyva marad a
piac. Az irodapiac szintén
erõsen stagnál, fõleg a mûkö-
dõ tõke és az új cégek érkezé-
sének hiányában. 
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Röviden

Comarnic-i sztrádasiker

Aláírta a Comarnic–Brassó
közötti autópálya építésérõl
szóló szerzõdést a  kivitele-
zõ Vinci–Aktor konzorci-
ummal Radu Berceanu
közlekedési miniszter teg-
nap – adta hírül az Agerpres.
Korábban egyszer már ér-
vénytelenítették egy ilyen
koncesszió megkötését, mi-
vel nem teljesültek az épít-
kezési vállalat elvárásai,
ami miatt veszélybe került
a munkálatok nyári meg-
kezdése. 

Az aranybánya mellett

A verespataki aranybánya-
projekt jóváhagyása érdeké-
ben nyílt levélben fordult
négy környezetvédelmi civil
szervezet a kormányhoz és
az elnökhöz – számolt be
róla az Agerpres. A doku-
mentum szerint a beruházás
ellen tiltakozó egyesületek
nincsenek tisztában a régió
helyzetével, és nem veszik
figyelembe a helyiek elkese-
redettségét, amit a munka-
nélküliség okoz. Szerintük
az országnak szüksége van
az aranykitermelés elkezdé-
sére. Eközben visoznt aka-
démikusok és nemzetközi
szervek figyelmeztetnek a
cég által alkalmazni kívánt
eljárás pusztító hatásaira. 

További lejerõsödés

Az utóbbi egy év rekord-
szintjére erõsödött tegnap a
román pénznem az euróval
szemben, mindössze 4,10
lejt kellett fizetni a valutá-
ért – közölte a Román
Nemzeti Bank. A dollár is
teret vesztett a lejjel szem-
ben, a zöldhasúért 2,85 lejt
fizettek tegnap a kereske-
dõk a pénteki 2,86-hoz ké-
pest. Az arany ára változat-
lan maradt. 

OTP: az év bankja

Az OTP Bank került ki
gyõztesen a Money.ro köz-
vélemény-kutatásából, a
magyarországi pénzintézet
így elnyerte az internetes
portáltól az év bankja cí-
met. A vizsgálatban részt
vevõ 6500 személy banki
termékek, reklámtevékeny-
ség és vállalati kultúra
alapján sorolta az élre a
magyar bankot, miközben
ügyfél-kapcsolattartás kate-
góriában a Libra Bank gyõ-
zött – számolt be az
Agerpres.  

Eladó a CFR Marfã

Privatizálni kívánja a kor-
mány a CFR Marfã vasúti
teherszállítási vállalatot. A
Wirtschaftsblatt címû oszt-
rák napilapnak Radu
Berceanu román közleke-
dési miniszter elmondta,
hogy még az idén végre kí-
vánják hajtani a magánosí-
tást. A lehetséges vevõk kö-
zött a Deutsche Bahn né-
met vasúttársaságot és az
osztrák szövetségi vasút
Rail Cargo Austria nevû
szállítmányozási cégét em-
lítette – írta az MTI. 

Félretolt Gránit-lapok

Az Esplanada látványterve. Gránitból és üvegbõl készült toronyházat, húszemeletes szállodákat terveztek a projekt keretében
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„A magánszektorbeli
kereslet és alkalmazás

megerõsödése a feltétele an-
nak, hogy a kormányok fo-
kozatosan visszafogják gaz-
daságélénkítõ programjai-
kat, ám ezeket az úgyneve-
zett exit-stratégiákat az or-
szágok sajátos feltételeihez
kell szabni”– fogalmazott
Dominique Strauss-Kahn, a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) igazgatója. „Lassú
volt a fejlett gazdaságok új-
raéledése és továbbra is óva-
tosaknak kell lennünk, mert
a folyamat törékeny” – idéz-
te a pénzintézet vezetõjét a
Mediafax a Reutersre hivat-
kozva. Szerinte csak akkor
szabad leállítani a kormány-
zati támogatásokat, amikor

a magánszektor már beavat-
kozás nélkül is stabilan mû-
ködik. „Mivel számos or-
szágban kimerültek az álla-
mok agresszív támogatás-
csomagjai, sok helyen nem
kínálkozna más eszköz sem
fiskális, sem monetáris szin-
ten a recesszió egy esetleges
második hullámának leküz-
désére” – hangsúlyozta.

Strauss-Kahn egyben fi-
gyelmeztetett arra, hogy a
toxikus értékpapírok zöme
mindmáig ismeretlen a világ

több táján, a hatóságok és a
közvélemény számára egy-
aránt. Szerinte a gazdaság
csak akkor állhat talpra, ha
a vállalatok és pénzintéze-
tek megtisztították aktív
(mûködõ) portfólióikat –
ahogy a japán válság során
is történt a kilencvenes évek
végén. Az IMF igazgatója
kitért annak fontosságára is,
hogy a krízis miatt kölcsönt
felhalmozó kormányok mi-
elõbb tisztázzák az állam-
adósságok kérdését is. 

IMF: a válság új hulláma jöhet
Holnap érkezik az IMF küldöttsége Bukarestbe

Mint tegnap beszámoltunk róla, szerdán érkezik Buka-
restbe az IMF küldöttsége, mely a Világbank és az Eu-
rópai Unió képviselõivel együtt a Pénzügyminisztéri-
um és a Román Nemzeti Bank szakembereivel fog tár-
gyalni a készenléti hitelegyezmény újabb két részleté-
nek folyósításáról.

Strauss-Kahn szerint folytatni kell a gazdaságélénkítést



Inczefi Tibor, Kovács Zsolt

Ultimátumot adott a szé-
kelyföldi erdõtulajdono-

soknak a Brassói Területi
Erdészeti és Vadászati Fel-
ügyelet: adataik szerint több
száz hektár erdõt hanyagol-
nak el törvénysértõ módon,
ezért büntetésre számíthat-
nak. A jogszabályok értel-
mében a magántulajdonban
lévõ erdõk esetében is bizto-
sítani kell a megfelelõ erdõ-
gondozást, és a területek
pontos adminisztrációját. A
felügyelet igazgatója, Vasile
Copariu úgy véli, a legtöbb
kihágás oka, hogy a tulajdo-
nosok nem ismerik a jogsza-
bályokat, nem tudják, hogy
a jogszerû erdõgazdálkodás
érdekében szerzõdést kell
kötniük egy erre szakoso-
dott magán vagy állami er-
dészeti hivatallal. Ha a szer-
zõdést nem kötik meg, az
erdõgazdálkodás nincs biz-
tosítva, így az erdõtulajdo-
nos ezer és ötezer lej között
büntethetõ.

Magyarok, 
törvénysértõk

A brassói felügyelet ada-
tai szerint a legelhanyagol-
tabb erdõk Hargita és
Kovászna megyében talál-
hatók. Copariu szerint a fél-
reértés abból adódik, hogy
a székelyföldi erdõtulajdo-
nosok nem tudnak románul,
nem követik a jogszabályo-
kat, ezért a felügyelet arra
készül, hogy magyar nyelvû
kampányban hívja fel az
érintettek figyelmét a kötele-
zettségeikre. Ha a figyelem-
felkeltés nem lesz eredmé-
nyes, akkor az érintett me-
gyékben helyszíni ellenõrzé-
sekre, és indokolt esetben
bírságolásra kell számítani –
áll a felügyelet tegnapi nyi-
latkozatában.

Sándor Zoltán, a bánkúti
közbirtokosságának elnöke-
ként 42 község tulajdonáért,
négyezer hektár erdõért felel
Hargita megyében. Úgy vé-
li, alaptalan a brassói fel-
ügyelet fenyegetése. „Igaz,
hogy nem állunk szerzõdé-
ses viszonyban az állami er-
dészettel, de megállapodá-
sunk van egy magánerdé-
szettel. A szükséges felada-
tokat ellátják, és tulajdonos-
ként úgy vélem, jogunk van
eldönteni, kinek a szolgála-
taira tartunk igényt” – fejtet-
te ki véleményét a közbirto-
kossági elnök. 

Vágni vagy szerzõdni

Gál Zakariás százkilenc-
ven hektár kaszálóval és
beerdõsödött területtel ren-
delkezik, úgy érzi „két szék
közt a földön maradt”, önhi-
báján kívül nem tudja teljesí-
teni a törvényes elõírásokat.

„A Székelyudvarhelyi Er-
dészeti Hivatal, négy éve
egyoldalúan felbontotta a
szerzõdést a szentegyházi
tulajdonosokkal, akik azóta
megfelelõ szolgáltatás nél-
kül maradtak” – számol be
a helyzetrõl Gál Zakariás.
Szerinte aki akart, az kere-
sett megfelelõ alternatívát.
„Én a zetelaki magánerdé-
szettel vagyok szerzõdéses
viszonyban, de tudtommal
a  faluban élõ többi tulajdo-
nos nem állapodott meg
egyetlen céggel sem”. A
környéken élõk közül töb-
ben lapunk kérdésére arról
számoltak be, hogy gondot
okozhatnak a magán és az
állami erdészetek által dik-
tált feltételek. „Aki gyorsan
akar pénzt látni a tulajdoná-
ban lévõ erdõk után, az vág,
és nem szerzõdést köt” –
mondta el lapunknak egy
név nélkül nyilatkozó kör-
nyékbeli. 

Keveset ingyen

Sokan attól tartanak,
hogy a szolgáltatások után
akkor is fizetni kell, ha a
megmûvelendõ terület kicsi,
és nem hozza vissza a hasz-
not. Vasile Copariu szerint
ez a félelem is a törvény
nem ismeretébõl fakad, 30
hektár alatt ugyanis ingye-
nes az erdõgazdálkodás.
Ioan Danucu erdõmérnök,
a székelyudvarhelyi erdésze-

ti hivatal vezetõje a szent-
egyházi szerzõdésbontást
röviden indokolja: „a hely-
beliek nem fizették ki a szol-
gáltatások ellenértékét: még
most is pereskedünk az el-
maradt összegek miatt.” Ar-
ra a kérdésre, miért mene-
külnek a tulajdonosok a ma-
gánerdészetekhez, és mire
számíthatnak a brassói fel-
ügyelet ellenõrzése során,
az erdõmérnök nem tudott
egyértelmû választ adni. „A
magánerdészetekkel nem ál-

lunk konfliktusba, sõt a vi-
szonyunk kifejezetten jó.
Aki fizet, azt ellátjuk, aki
nem fizet, és elhanyagolja
az erdõjét, az bírságra szá-
míthat” – tette hozzá a la-
punk által megkérdezett
szakértõ.

Idõhúzásra játszanak

Szûkszavúan nyilatkoz-
tak a kérdésrõl Háromszé-
ken is. Dan Pandele, a

Kovászna Megyei Erdészeti
Felügyelõség fõfelügyelõje
kifejtette: intézményük csak
a birtokbahelyezések meg-
valósításával foglalkozik, a
várható ellenõrzést kizáró-
lag a brassói központ dolgo-
zói végzik. A fõfelügyelõ
szerint a háromszéki erdõ-
tulajdonosok pontos adat-
bázisa is a brassói központ-
nál található, nem tudni te-
hát, hány embert érhet kel-
lemetlen meglepetés. „A
kovásznai erdészet a továb-

biakban megpróbálja meg-
gyõzni az érintetteket, hogy
kössenek szerzõdést –
mondta el Dan Pandele –,
de a tapasztalat szerint a tu-
lajdonosok idõhúzásra ját-
szanak.” 

Egy háromszéki erdõtu-
lajdonos, Kovács Gyula ma-
gyarázatként az ÚMSZ-nek
kifejtette: családja valamivel
több mint tíz hektár erdõt
kapott vissza az államtól, de
nem tudta, hogy szerzõdést

kellene kötnie, hiszen a bir-
tokbahelyezéskor azt mond-
ták, az ekkora erdõk gondo-
zását a visszaszolgáltatás
után is az állami erdészet
fogja ellátni. „Ha szerzõdést
kell kötnöm inkább a ma-
gánerdészetet bízom meg,
mert az állami erdészet évti-
zedekig dézsmálta csalá-
dom vagyonát, ezért nem
szívesen bízom rájuk a ne-
hezen visszaszerzett tulaj-
donomat” – tette hozzá az
erdõgazda. 
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A magántulajdonban lévõ erdõk esetében is biztosítani kell a megfelelõ erdõgondozást Fotó: Csibi Márti

Röviden

Érettségit 
szimulálnak

Holnap kezdõdik a digitális
ismereteket felmérõ érettségi
vizsga próbatesztje. A próba-
vizsga célja, hogy kiszûrje
az új érettségi rendszer hibá-
it és lehetõséget nyújtson a
diákok számára a szokatlan
helyzettel való ismerkedésre.
A tanügyminisztérium teg-
napi közleménye szerint hol-
nap 1473 középiskolában
tesztelhetik magukat és az új
rendszert a diákok. A tanu-
lóknak kilencven perc alatt
15-20 feladatot kell megol-
daniuk. Az „éles” vizsgra
április 19 és 29-e között ke-
rül sor, ez a próbatétel egyi-
ke lesz az idei érettségi szó-
beli vizsgáinak.

Jön a biometrikus 
útlevél

Egy hét múlva már az egész
országban lehet biometrikus
útlevelet igényelni. A bel-
ügyminisztérium tegnapi
közleménye szerint a bio-
metrikus útlevelek bevezeté-
se egyik feltétele annak,
hogy Románia a schengeni
övezethez csatlakozzon. Az
új okmányok ötven bizton-
sági elemet tartalmaznak,
többek között egy mikro-
chipet is, ami a személyi
adatokat, a tulajdonos arc-
képét és két ujjlenyomatát is
tárolja. A biometrikus útle-
velek öt évig érvényesek és
266 lejbe kerülnek. 

Beépült a gyilkos

Professzorokkal, ismert mû-
vészemberekkel élt egy
tömbházban a hétvégén le-
tartóztatott maffia-vezér
Sergiu Bãhãian. A kegyet-
len gyilkosságok felbújtó-
jaként ismert Bãhãian az el-
ismert festõtõl, Vlad
Nancatól bérelt lakást Bu-
karestben, derült ki a tegna-
pi kihallgatás során. 

Erdõháború Székelyföldön

Országos sztrájkkészültség 
Hírösszefoglaló

Utcai tiltakozó megmoz-
dulásokat és országos

sztrájkot helyezett kilátásba
tegnap Bogdan Hossu, az
Alfa Kartell szakszervezeti
szövetség elnöke, ha a kor-
mány nem áll el az idénre ki-
látásba helyezett tömeges
közalkalmazotti elbocsátá-
soktól és nem segít azokon
az alkalmazottakon, akik
február elsejétõl a magán-
szférában maradnak munka
nélkül. A szakszervezeti ve-
zetõ szerint elõbbiek száma
százezerre, utóbbiaké két-
százezerre tehetõ. Hossu el-
mondta: a privát szférából
menesztettek számára nem
a munkanélküli segély, ha-
nem a kényszerszabadságra
küldés lenne a megoldás.
„Tárgyalni fogunk az ipari
munkáltatói szövetségekkel
arról, hogy az ágazatban
történõ leépítések helyett a
költségmegtakarítást a kény-
szerszabadságolás révén ér-

vényesítsék. Így jobban
megoszlana a teher a mun-
káltató, az alkalmazott és az
állam között” – magyarázta
a szakszervezeti vezetõ.

Dúl a számháború

Hossu már korábban is az-
zal vádolta kormányt, hogy
a közalkalmazottak elbocsá-
tásának mikéntjét nem azok-
ra bízza, akik ismerik a szak-
ágakat, és fel tudják mérni,
hol és hogyan lehetséges a
leépítés. „A pénzügyminisz-
térium csak számokkal dol-
gozik, aminek semmi köze a
hatékonysághoz, itt a köny-
velõk döntenek” – utalt
Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszternek arra az év
eleji bejelentésére, hogy idén
százezer embertõl válnak
meg a költségvetési intézmé-
nyek. „Ezt sem hagyhatjuk
szó nélkül. Már megkezdtük
az aláírásgyûjtést a szakszer-
vezeti tagok körében a janu-
ár végi tiltakozó akcióink

megszervezéséhez” – mond-
ta Hossu.

Mint ismert, a kormány
már tavaly elfogadta azt a
sürgõsségi rendeletet, amely
15 ezres elbocsátást irányoz
elõ az idei évben a tanügy-
ben; mintegy tízezres létszá-
mú leépítés várható a vasút-
nál is. Várhatóan csökkente-
ni fogják az állam által al-
kalmazott szociális dolgo-
zók számát is, a kormány ja-
nuár 6-án háromezer alkal-
mazott elbocsátásáról dön-
tött.

Kényszer 
vagy hülyeség

A karcsúsítást nem ússzák
meg az önkormányzatok
sem. Vasile Blaga belügymi-
niszter korábbi bejelentései
szerint további 17 ezer al-
kalmazott menesztésérõl
lenne szó, azokról, akik
nem férnek bele a miniszté-
rium által elõírt keretszám-
ba; ez utóbbi adatot az adott

település lakosságának függ-
vényében számolják ki.

Blaga tervei ellen határo-
zottan lépett fel Vasile
Marica, a Sed Lex szakszer-
vezet elnöke, aki szerint
nem csupán az elbocsátások
révén lehetne csökkenteni a
helyi adminisztráció költsé-
geit. A szakszervezeti veze-
tõ úgy látja, nem lehet fele-
lõs központi döntést hozni
anélkül, hogy helyi szinten
áttekintenék, hol és milyen
módon van lehetõség a költ-
ségek megtakarítására. 

Az Önkormányzatok
Szakszervezeteinek Szövet-
sége már korábban cáfolta,
hogy ekkora mértékû elbo-
csátásra lenne szükség a he-
lyi közigazgatásban. Klaus
Johannis nagyszebeni pol-
gármester „hülyeségnek”
nevezte a pénzügyminiszté-
rium kezdeményezését,
mert az nincs tekintettel a
helyi viszonyokra, megsérti
a szubszidiaritás és a helyi
autonómia elvét. 

Gondokat okoz a havazás
Románia keleti részében
Munkatársunktól

Sárga jelzést adott ki az
Országos Meteorológiai

Intézet a keleti megyékre:
ma jelentõs havazás és erõs
szél várható Moldvában,
Olténiában és a dobrudzsai
régiókban. Az erdélyi me-
gyék közül Brassó és Ko-
vászna érintett. A tegnapi
havazás miatt fennakadások
voltak a Henri Coandã repü-
lõtéren is. Valentin Iordache,
a légikikötõ szóvivõje közle-
ményben nyugtatta meg az
utasokat, hogy egyetlen jára-
tot sem kellett törölni, de fi-
gyelmeztetett arra, hogy fo-
lyamatosak a késések. „A
felszállópályákat hómentesí-
tettük, a látási viszonyok
azonban rosszak, a le és fel-
szállás a szokásosnál több
idõt vesz igénybe, ezért leg-
alább negyven perces késés-
sel számoljanak azok, akik
most készülnek utazásra” –
mondta a szóvivõ. A fõvá-

rosban egy napra leállt az
élet, vastag hótakaró nehezí-
tette a közlekedést még a leg-
forgalmasabb útszakaszokon
is. Mihai Vlãdaru, a Bukares-
ti Közlekedési vállalat
(RATB) szóvivõje, arról szá-
molt be, hogy a havazás elle-
nére is ugyanakkora kapaci-
tással dolgozik a társaság,
mint az átlagos munkanap-
okon. Kivételt képeztek a vil-
lamosvonalak, mert a hava-
zás és a sínek eljegesedése
miatt több villamosjáratot is
felfüggesztettek, a buszok je-
lentõs késéssel közlekedtek.
Azokon az útszakaszokon,
ahol egyáltalán nem jártak a
villamosok, villamospótlók-
kal segített a RATB a bajba
jutott utasokon. A meg-
növekedett autós forgalom
miatt nagyon sok volt a koc-
canásos baleset. A fõpolgár-
mesteri hivatal körültekintõ
és hatékony munkára szólí-
totta fel a köztisztasági válla-
lat alkalmazottait. 



Inczefi Tibor

A Tatárjárás-, a Munkácsy
képek- és a jelenleg is megte-

kinthetõ fáraók korabeli  egyip-
tomi mûvészet bemutatásával el-
híresült intézmény megtette a
legnagyobb aukcióját, tizenhat
Nagy István munkát vásárolt
meg. A hétezer eurós befektetés-
rõl sajtótájékoztatón számolt be
Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely
Múzeum igazgatója.  

A múzeum vezetõje tájékozta-
tóját a csíkmindszenti születésû
mûvész jelentõségének a mélta-
tásával kezdte, akirõl Kosztolá-
nyi Dezsõ a Jegyzetek egy új ma-
gyar piktorról címû 1935-ös mél-
tatásában elismerõen ír. Sokat
elárul Nagy István akkori meg-
ítélésérõl, halála elõtt két eszten-
dõvel még „új” piktorként emle-
getik, ami azt sugallja, hogy éle-
tében is késõn fedezték fel, halá-
la után pedig – hiába volt a
Szinyei Merse Pál Társaság
2004-es évi kitüntetettje – elhall-
gatták, különösen 1945 után.

Mint elhangzott, Nagy István
személyében olyan képviselõje
van az erdélyi magyar festészet-
nek, aki olyan egyéni stílust ala-
kított ki, amit lehetetlen utánoz-
ni, a mûvészt beskatulyázni pe-
dig úgyszintén reménytelen vál-

lalkozás. Több mint 4000 mûvét
tartják számon, ezek fellelhetõk
a Magyar Nemzeti Galériában,
a szabadkai- és a bajai múzeu-

mokban, a Kecskeméti Képtár-
ban, magángyûjteményekben.
Csíkszeredában található a leg-
kevesebb alkotása. 

A képek megvásárlásának a
történetérõl kérdezve Gyarmati
Zsolt elmondja, hogy ezeket az
alkotásokat megvásárolta volna
Antal Lusztik Péter debreceni
mûgyûjtõ is, aki a legnagyobb
Nagy István kollekcióval rendel-
kezik, bölcs és gondolkodó értel-
miségi, aki azonban belátta,
ezeknek az alkotásoknak itt kell
maradniuk a Székelyföldön.

Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester, aki szintén részt vett
a sajtótájékoztatón, kifejtette,
mekkora jelentõsége van annak,
hogy ezeket a felbecsülhetetlen
értékû alkotásokat immár a Csí-
ki Székely Múzeum a magáénak
mondhatja. Köszönetet mon-
dott ugyanakkor mindazoknak,
akik az intézményt támogatták:
azzal, hogy meglátogatták kiállí-
tásait, azzal, hogy jegyet váltot-
tak, a város adófizetõ polgárai-
nak, akik az intézményt fenn-
tartják. 
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A városi önkormányzat és a múzeum vezetõi tegnap számoltak be a Nagy István-mûvek beszerzésérõl 

Antal Erika, Darvas Beáta

Esterházy Péter írót és Dés
László zeneszerzõt, elõadó-

mûvészt látja vendégül a Látó
szépirodalmi folyóirat a Magyar
Köztársaság sepsiszentgyörgyi
Kulturális Koordinációs Köz-
pontjával és a sepsiszentgyörgyi
Bod Péter Megyei Könyvtárral
közösen a magyar kultúra napja
alkalmából. A találkozót, amely
egy erdélyi sorozat elsõ állomá-
sa, a marosvásárhelyi mûvészeti

egyetem stúdiótermében tartják
meg. Ugyancsak ez az ünnep ad
alkalmat a Bernády György
Közmûvelõdési Alapítvány és a
csíkszeredai Pallas–Akadémia
közös író-olvasó találkozójára,
amelyre szerdán a Kultúrpalota
Tükörtermébe várják a maros-
vásárhelyieket. Az esten bemu-
tatják Sas Péter Kós Károly képes-
könyv címû mûvét. A Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesület
a Székely Színház Alapítvány-
nyal és az EMKE Maros me-

gyei szervezetével közösen
szombaton, január 23-án 17
órakor a Kultúrpalota Kister-
mében ünnepi mûsor keretében
emlékezik a magyar kultúra
napjára.

Ünnepi mûsort szervez a
Nagyszebeni Magyar Kulturális
Iroda is ez alkalomból csütörtö-
kön, január 21-én 18 órai kezdet-
tel a Hungarica Központban
(Nagyszeben, Felinarului 6.). Itt
mutatkozik be 18 órától a vajda-
sági Híd folyóirat a társszervezõ,

Hargita Megye Tanácsának Kul-
turális Központja által szervezett
Irodalmi Karaván keretén belül,
amelyet a Magyar Oktatási és
Kulturális Minisztérium támo-
gat. Vendégek lesznek: a vajdasá-
gi Híd folyóirat képviselõi, Fara-
gó Kornélia (irodalomkutató,
egyetemi tanár) fõszerkesztõ,
Végel László (regény- és dráma-
író, esszéista), Maurits Ferenc
(grafikus, festõmûvész, költõ) és
Virág Gábor (prózaíró). 

Az irodalmi mûsort Micsoda
útjai voltak címû, Cseh Tamás-
emlékest követi Orbán Ferenc
(ének, gitár), Lõfi Gellért (bil-
lentyû) és Kerezsi Csongor
(basszusgitár) elõadásában.

A Hargita Megyei Kulturális
Központ (HMKK) rendezvény-
sorozattal ünnepli a magyar kul-
túra napját. Ennek szerves része
az Irodalmi Karaván, az író-ol-
vasó találkozók a vajdasági Híd
folyóirat képviselõivel. Szerdá-
tól szombatig Sepsiszentgyör-
gyön, Nagyszebenben, Csíksze-
redában és Székelyudvarhelyen
fordul meg a karaván. Garadosi
panoráma címmel nyílik kiállí-
tás a HMKK csíkszentdomokosi
fotótáborának anyagából csütör-
tökön a csíkszeredai Kriterion
Galériában. Közremûködik a
Heveder zenekar. Pénteken dél-
elõtt a Hargita megyei vidéki
kultúrigazgatók találkoznak a
HMKK Pinceklubjában. 

A szerzõ felvétele

Nagy István-képek Csíkban

A magyar kultúra az ünnepelt

Hétezer euró értékben vásárolt Nagy 
István-mûveket a Csíki Székely Múzeum.
Gyarmati Zsolt igazgató elmondása sze-
rint két nagyméretû Nagy István-portrét, 
a mûvész néhány pasztelljét, grafit- és
szénrajzát, szám szerint tizenhat alkotást
vásárolt meg az intézmény.

Maratoni elõadássorozat a Hahotával

A 25-ik évfordulóját ünneplõ Hahota
Színtársulat a „Jubileumi Expressz” cí-
mû rendkívüli 2010-es zenés szilveszteri
kabaré elõadásával maratoni elõadás-so-
rozatot tart Sepsiszentgyörgyön. Az elõ-
adások január 19. és  22. között minden
este 19 órától a Szakszervezetek Mûvelõ-
dési Házában lesznek. Szereplõk: Puskás
Gyõzõ, Székely M. Éva, Szabó Mária,
Csergõffy László, Kelemen Barna, Cseke
Péter és Cseke Erzsébet. Az elõadás
sztárvendége: Dancs Annamari. 

Sepsiszentgyörgyre 
érkezik A pestis-kiállítás 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum a következõ állomása a buda-
pesti Semmelweis Orvostörténeti Múze-
um Démoni Ragály: A pestis címû ván-
dorkiállításának, amelynek megnyitója ja-
nuár 22-én, pénteken, 19 órakor kezdõdik
a múzeum Lovagtermében, írja a pluszpor-
tal.ro. A 2008-ban a Magyar Oktatási és
Kulturális Minisztérium által nívódíjjal
kitüntetett kiállítás a kór több évszázados
történetét mutatja be. A sepsiszentgyörgyi
megnyitón jelen lesznek a kiállítás rende-
zõi: Horányi Katalin és dr. Magyar Lász-
ló András is. A kiállítás 2010 február 26-
ig látogatható. 

Emlékplaket Jankovics Marcellnek

Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmren-
dezõ kapta a Kölcsey Társaság idei
emlékplaketjét. A díjat 15 éve a Magyar
Kultúra Napján adják át, amikor a Him-
nusz költõjére, Kölcsey Ferencre emlé-
keznek szülõhelyén, Szatmárcsekén – ír-
ja a dunatv.hu. Sólyom László köztársa-
sági elnök az ünnepségen azt mondta, a
Himnusz annak jelképe, hogy a hazasze-
retet is a magyar kultúra része. „Ez a
legnagyobb dolog, ami velem történhe-
tett és mindjárt az év elején, ez nagyon
komoly inspirációt jelent számomra ah-
hoz, hogy a nem kis küzdelemmel járó
munkámat folytatni tudjam” – mondta
Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmren-
dezõ. A rendezvény résztvevõi megko-
szorúzták Kölcsey Ferenc síremlékét a
szatmárcsekei temetõben.

Arany Bohóc 
a kínai akrobatáknak 

A kínai Santung (Shandong) város akro-
batáinak és Martin Lacey jr. brit idom-
árnak ítélték oda idén az Arany Bohó-
cot, a cirkuszszakma legrangosabb díját.
Az MTI tudósítása szerint az Ezüst Bo-
hócra a mexikói Flying Michaels légtor-
nászait, a kanadai Cirque du Soleil „an-
gyalait”, a tádzsik Esimbekov társulat
lovasait, valamint a svájci Petra és Ro-
land Duss fókashow-ját találta a legmél-
tóbbnak a Stéphanie monacói hercegnõ
vezette öttagú zsûri vasárnap este Mon-
te-Carlóban. Bronz Bohócot a Les
Garcia légtornászpáros, a Les
Rossyanns zenebohócok, Sonni
Frankello és elefántjai, valamint a The
Blue Sky Girls kígyónõi kaptak. A díja-
kat a kedd esti gálán adják át. 

Nigel Charnock tart 
mesterkurzust Budapesten

Február 3–7-e között mesterkurzust tart a
SÍN Kulturális Központban a világhírû
Nigel Charnock, a DV8 alapítója, a fizi-
kai színház mûfajának egyik megalkotója,
írja a kultúra.hu. A mesterkurzus hivatá-
sos elõadómûvészek, színészek és tánco-
sok számára, illetve mûvészeti egyetemek
végzõs hallgatói számára ajánlott, a rész-
vételhez angol nyelvtudás szükséges. Je-
lentkezés és további információ: input.pro-
gram@gmail.com e-mail címen angol nyel-
vû CV-vel (túljelentkezés esetén Nigel
Charnock válogat). A jelentkezés vissza-
igazolása írásban történik. A székelyudvarhelyi színház Magyar a holdon címû elõadásával csatlakozik a magyar kultúra napjához
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Húsz éve még volt tisztafej-szolgá-
lat a sajtóban. Jóval a rotációsgép
beindítása elõtt felhozták a szer-
kesztõségbe a próbaoldalakat és a
tisztafej (az e szolgálattal megbí-
zott, naponta más-más szerkesztõ)
betûrõl betûre elolvasta, s ha kel-
lett, az eredeti kézirattal összevetve,
a nyelvtani és más hibákat kivezet-
te a fehér margóra, aztán aláírva
visszaküldte a nyomdába. A „szo-
cialista verseny” részeként, hétvé-
gén kiértékeltük, ki teljesített job-
ban. Ilyenkor a hét legjobb riport-
ja, ankétja mellett a tisztafejet is dí-
jaztuk. Egy dolog volt az ideológia,
más dolog a nyelv. 
Ma más a helyzet. A rohanásban
nincs idõ a nyomtatás elõtt is át-
nézni a leadott szöveget. Ember
sincs rá, mert a lapok állandóan
pénzhiánnyal küzdenek, ezért a le-
hetõ legkisebb létszámmal dolgoz-
nak. Egyre gyakoribb a pongyolán
megírt cikk, az ordító sajtóhiba.
Egyik vidéki lapban például, egy
többszörösen összetett mondatban
négyszer olvastam kedvenc váro-
som nevét, holott tucatnyi más
megnevezés kínálkozik a választé-
kosabb fogalmazásra. Sült le bõr a
képemrõl, amikor egyik fiatal kol-
léga azt írta az általam szervezett
kõszegremetei Széchenyi-ünnepség-
rõl, hogy Széchenyi kétszer járt Re-
metén. S soha nem járt. Honnan
szedte a badarságot? Nem volt lexi-
konja, Széchenyi-monográfia, vagy
akár a gróf híres Naplója, hogy
utánanézzen? Hogy is állunk ma a
mindenkori újságíró számára köte-

lezõ szótárokkal? (Idegenszavak,
néprajzi, értelmezõ stb. szótárok-
kal). S hány fiatal szerkesztõ köny-
vespolcán van ott például a hang-
verseny- és operakalauz? 
Nemcsak a segesvári Gál Barna (a
szerzõ egy korábban közölt ol-
vasói levélre utal – szerk.
megj.), de másokkal együtt ma-
gam is azzal „dicsekedhetem”,
hogy a tisztafej hiánya miatt jól be-
kerültem ám az Erdélyi Magyar Ki
Kicsodába. Kinek és hol magyaráz-
zam meg, hogy nem vagyok tagja a
FMKE-nek, de sajnos a FMI-nek
sem. Annál inkább az EME-nek
(Erdélyi Múzeum Egylet), amely-
nek viszont az én aprópénzeimre is
szüksége van. És küldjek külön le-
velet a Ki Kicsoda mind a nyolc-
tízezer elõfizetõjének, hogy nem volt
és nincs semmiféle tudományos am-
bícióm, s nem írtam cikket az Élet
és Tudománynak, például sem a
férfi potenciált növelõ génmentes
sörárpa termesztésérõl, sem pedig a
kígyószigeti szúnyog ivarsejtjeinek
gyógyhatásáról. Az viszont igaz,
hogy az Élet és Irodalomban megje-
lent néhány írásom.
Szóval valamiféle tisztafej-szolgálat-
ra ma is szükség lenne. Legkézen-
fekvõbb és egyben legolcsóbb a Fele-
lõsebb Önkontroll volna. Nagyobb
felelõsséggel, az olvasó iránt több
alázattal írnánk, szerkesztenénk.
Most, míg az elektronikus sajtó, s
az internet nem szorít ki teljesen,
vagy éppen nem szüntet meg ben-
nünket.

Sike Lajos

Médiagnózis

Tisztafej

Röviden

A guglizni az évtized szava

A Google-bõl képzett „guglizni” igét vá-
lasztotta amerikai nyelvészek egy csoport-
ja az évtized szavának. „Az internetes in-
formációgyûjtés szinonimájává vált kifeje-
zést a világon szinte mindenki ismeri és
használja” – indokolta a választást az
Amerikai Dialektus Társaság. Az évtized
további legfontosabb szavai között szere-
pel a 9/11, amely a New York-i terrortá-
madás dátuma; a Facebook, a világ legnép-
szerûbb közösségi portálja; a blog, a világ-
hálón vezetett napló; a géppel írott szöve-
gekre utaló text kifejezés, valamint a veze-
ték nélküli internetkapcsolat, a Wi-Fi, il-
letve a terrorizmus elleni háború, a „war
on terror”. A tavalyi ranglistát a Twitter
mikroblog-szolgáltatás üzeneteire utaló
tweet (csiripelni) vezeti. 

Kánya Gyöngyvér

A Hollywoodi Külföldi Tu-
dósítók Szövetsége vasárnap

este hatvanhetedszerre osztotta
ki filmes és tévés kategóriákban
a Golden Globe – magyaros
alakjában Arany Glóbusz – dí-
jat, ahol a biztos befutónak szá-
mító Meryl Streep és
Christopher Waltz mellett James
Cameron giga-költségvetésû sci-
fi mozija az Avatar is bezsebel-
hette elsõ – legjobb rendezõ és
drámai film – díjait. 

A Los Angeles-i Beverly Hil-
ton Hotel báltermében rendezett
gálát beárnyékolta egy szomorú
esemény, a tízezernél is több
halálos áldozatot követelõ keddi
haiti földrengés. Ezért egy ideig
kérdéses volt, hogy egyáltalán
megtartják-e a gálát, de a szövet-
ség tagjai végül százezer dollár
adományozása és a rendezvény
megtartása mellett döntöttek.

Sok sztár azonban sárga, kék és
vörös szalagot viselt ruháján az
áldozatok támogatása jegyében.
S mintha az idõjárás is az áldo-
zatokra emlékezett volna, Los
Angelesben vasárnap este sza-
kadt az esõ, a sztárok méregdrá-
ga ruhájukban kénytelenek vol-
tak hatalmas esernyõk alatt pó-
zolni a vörös szõnyegen. A ti-
zenöt éve házigazda nélkül futó
showt, a háromszoros kitünte-
tett brit komikus, Ricky Garvis
vezényelte le, aki köszöntõ be-
szédében a viccelõdés mellett,
saját sorozata – A hivatal – nép-
szerûsítésére is kitért, amit
egyébként a díjátadók poénok-
kal tarkított bemutatása mellett
az este folyamán még sokszor
megtett. 

Az este elsõ díjának Mo’Nique
örülhetett, aki a harlemi gettóban
játszódó Precious címû drámában
nyújtott alakításáért érdemelte ki

a legjobb nõi mellékszereplõnek
járó díjat. Ugyanebben a kategó-
riában a legjobb férfi melléksze-
replõ díját Christoph Waltz vihet-
te haza, a Becstelen brigantyk zseni-
ális gonoszának, Hans Landának
a megformálásáért. 

A legjobb férfi alakítás díja a
drámai kategóriában már egy kis
fejtörést okozott, hiszen a kritiku-
sok zöme George Clooney-t tar-
totta befutónak, ám az elismerés
és az álló tapsvihar Jeff Bridgesé
lett, a Crazy Heart címû filmben
egy alkoholista zenész megfor-
málásáért. A legjobb vígjátéki
alakítás díját a hazai mozikban
igencsak népszerû, verekedõs
Sherlock Holmest megformáló
Robert Downey Jr. vihette haza,
aki megjegyezte, hogy mivel azt
mondták neki Matt Damon nyer,
nem készült beszéddel. 

Némi meglepetést okozott,
hogy a legjobb nõi alakítás díjára

a dráma és a vígjáték kategóriá-
ban is jelölt Sandra Bullock drá-
ma kategóriában elvitte a díjat a
The Blind Side címû érzel-
mes sportdrámáért. Köszönõbe-
szédében Bullock így fogalma-
zott: „engem is legalább annyira
meglep, mint másokat, ennyire
szerencsés és áldott vagyok” –
majd német és amerikai családjá-
nak is, kinek-kinek saját nyelvén,
köszönetet mondott. Meryl
Streep gyõzelme azonban ko-
rántsem volt meglepõ, hiszen
duplán jelölték a legjobb nõi ala-
kítás díjára a vígjátéki kategóriá-
ban. Végül a Julie & Juliá-ért ve-
hette át hetedik Arany Glóbu-
szát. A legjobb animációs film
nem meglepõ módon a Pixar Fel-
je lett, a legjobb idegen nyelvû
film pedig a cannes-i Arany Pál-
mát és az Európa Filmdíjat is el-
nyerõ német Michael Haneke A
fehér szalag címû drámája. 

A tavalyi elnökválasztáson alulmaradt
Mircea Geoanã, a Szociáldemokrata Párt
elnöke szerint Traian Bãsescu paranormális
erõket is bevetett a választási kampány so-
rán. A pártelnök – akinek ezoterista kijelen-
tését általános megdöbbenés fogadta politi-
kustársai körében –  felesége is azt szajkózza,
hogy férjét „energiatámadás” érte, azért
maradt alul a második vitában illetve kör-
ben. Én mindettõl függetlenül örülök annak,
hogy Bãsescu ilyen képességekkel rendelkezik
(rendelkezõ ember(eke)t ismer), hisz így leg-
alább „meg tudja gyõzni” a holnapután ér-
kezõ IMF-eseket arról, hogy kicsiny pátri-
ánk és karcsúsított parlamentje igenis meg-
érdemli a hitel újabb részletét. Mert azzal
sem õ, sem pedig Boc barátja nem érvelhet,
hogy azért a baj, mert elõdjük elcs*szte. 

(efi)

Száz szó

Szavazógép

Nem fog mûködni a „hambiadó”

Az Új Magyar Szó internetes olvasóinak
többsége szerint nem fog mûködni az
Egészségügyi Minisztérium által kezdemé-
nyezett hamburgeradó. A maszol.ro szavazó-
gépen feltett legutóbbi kérdésünkre (Helyes-
nek tartja Ön a hamburgeradó bevezetését?)
válaszoló olvasóinknak jelentõs  hányada
úgy véli, hogy a Cseke Attila vezette egész-
ségügyi tárca egészséges életmódot támoga-
tó hamburgeradó-kezdeményezése jó ötlet,
viszont nem lesz mûködõképes. A szkepti-
kusok mellett jelentõs a száma azoknak a
válaszadóknak is, akik csöppet sem örülnek
a kezdeményezésnek.

E heti kérdésünk:
Ön szerint valóban paranormális erõk segítették
gyõzelemhez Bãsescut?
1. Igen
2. Nem
3. Nem hiszek az ezoterikában

Duplázók Golden Globe-ja

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Eladó Szilágybagos 489 sz. alatt az
erdélyi autópálya leágazásától 4
km-re, és a Bagosi termálfürdõtõl 2
km-re, turisztikai környezetben egy
több mint 150 éves történelemmel
rendelkezõ három duplahengeres
lisztmalom, olajütõ, kalarácsos ma-
lom, 5 szobás lakóház pincével,
melléképületekkel és 1,7 ha. terü-
lettel. Turisztikai célra is alkalmas, a
malomárok csónakázható. 
Tel: 0732-787 879, 0729-009 249

Apróhirdetés

Sam Worthington, James Cameron, Zoe Saldana, Jon Landau és Sigourney Weaver az Avatar Golden Globe-jával

A kettes szám bû-
völetében: duplá-
zott az Avatar, a
Fel! és a Crazy
Heart, a színész-
nõknél Sandra
Bullock és Meryl
Streep is dupla je-
lölés után vihette
haza a 67. Golden
Globe gáláról az
arany földgömböt. 

ÚMSZ

Az újságírókat tömörítõ
MediaSind érdekvédelmi

szervezet képviselõi ma délelõtt
11.30 órakor találkoznak Mihai
ªeitan munkaügyi miniszterrel,
hogy megtárgyalják a a szerzõi
jogdíjas-, civil szerzõdésben, il-
letve együttmûködési szerzõdés-
ben álló alkalmazottakra kive-
tendõ társadalombiztosítási hoz-
zájárulás bevezetésének módo-
zatait – tájékoztatta tegnap a
Mediafaxot Cristi Godinac, a
MediaSind elnöke. Amint arról
beszámoltunk, az érintett szer-
vezetek már a múlt héten talál-
koztak, és egyeztettek a mai ta-
lálkozót illetõen. A hazai ipari

munkaadói szövetség, és az
újságírószakszervezet egyaránt
egyetértenek ªeitan kezdemé-
nyezésével, azonban megvan-
nak a maguk fenntartásai.
Godinac hangsúlyozta, hogy ha
a törvényt nem a megfelelõ for-
mában vezetik be, akkor az új-
ságírók kénytelenek lesznek
munkahelyet váltani.

„Komolyan aggódunk ami-
att, hogy a jelenlegi kormány, a
válság címszava alatt speciális
adókat és illetékeket vezet be,
ami értelemszerûen csak a
munkanélküliséget segítené
elõ” – érvel Cezar Corâci, a ha-
zai ipari munkaadói szövetség
elnöke a találkozó szükségessé-
ge mellett. 

Holnap egyeztetnek a CAS-ról
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Penge (2009) (ism.)
10.30 Szülőszoba
11.25 Család-barát –
Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.25 A világörökség kin-
csei
15.40 Szerzetesrendek
Magyarországon - A Pálo-
sok
16.15 A Szukidzsi halpiac
17.05 Budapest ostroma
18.00 Zorro (kalandfilm-
sor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 HÍRÓRA
19.35 Mese
20.00 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
21.00 Közös barátunk
(angol filmsor.)
21.50 Közös barátunk
(angol filmsor.)
22.45 Híradó, Sport
23.00 Közbeszéd - Aktu-
ális háttérműsor
23.25 Váltó – Gazdasági
Híradó
23.35 Váltó Különki-
adás
0.10 Angyali üdvözlet
(magyar filmdráma)
2.00 Himnusz

Antena 1, 14.00
Hódító Adam

A film családi és szexuális intrikák meséje három nővér és a
fivérük szemszögéből. Lucy Owens pincérnőből lett énekes-
nő, szerelmi élete tele volt pasikkal, de az igazi szenvedély
még nem bukkant fel. A változás akkor köszönt be életében,
amikor találkozik a szexis és félénk Adam-mel, akinek ked-
vessége elbűvöli Lucy-t. A tágra nyílt szemű ártatlanság mö-
gött azonban Adam egy szélhámos csábító.

film+, 22.10
Cukrosnéni

Két ambiciózus filmfőiskolai hallgató, a produceri álmokat
dédelgető Joe és tehetséges, ám kissé lövetes barátja, Bag-
gy vizsgafilmjükre készülnek. Rögvest be is szeretnének tör-
ni a mozizás nagyágyúi közé. Csakhogy a professzoruk vé-
gül két percben maximálja a forgatandó film hosszát. A srá-
cok megpróbálnak pénzt szerezni a művükhöz, ám zárt aj-
tókba ütköznek. Egy nap mégis rájuk mosolyog a szerencse.

DUNA Televízió, 0.10
Angyali üdvözlet

A rendező gyermekekkel játszatja el a madáchi drámát. A
szabad, elvadult természetbe helyezett látomásszerű bibliai
és történelmi színekben a gyermek Ádám a gyermek Lucifer-
rel végigjárja a tudás megszerzésének történetét, az emberi-
ség történelmét. A Paradicsomból való kiűzetéstől kezdve a
történelmi korokat, az egyes korokon belül a haladásnak, a
virágzásnak, a hanyatlásnak fázisait élik át.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Sorstársak
11.35 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.29 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 MC - Magyarok
Cselekedetei
15.45 Szabadlábon Er-
délyben
16.10 Szép otthonok, re-
mek házak
16.35 Magyar válogatott
17.30 Pörög az élet! (sor.)
17.55 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.20 Színes városok
19.15 Ez történt Ma Reg-
gel (ism.)
20.35 Marci (francia rajz-
film sor.)
20.50 Caillou (rajzfilm
sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Therese nővér.com
22.10 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.00 Magyar válogatott
0.00 Záróra
0.50 Műkorcsolya Európa-
bajnokság 2010
2.40 Tűzvonalban (tévé-
film sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.10 Top Shop
13.00 RTL-hírek - Déli ki-
adás
13.15 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 A bika tüze (am.
akcióf.)
17.20 Második esély
(am.-mex.-kol. tévéfilm
sor., 2006)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf – Ki viheti
el a milliókat?
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor., 1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Hegylakó 4: A
játszma vége (am. ak-
cióf.)
Utána: RTL-hírek
0.05 Budapest-Bamako
2010
0.20 Lelkek tengere (an-
gol thrillersor.)
2.20 Reflektor – Sztárma-
gazin
2.40 Műsórszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.15 Teleshop
12.35 Bunyó háromkor
(am. vígj.)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.15 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
16.15 Szentek kórháza
(ausztrál filmsor.)
17.20 Bűbájos boszor-
kák (amerikai filmsor.)
18.20 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán -
Vendégváró valóság-
show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House
(amerikai filmsor.)
23.20 Született felesé-
gek (am. vígjáték sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai tévéfilm
sorozat)
1.55 Tények Este
2.25 Elátkozottak faluja
(am. horror)
4.00 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

11.45 Smallville 12.35
Jóbarátok 13.25 A nagy
házalakítás 14.15 Mezte-
lenül is szép vagyok!
15.10 Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 CSI:
Miami helyszínelők
17.35 Jóbarátok (sor.)
18.05 Jóbarátok (sor.)
18.35 A nagy házalakí-
tás 19.20 Meztelenül is
szép vagyok! 20.15 Két
pasi – meg egy kicsi
21.30 CSI: Miami hely-
színelők 22.20 Különle-
ges ügyosztály  

7.00 Sport.ro Hírek 10.05
Információ 12.05 Külön
kiadás 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.05 Fogadás a féle-
lemmel 14.00 Hírek
15.00 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
17.00 Röplabda: Metal
Galaţi - Asystel Novara
18.30 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.00
Fogadás a félelemmel
21.00 Hírek 22.00
Wrestling Superstars
23.00 BoxBuster: Shane
Mosley vs Raul Marquez 

8.00 Dona Barbara (sor.)
10.00 Szerelmek (sor.)
11.45 Teleshopping
12.00 Sosem feledlek
(sor.) 14.15 Teleshop-
ping 14.30 Bindi, a
dzsungel lánya (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Átkozott pa-
radicsom (sor.) 17.30
Igaz történetek 18.30 A
szerelem nevében (sor.)
19.30 Dona Barbara
(sor.) 21.30 India 22.30
Éjszakai történetek
23.30 Terra Nostra   

8.00 Add a lóvét, öreg-
anyám! (vígj.) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Jackie, a legenda (ak-
ció-vígj.) 15.15 Szánon
nyert örökség (am.-kan.
kalandf.) 17.05 Tibor
vagyok, de hódítani
akarok 18.30 Akit Bul-
dózernek hívtak 20.35
Ők is a fejükre estek
(vígj.) 22.10 Cukros-
néni (vígj.) 23.40 Hor-
rorra akadva 3. (horror-
vígj.) 1.05 Kaptár 2. -
Apokalipszis   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Kisasszonyok (sor.)
10.00 Menyet anyának
12.30 Hírek 13.00 Az aj-
kakról a szívedig 15.00
Mondd mennyibe kerül
16.00 Terefere Bahmu-
val (talk show) 18.30 Hí-
rek 19.30 Menyet anyá-
nak (reality show)
20.30 Ég veled, de sze-
retlek! (reality show)
22.00 Atomvonat (ame-
rikai akciófilm, 1999)
0.00 Határsávban (am.
thriller, 1998)

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sor.) 11.00 Mielőtt
szerettél (am. vígj.)
13.00 McLeod lányai
(auszt. sor.) 14.00
McLeod lányai (filmsor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (filmsor.) 17.00
Daniel lánya (kan. film-
dráma) 19.00 A Par-
tiőrség (auszt. filmsor.)
20.00 Nyughatatlan Jor-
dan 21.00 A médium
(am. krimisor.) 22.00 A
szexbomba (am.-kan.-
auszt. film)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok 
(magyar tévéfilm
sorozat)
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Kormányváró
17.25 Körzeti híradó
17.35 Híradó
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
19.20 A palota ékköve
(dél-koreai filmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Telesport - Mű-
korcsolya Európa-baj-
nokság 2010
23.00 Az Este – Szerda
23.25 Prizma
23.40 Hírek - Időjárás-
jelentés
23.50 Teadélután 
(ism.)
0.35 Nappali (ism.)
2.40 Prizma (ism.)
2.55 Az ördögszántotta
hegy (magyar ismerett.
film)

7.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
7.30 A vadló (sor.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 Folklórkincsek
(ism.)
12.15 Sziluett-recept
12.50 Vihar a palotá-
ban (filmsor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Téli Olimpiai Já-
tékok - Vancouver 2010
14.50 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertár-
saink
16.00 Együttélések
17.00 Testvérek között
(filmsor.)
17.30 Vizsga nevelés-
ből
18.25 Vihar a palotá-
ban (koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Háború és béke
(olasz-francia-német-
orosz-lengyel filmdrá-
ma, 2007)
23.00 Hopkins Kórház
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 A szerelem nyomá-
ban (amerikai romantikus
vígjáték, 1997, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Clara szíve (ameri-
kai filmdráma, 1988)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárás
20.30 Szemtévesztés
(amerikai akciófilm,
2006)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.15 Pro Tv hírek, Sport,
időjárás
23.45 Szemtévesztés
(amerikai akciófilm, 2006,
ism.)
2.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárás

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Lessie (filmsor.)
12.00 A szerelem taliz-
mánja (orosz filmsorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 Hódító Adam (ír-an-
gol-amerikai vígjáték,
2000)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Alessan-
dra Stoicescu és Lucian
Mandruta
20.30 Dante pokla (ameri-
kai katasztrófa film, 1997)

22.30 Híradó (ism.)
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Dante pokla (ameri-
kai katasztrófa film, 1997,
ism.)
2.30 Hódító Adam (ír-an-
gol-amerikai vígjáték,
2000, ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsorozat, ism.)
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
10.30 Gyermeket vegye-
nek (kanadai-amerikai film-
dráma, 2004, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Médium (filmsor.)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
16.00 Ugorj! (osztrák film-
dráma, 2007)
18.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tortán
(reality show)
20.30 Puskapor, árulás és
összeesküvés (min-
isorozat)

22.30 Lököttek
23.15 Médium (filmsor.)
0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai krimisorozat)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - Tetová-
lók
12.00 A gép lelke
13.00 Hogyan csinálják? -
Konténerszállító teherhajó
14.00 A túlélés törvényei -
Mexikó
15.00 Állítólag... - 7 km-
nyi zuhanás

16.00 Hogyan készült? -
Aknafedlapok
17.00 Miami Ink - A teto-
válók
18.00 Újjáépítők
19.00 X-Machines - Szu-
pergépek
20.00 A túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült? -
Pneumatikus ütőműves
csavarbehajtó gép
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 A túlélés törvényei
– Texas
23.30 Viharvadászok
0.30 Rács mögött külföld-
ön - Peru
1.30 Bandaháborúk

7.00 Szépségközpont
(filmsor., ism.)
8.10 Anne (filmsor.,
ism.)
10.10 Szórakoztató mű-
sor (ism.)
11.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor.)
12.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Gyermekműsor
(ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Románok hagyo-
mánya
15.00 A világ városai
15.30 Műkorcsolya Eu-
rópai Bajnokság
17.30 A világ városai
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin
(filmsor.)
18.45 Csodák (filmsor.)
19.15 Anne (kanadai
filmsor.)
21.00 Műkorcsolya Eu-
rópai Bajnokság
23.00 Hírek
23.30 Még mindig lakó-
társat keresünk (rancia-
angol romantikus vígjá-
ték, 2005)
1.45 Mosoly... négy kert-
éken
2.20 Texasi krónikák -
Laredo utcái (filmsor.)
3.50 Szórakoztató mű-
sor (ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvi-
lág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát 21.00 Rá-
diószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: unitárius
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek, rendezvényajánló, műsorism. 16.15 Ineterak-
tiv szolgáltató műsor meghívottal. 17.00 Nap-óra 17.30
Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden  

SZERDA
2010. január 20.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Egy ígéret sokkal kevesebbe
kerül, mint egy ajándék, de
sokkal többet érhet nála. Aki
ajándékot ad, az az ajándé-
kozás pillanatában valamit
lezár, befejez. Az ajándék
mindig nyilvánvalóvá tesz
valamit: szeretetet, hûséget,
vagy érdeket és hamisságot.
Az ígéret más. Az ígéret hihe-
tetlenül értékes is lehet, mert

bár semmit nem ad, de megnyit
egy lehetõséget. Aki ígér, az
hosszú távon kötelezi el magát,
vállalja, hogy társ és barát lesz,
bármi történjen is. És éppen ez,
a dolgok kiszámíthatatlansága
ellenére való elkötelezés az, ami
igazán értékessé tesz egy ígéretet.
Az ígéret erõt és reményt ad.
Nincs aljasabb dolog, mint visz-
szaélni egy ígérettel.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Hamar lobban lángra, és amíg
nem kapja meg, amit szeretne,
nem is tud megnyugodni. El-
képzeléseiben most sok az illú-
zió.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A szerelemben az új kapcsola-
tokban érzõdik leginkább a si-
ker, „hódító hadjárata” min-
denképpen eredményes.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kiugróan sikeres a mai napja.
Hivatásában elõléptetésre szá-
míthat, a kiharcolt pozíció a
jutalma kitartó ténykedésének.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kifinomult érzékkel olvas
partnere gondolataiban. Most
végre át tudja formálni ma-
gánéletét, örül minden perc-
nek, amit együtt töltenek.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy érdekes hír zökkentheti ki
a hétköznapok egyhangúságá-
ból. Legyen józan és megfon-
tolt, ha véleményt kell monda-
nia valamirõl!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Hajlamos a meggondolatlan,
elhamarkodott döntésre, vi-
gyázzon! Adjon lehetõséget ön-
magának arra, hogy ha kell,

visszaléphessen!
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Eljött a lehetõségek napja, csu-
pa nagybetûvel. Ha anyagi ki-
hívás éri, ebben sincs olyan
kockázat, melyet nem vállal-
hat. Lépjen bátran!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Duzzad az erõtõl, önbizalom-
tól. Nem könnyû átállni a fe-
szített tempóról a lazításra, pe-
dig jót tenne önnek egy kis
környezetváltozás.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Barátai sokat segíthetnek még
a magánélete rendezésében is.
De ne feledje, azért mindennek
megvan a határa.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Baráti körben szóba kerül az
egzisztencia és az ezzel kapcso-
latos kérdések, de jelentõs ese-
mény, ami pénzügyeire kihat,
nem történik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne tervezzen túlságosan elõre,
fontolja meg, mit vállal és mi-
lyen határidõre. A legfonto-
sabb, hogy tartani tudja ma-
gát a vállaltakhoz.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A külföldi üzletfelekkel folyta-
tott tárgyalások hozhatják ma
a legtöbb eredményt. Körülte-
kintõen intézkedjen.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Sára, Márta nevû ol-
vasóinkat köszöntjük.
A Sára héber eredetû bib-
liai nõi név, jelentése:
hercegnõ, uralkodónõ,
fejedelemasszony.
A Márta héber eredetû
nõi név. Jelentése: úrnõ.
Holnap Fábián napja
van.

Évforduló
• 1809-ben született
Edgar Allan Poe ameri-
kai költõ, novellista, új-
ságíró.
• 1987-ben Szergej
Szokolov szovjet honvé-
delmi miniszter kijelen-
tette, hogy a Szovjetunió
kész kizárólag hagyomá-
nyos fegyverzetre tá-
maszkodva átszervezni
hadseregét, ha a többi
nukleáris hatalom is ezt
teszi.

Vicc
– Fõnök úr, én felmon-
dok – jelenti be a takarí-
tónõ a bankfiók igazgató-
jának. – Nem tudom elvi-
selni a bizalmatlanságu-
kat!

– Mi az, hogy bizalmatlan-
ság? Még a páncélszekrény
kulcsát is mindig itt ha-
gyom az íróasztalon!
– Az igaz, de a kulcs nem
illik a zárba!

Recept
Tojáslikõrpuding
Hozzávalók: 2 dl tojáslikõr,
4 dl habtejszín, 2 evõkanál
cukor, 2 evõkanál méz, 2
dkg zselatin, 1 dl víz, 2 dl
almalé, gyömbér (reszelt),
3-4 darab mentalevél, 5 dkg
vaj, 2 darab körte
Elkészítése: A tejszínt ke-
mény habbá verjük, lágyan
hozzákeverjük a tojáslikõr-
ben feloldott cukrot, végül
a zselatint. Formába öntve
hûtõbe tesszük. A gyü-
mölcslevet a mézzel és a
gyömbérrel  felforraljuk.
Vajban megpirítjuk a cik-
kekre vágott körtét és a
mentát, majd összeforral-
juk az öntettel. A megder-
medt pudingot háromfelé
vágjuk, a darabokat egy-
mással szembefordítjuk, és
a cikkekre vágott körtét a
tetejükre halmozzuk. Rög-
tön tálaljuk.

Január 19., kedd
Az év 4. hete, eltelt 19 nap, hátravan 346 nap
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Röviden
Kezdõdik a futsal-Eb

Magyarország a házigazdája a ma kezdõdõ
futsal-Európa-bajnokságnak, amelyen a Koz-
ma Mihály által irányított hazai válogatott
Azerbajdzsán ellen debütál. A szövetségi ka-
pitány reméli, hogy a közönség segítségével
jó eredményt érnek majd el a tornán. Romá-
nia együttese, mint ismert, nem jutott ki a
kontinensviadalra.

Márciusig fizet a város

Gheorghe Ciuhandu, Temesvár polgár-
mestere arról biztosította tegnap
Gheorghe Chivorchiant, a Temesvári FC
futballklubjának ügyvezetõ-igazgatóját,
hogy a városháza márciusig kifizeti azt a
2,7 millió lejt, amelyet egy hároméves fi-
nanszírozási szerzõdés értelmében vállalt
magára. A szerzõdés összértéke kilencmil-
lió lej.

Kolozsvár rendezheti 
a KEL négyes döntõjét

Kolozsvár rendezheti a férfi kosárlabdázók
Közép-Európa Ligájának négyes döntõjét
február 9-én és 10-én. A házigazda U-
Mobitelco mellett a Temesvári Elba, a Pak-
si Atomerõmû és a cseh Novy Jicin vesz
részt a final-fourban.

Tunézia nem bírt Gabonnal

Gól nélküli döntetlent ért csak el Tunézia
labdarúgó-válogatottja Gabon ellen az
Afrikai Nemzetek Kupájának csoportkö-
rében. A D elõjelû kvartett második for-
dulójának másik összecsapásán Kamerun
3-2-re legyõzte Zambiát, így az állás: 1.
Gabon 4 pont, 2. Kamerun 3, 3. Tunézia
2, 4. Zambia 1. Az A csoport harmadik
fordulójának találkozói tegnapi lapzár-
tánk után fejezõdtek be, míg ma Burkina
Faso–Ghána-csata lesz a B elõjelû 
négyesben.

Nem büntették meg Henryt

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) fegyelmi bizottsága úgy döntött
tegnapi ülésén, hogy Thierry Henryre sem-
miféle szankciót nem szab ki az írek elleni
világbajnoki pótselejtezõn elkövetett keze-
zése miatt. A FIFA végrehajtó bizottsága
még december 2-án utasította a fegyelmi
bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg
az esetet abból a szempontból is, hogy
Henrynek jár-e valamiféle büntetés a keze-
zése miatt, amellyel közvetve kijuttatta a
francia válogatottat a vb-re. Az indoklás
szerint a FIFA fegyelmi szabályzatának 77.
cikkelye alapján a kezezés nem minõsül ki-
rívó sportszerûtlenségnek, így nem büntet-
hetõ emiatt egy játékos sem.

Puhl Sándor a világ 
negyedik legjobb játékvezetõje

Puhl Sándor, a dán Kim Milton Nielsennel
holtversenyben a negyedik a játékvezetõk
örökranglistáján a labdarúgás történetével és
statisztikáival foglalkozó nemzetközi szerve-
zet, az IFFHS összeállítása szerint. Az élen
az olasz Pierluigi Collina áll, míg a német
Markus Merk a második, a dán Peter
Mikkelsen pedig a harmadik. A tegnap nyil-
vánosságra hozott lajstrom az 1987 és 2009
közötti teljesítményeket veszi figyelembe,
mivel azóta választják meg évente a világ
legjobb bíróját. Ion Crãciunescu a 41. helyen
áll ezen a listán.

Palmer nyert Honoluluban

Az amerikai Ryan Palmer nyerte a profi gol-
fozók legrangosabb sorozatába tartozó 5,5
millió dollár összdíjazású Sony Opent Ho-
noluluban. Palmer a négynapos verseny haj-
rájában óriási csatát vívott az ausztrál
Robert Allenbyvel, akit az utolsó lyukon be-
mutatott ütéssel gyõzött le. A 33 éves játékos
pályafutása harmadik PGA-sikeréért 990
ezer dollárt nyert. 

Megújult a Sepsi BC
Kosárlabda

Kovács Zsolt

Három új játékossal erõsí-
tett a sepsiszentgyörgyi él-

vonalbeli nõi kosárlabdacsapat,
amely számára, mint ismert, be-
fejezõdött az európai szereplés,
miután a legjobb 16 csapat közé
jutásért rendezett mindkét mér-
kõzését elveszítette a spanyol
Zaragoza ellen. A súlyos pénz-
hiánnyal küszködõ zöld-fehér
csapat immár Veres Attila edzõ
irányítása alatt készül, aki kifej-
tette: ezután inkább a jövõvel és
egy új csapat építésével foglal-
kozik, hiszen a Sepsi BC-nek ja-
nuár 23-tól a Román Kupa küz-
delmeiben is helyt kell állnia.

A sepsiszentgyörgyi csapat
korábban a fizetések késése mi-
att elveszítette egyik legjobb já-
tékosát, a jamaicai Vanessa
Giddent és amerikai edzõjét
Stacey Nolant, majd a napok-
ban Aradra távozott Nagy Ildi-
kó, Cristiana Ciocan pedig a
Szatmárnémetihez igazolt át. A
hazai bajnokság délkeleti cso-
portjában elsõ helyen végzõ
Sepsi BC jelenleg három ütõké-
pes játékossal és sok fiatallal
rendelkezik, de erõsítésként si-
került leigazolni a szerb Irena
Matovicsot, aki tavaly már ját-
szott Sepsiszentgyörgyön, le-
szerzõdték még a román Bianca
Vescant, illetve egy „nemzetkö-

zi bomba” is érkezik Sepsiszent-
györgyre, a brazil Alessandra
Santos de Oliveira személyében.
A 37 éves, 85 kilogrammos és
két méter magas erõcsatár Sao
Paulóban született, 14 éves kora

óta kosárlabdázik, és brazil csa-
patok mellett játszott Ameriká-
ban, Olaszországban, Szlováki-
ában, Magyarországon, Koreá-
ban és Spanyolországban is.
Alessandra Santos de Oliveira

szülõhazája válogatottjával
ezüstérmet nyert az 1996-os at-
lantai olimpián, és bronzérmet
szerzett a 2000-es sidneyi játé-
kokon. A „felfrissült” sepsi-
szentgyörgyi csapat hétvégén
lép elõször pályára az Alexand-
ria együttese ellen.

Eközben a súlyos anyagi gon-
dokkal küszködõ Sepsi BC meg-
mentéséért pénzgyûjtésbe kezd-
tek a szurkolók. Hétvégén Sep-
siszentgyörgyön két helyszínen,
illetve bankszámlára is gyûjtöt-
tek mintegy 15 ezer lejt.
Mãdãlin Guruianu, a csapat
PR-menedzsere lapunknak el-
mondta: az összegyûjtött ado-
mányt már át is adták a lányok-
nak, és a gyûjtés hírére egy sep-
siszentgyörgyi cég is utalt a csa-
pat számlájára 1450 lejt, de az
akció tovább folytatódik. Az
adományozási szándékot a
0723 735 050-es telefonszámon
lehet jelezni, vagy a pénzt a
Sepsi BC, BCR – Sucursala Sf.
Gheorghe, RO52 RNCB 0493
1026 1195 0001 számlaszámra
is utalhatják. Bár az eddig ösz-
szegyûlt összeg csupán csepp a
tengerben, a szurkolók kiállása
megerõsítette a sepsiszentgyör-
gyi kosárlabdacsapatot és veze-
tõségét abban a hitben, hogy
folytatni kell az elmúlt években
elkezdett sikersorozatot, és az
elsõ helyek egyikére pályáznak
a hazai bajnokságban és a ku-
pában. Alessandra Santos de Oliveira Sepsiszentgyörgyre igazolt Fotó: archív

Gyors búcsú Melbourne-ben
Tenisz

Hírösszefoglaló

Raluca Olaru és Alexandra
Dulgheru is már az elsõ kör-

ben elbúcsúzott az ausztráliai
nyílt teniszbajnokságtól. Elõbbit
a 30. helyen kiemelt ukrán
Katerina Bondarenko búcsúz-
tatta 6-2, 7-6 (8-6) arányban,
míg utóbbit a belga Yanina
Wickmayer gyõzte le tegnap 6-
2, 7-6 (8-6)-ra Melbourne-ben.
De nem csak õk buktak el korán
az idei elsõ Grand Slam-tornán:
két kiemelt is elvérzett a hétfõi
nyitónapon. A tavalyelõtt még
tornagyõztes, egykori világelsõ
orosz Marija Sarapovát három
szettben, 7-6, 3-6, 6-4-re verte
honfitársa, Marija Kirilenko,
míg a cseh Radek Stepaneket a

horvát Ivo Karlovic múlta felül
2-6, 7-6 (7-5), 6-4, 3-6, 6-4
arányban. Utóbbi találkozóról
amúgy tizenegy nézõt el kellett
távolítaniuk a biztonságiaknak,
mert azok székeken ugrálva és
görögtüzeket gyújtva bíztatták
adriai kedvencüket.

A többi kiemeltnek jól sikerült
a bemutatkozás: ott van a 64 kö-
zött az orosz Dinara Szafina és
Szvetlana Kuznyecova, vala-
mint a belga Kim Cljisters is, de
Rafael Nadal és Justin Henin
sem hibázott. Elõbbinek nem
csak ausztrál ellenfelével, hanem
az õt támogató közönséggel is
meg kellett küzdenie. Az auszt-
rál Peter Luczakot ugyanis közel
17 ezer nézõ biztatta a Rod
Laver Arénában. A férfi egyes-
ben címvédõ spanyol játékos
azonban nem hibázott, s 7-6 (7-

0), 6-1, 6-4-re gyõzött. A volt vi-
lágelsõ Henin honfitársát,
Kirsten Flipkenst két sima játsz-
mában 6-4, 6-3-ra verve jutott a
64 közé. A hétszeres Grand
Slam-gyõztes belga játékos más-
fél év szünet után, két hete tért
vissza a versenysporthoz. Leg-
utóbb 2008-ban, éppen Ausztrá-
liában szerepelt GS-tornán. 

Az elsõ forduló többi eredmé-
nye: Del Potro (argentin, 4.) –
Russell (amerikai) 6-4, 6-4, 3-6, 6-
2; Golubjev (kazah) – Fish (ame-
rikai) 6-2, 1-6, 6-3, 6-3, Tomic
(ausztrál) – Rufin (francia) 6-3, 6-
4, 6-4; Murray (brit, 5.) –
Anderson (dél-afrikai) 6-1, 6-1, 6-
2; Roddick (amerikai, 7.) – de
Bakker (holland) 6-1, 6-4, 6-4;
Gonzalez (chilei, 11.) – O. Rochus
(belga) 6-3, 6-4, 3-6, 6-1; Ljubicic
(horvát, 24.) – Kubler (ausztrál)

6-1, 6-2, 6-2; Mayer (német) –
Petzschner (német) 0-6, 2-6, 6-4,
6-2, 6-2; Odesnik (amerikai) –
Kavcic (szlovén) 4-6, 6-1, 6-4, 6-2;
Szafina (orosz, 2.) – Rybarikova
(szlovák) 6-4, 6-4; Kuznyecova
(orosz, 3.) – Rodionova (ausztrál)
6-1, 6-2; Pennetta (olasz, 12.) –
Csakvetadze (orosz) 6-3, 3-6, 6-2;
Kirilenko (orosz) – Sarapova
(orosz, 14.) 7-6 (7-4), 3-6, 6-4;
Clijsters (belga, 15.) – Tetreault
(kanadai) 6-0, 6-4; Martinez
Sanchez (spanyol, 24.) – Rogyina
(orosz) 6-0, 6-0; Baltacha (brit) –
Parmentier (francia) 6-4, 3-6, 7-5;
Pavljucsenkova (orosz) – Sevas-
tova (lett) 6-2, 6-4; Cseng (kínai)
– Peng (kínai) 0-6, 6-1, 6-2;
Meusburger (osztrák) – Bacsin-
szky (svájci) 6-4, 4-6, 6-2. Az esõ
miatt tíz meccset mára halasz-
tottak. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A címvédõ Bordeaux nem
bírt a Marseille-jel a francia

labdarúgó Ligue 1 20. fordulójá-
nak vasárnap esti slágermérkõ-
zésén, s csak 1-1 lett a mérkõzés
végeredménye. Mandanda ön-
góljával 1-0-ra vezetett a
Girondins, de a 61. percben em-
berhátrányba került (Planust ál-
lították ki) és Cheyrou a 80.
percben egyenlített a vendég
Olympique-nek. A botlás ellené-
re a Bordeaux elõnye megnyug-

tató hét pont az üldözõ Lille-lel
szemben. Harmadik a Mont-
pellier (36) négy 33 pontos
együttes, a Marseille, a Lyon, a
Monaco és az Auxerre elõtt.

Megugrott a hármas élboly az
angol Premier League-ben, a
Chelsea-t (48 pont) a Manches-
ter United (47) és az Arsenal
(45) követi, s immár jócskán le-
szakadva a Tottenham (38), a
Manchester City (38) és az
Aston Villa (36). A 22. forduló
vasárnapi eredményei: Black-
burn Rovers–Fulham 2-0, Aston
Villa–West Ham United 0-0, Bol-
ton Wanderers–Arsenal 0-2. A

Portsmouth–Birmingham City-
mérkõzést a pálya használhatat-
lansága miatt elhalasztották.

Az olasz Serie A 20. forduló-
jának vasárnap esti zárómér-
kõzésén nem született gól, a Ná-
poly nem bírt a Palermóval (0-
0). Az összetettben a 46 pontos
Intert az AC Milan (40), az AS
Roma (35), a Nápoly (34) és a
Juventus (33) követi.

A spanyol Primera División
18. fordulójának vasárnapi já-
téknapján a Valencia 4-1-re ver-
te a Villarrealt, és a Real Madrid
második helyét fenyegeti. To-
vábbi eredmények: Almería–-

Tenerife 1-1, Málaga–Getafe 1-
0, Mallorca–Deportivo La Co-
runa 2-0, Racing Santander
–Valladolid 1-1, Real Zara-
goza–Xerez 0-0, Atlético Madrid
–Sporting Gijón 3-2. A tabellán a
Barcelona (46 pont) vezet a Real
Madrid (41), a Valencia (38) és a
Mallorca (33) elõtt.

Vasárnapi eredmények a né-
met Bundesliga 18. fordulójá-
ból: Schalke–Nürnberg 1-0, Köln
–Borussia Dortmund 2-3. Itt a
Bayer Leverkusen (38) áll az élen,
mögötte Schalke (37), Bayern
München (36), Hamburg (34) és
Dortmund (33) a sorrend. 

Megbotlott a Bordeaux



Fazakas Misi

November 8., vasárnap. Aradon és Nagyvá-
radon játszottuk az elõadást (Osonó Szín-
házmûhely: Részletek a bolyongás meséi-
bõl). Kettõt- kettõt. Aradon visszafogottak a
nézõk. Figyelnek, követik az elõadást, de
alig reagálnak. Talán nincsenek hozzászok-
va az ilyen nyitott, személyes hangokat meg-
ütõ elõadásokhoz. De a végén látjuk a sze-
mekben, hogy megtörtént bennük. Bár visz-
szafogottak, hazaviszik az égõ gyertyáikat. 
Nagyváradon hasonló hangulattal talál-
kozunk, de ott a fiatalok bátrabbak. Töb-
bet reagálnak, élénkebbek. Valószínû
azért, mert többen vannak. Úgy látom, itt
nagyobb a magyar fiatalok önbizalma,
önbecsülése. Meg aztán sok az egyetemis-
ta, akik Erdély más városaiból érkeztek.
Sokat számít. 
Jövet leszakad a díszletet vivõ utánfutó. Há-
rom órát szereljük. Az Isten velünk van, és
segítõket küld. Nem kérnek pénz a munká-
ért. Meglepõdünk. Nagy késésben vagyunk,
két óra múlva kezdõdik az elõadás. Nagyvá-
radon már várnak ránk a székelyhídi bará-
taink. Segítenek kipakolni, szerelni. Kezdés
elõtt három perccel kész van minden. 
Erõs az elõadás. Megtörténik mindenkiben.
A végén három csoport fiatal is visszajön.
Közeli, távoli ismerõsök. Az utcáról visszafor-
dulnak. Nem tudnak elmenni. Beszélni sze-
retnének, találkozni. Elindított bennük vala-
mit az elõadás. Az egyik tizenegyedikes fiú,
akivel mindeddig soha nem találkoztunk, el-
kezd a problémáiról beszélni. Meghallgatom.
Úgy tûnik, erre van szüksége. Beszél, én hall-
gatok. Megkönynyebbülve megy el. 
Nagyszerû este. Megmozgatott a fiatalokban
valamit az elõadás. Elindított. Másik három
fiatal visszajön segíteni. Hordják a csöveket,
pakolnak az autóbuszba. Mondják, vissza-
jöttek, hiszen nem lehet ennek az elõadásnak
nem segíteni. Keveset beszélünk. A végén
megszorítjuk egymás kezét, összemosoly-
gunk. Érezzük, hogy ma este történt vala-
mi. Találkozás - a színház által. A buszban
arra gondolok, mi lesz velük holnap, amikor
felkelnek, vagy holnapután. Meddig tudják
hordozni magukban ezt a békességet, szerete-
tet, segítõkészséget, egyszerûséget, amit a mai
elõadás felszínre hozott belõlük? Mikor fogja
a világ zaja újra betemetni? Megerõsödik
bennem az a gondolat, hogy itthon, ahol so-
kat tudunk foglalkozni a fiatalokkal, nagy
lendülettel kell tovább dolgoznunk. Újra és
újra megkívánom azt a használaton kívüli
Kazánházat. Nagy szükség van rá. Egy hely
lehet, ahol a fiatalok naponta feltöltekezhet-
nek, a világ zajával szemben, hogy tudják
megtartani magukban az igazibb és lényege-
sebb létezést. És fontosak a kiszállások. Vala-
hogy jó lenne többet találkozni és beszélgetni
elõadás után az ottani fiatalokkal.
November 15, vasárnap. Gyergyószent-
miklós és Csíkszereda. Pénteken a Figura
Stúdió Színház új, a Bocsárdi Angi Gabriel-
la nevét viselõ stúdiótermének megtekintésé-
vel kezdjük. Megállunk a Gabi emlékplakett-
je elõtt. Rövid emlékezés. Szavak,
történetek…
Mind a péntek esti, mind a szombati elõadá-
sok jól mennek. Szombat délelõtt együtt tré-
ningezünk a helyi csapattal, a Maszkitóval.
Nagyon egymásra hangolódunk. Jó érzés
látni, hogy a fiatalok 130 kilométer távolság-
ból is érzik egymást. Olyan, mintha már ta-
lálkoztunk volna…

Folytatása a 2. oldalon

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium keresztszülõ-programja azokon a leginkább szór-

ványban élõ gyermekeken segítene, akiknek családja anyagilag nem engedheti meg magának,

hogy bentlakásba küldje és biztosítsa számukra a magyar oktatást. A program részleteinek

feltérképezéséhez Nagyenyedre látogattunk. Mint a helyszínen tapasztalhattuk, a nagyenyedi

kollégiumban együtt lakik és tanul a diáksereg, a kis óvódásoktól a végzõsökig. Ezen a szige-

ten megélhetik magyarságukat, magukba szívhatják a magyar kultúrát. 2. oldal

úmszkisebbségbenHavi melléklet
Szerkeszti: Zsehránszky István
2010. január 19., kedd

Keresztszülõkkel 
a magyar oktatásért

Bántó István

Bukarest XX. század eleji
élénk magyar mûvelõdési életét
alaposan megtépázta az elsõ vi-
lágháború. A trianoni békeszer-
zõdés után merõben más körül-
mények közé került a bukaresti
magyarság, a húszas évek elején
híjával volt bármilyen társadalmi
és kulturális szervezõdésnek. A
háború befejezését követõ idõ-
szakban elsõként az egyházak
éledtek fel az aléltságból, gyûjtöt-
ték maguk köré az itt maradt ma-
gyarokat. Mind a reformátuso-
kat, mind a katolikusokat foglal-
koztatta az a kérdés, mit lehetne
tenni a közösségi  élet feléleszté-
séért, a hagyományos társulati te-
vékenység újraindításáért.  Eb-
ben a gondolatban találtak egy-
másra mindazok, akik bíztak a
szórványmagyarság magára talá-
lásában az új  viszonyok között. 
Folytatása a 7. oldalonA tanulmány a legutóbbi helyi választások adataira alapoz

Ma este 
történt valami

Negyven évnél többet is ünne-
pelhetnénk, ha a bukaresti ma-
gyar nyelv- és irodalomoktatás el-
sõ nekifutásai nem fulladtak vol-
na kudarcba. 1956 õszén a Keleti
Nyelvek Tanszékének keretében
Marosi Sándor központi bizottsá-
gi aktivista egy elsõéves csoport-
nak elkezdte a magyar nyelv taní-
tását, a következõ évben Márton
Gyula, Szigeti József, Szabó Zol-
tán a Bolyai Egyetemrõl repülõ-
vel ingáztak Bukarestbe, hogy el-
lássák a szaktárgyak megfelelõ tu-
dományos szintû oktatását. Ez a
rendszer jócskán akadozott. A
tanügyminisztérium 1959 nyarán
felkérte a Bolyai Egyetem magyar
tanszékének vezetõjét, Márton
Gyula professzort, hogy vállalja
el az akkor C. I. Parhonnak  neve-
zett egyetem Keleti Nyelvek Tan-
székének vezetését, és annak ke-
retében szervezze meg a magyar
nyelv- és irodalomoktatást.
Folytatása a 6. oldalon

Magyar tanszék 

Bukarestben 

Találkozások a

Zalomit utcában
Nevezheti-e magát az RMDSZ az
egész erdélyi magyarság érdekvé-
delmi szervezetének? Kós Anna
következtetései az RMDSZ meg-

gyõzési módszereinek hatékony-
ságáról, illetve a különbözõ régi-
ókban használt retorikai különb-
ségekrõl. 3. oldal

Az 1622 óta fennálló hírneves oktatási intézmény, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium jelenleg 710 gyermeket számlál Fotó: Oborocea Mónika

Kétféle közbeszéd 

Fotó:  ÚMSZ/archív
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Az oktatási intézmények
fejkvótarendszer alapján tör-
ténõ finanszírozása felszá-
molhatja a kisebb, nem önál-
ló jogi státusszal rendelkezõ
magyar iskolákat – figyel-
meztetett a napokban Laka-
tos András, az RMDSZ ok-
tatásért felelõs ügyvezetõ al-
elnöke. Véleménye szerint
így különösen nagy a veszé-
lye annak, hogy a román is-
kolák, a minél nagyobb gyer-
meklétszám eléréséért, meg-
próbálják „magukhoz édes-
getni” ezeket a tanulókat. A
nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium keresztszülõ-
programja azokon a legin-
kább szórványban élõ gyer-
mekeken segítene, akiknek
családja anyagilag nem en-
gedheti meg magának, hogy
bentlakásba küldje és bizto-
sítsa számukra a magyar ok-
tatást. A program részletei-
nek feltérképezéséhez Nagy-
enyedre látogattunk. 

Keresztszülõ kerestetik

Éppen tanórák folytak,
amikor megérkeztünk az
1622 óta fennálló oktatási in-
tézménybe. A jelenleg 710
gyermeket számláló Bethlen
Gábor Kollégiumban az
igazgatónõ, Szõcs Ildikó, és
a keresztszülõprogram fele-
lõse, Turzai Melánia aligaz-
gató fogadott bennünket. 

„Az enyedi kollégiumban
együtt lakik és tanul a diákse-

reg, a kis óvódásoktól a vég-
zõsökig. Ezen a szigeten
megélhetik magyarságukat,
magukba szívhatják a ma-
gyar kultúrát” – mutatott rá a
szórvány magyar oktatás lé-
nyegére az igazgatónõ. Rög-
tön hozzá is tette, hogy az is-
kola keresztszülõ programja
éppen ezt célozza: szociáli-
san rászoruló, tehetséges ta-
nulók felkutatását, és magya-
rul történõ oktatásukhoz
olyan mecénások keresését,
akik vállalnák az iskoláztatá-
suk költségeit. „Nem csak a
Fehér megyei szórványban
élõkre gondoltunk. Ha a
program beindulna, akkor
magyar gyerekeket is meg
tudnánk keresni például a
Gyimesekbõl. A minap tele-
fonált valaki, aki elmondta,
ha lenne támogatás, akkor
egy, a Gyimesekben élõ öt-
gyerekes családból egy-egy
kislányt hozna hozzánk az
óvó-tanítóképzõbe. Mert
egyébként a két kislány nem
tanulna tovább” – magyaráz-
ta Szõcs Ildikó. 

Nem személytelen 
támogatás

Turzai Melánia aligazga-
tó szerint a program egyik
nagy elõnye, hogy a jelképes
keresztszülõ személyes
szimpátia alapján is kivá-
laszthatja, melyik gyereket
szeretné támogatni, végigkí-
sérheti annak fejlõdését, sõt,
személyes kapcsolat kialakí-
tására is lehetõsége nyílna.

„Jellemzés készül a rászoru-
ló gyermekekrõl. Ennek
alapján is választhat a „ke-
resztszülõ”. Miután a támo-
gató felajánlja segítségét, ke-
resztgyermeke tanulmányi
eredményeirõl, magavisele-
térõl félévenként tájékoztat-
juk. A program részét képe-
zi az is, hogy attól a gye-
rektõl, aki magaviseletével,
vagy bármi mással nem ér-
demli meg a támogatást, az
ösztöndíjbizottság javasol-
hatja a támogatás megvoná-
sát” – tájékoztatott a prog-
ramfelelõs. Elmondta, az
lenne a gyermekek számára
is a legideálisabb, ha a tan-

évkezdés elõtt, áprilisig je-
lentkeznének a keresztszü-
lõk, hogy konkrét ajánlato-
kat lehessen tenni a tanulók-
nak, a családoknak. Az is el-
hangzott, hogy a tanulók
magyar oktatása akkor len-
ne teljes mértékben biztosí-
tott, ha a keresztszülõ, leg-
alább négyéves oktatási cik-
lusra vállalná a mecénási
szerepet. Mindez évi 500
eurót jelentene.

Több tíz gyerek 
keresi keresztszülõjét

„De nem akarjuk elriasz-
tani azokat sem, akik csak

kis idõre, résztámogatást
tudnak ajánlani – tette hoz-
zá Szõcs Ildikó nevetve. –
Sõt, egyéni mecénások mel-
lett munkavállalói közössé-
gek is vállalhatnak kereszt-
szülõséget. Az évi ötszáz
euró pedig az ideális és a
maximális összeg”. A Beth-
len Gábor Kollégium tan-
testülete például évekig áll-
ta, állja öt gyerek iskolázta-
tási költségeit. 

Az 500 euró a tanuló napi
háromszoros étkeztetésére
elegendõ, az elszállásolással
járó fennmaradó költségeket
az önkormányzat állja. „Ez
egyáltalán nem nyereséges

üzlet az iskola számára, de itt
nem is ez a lényeg” – magya-
rázta az igazgatónõ. Jelen
pillanatban a kollégium bent-
lakása 110 tanulónak biztosít
életteret, ebbõl 90 diák vala-
milyen anyagi támogatást él-
vez. Szõcs Ildikó szerint leg-
alább 50 gyermek szorul ke-
resztszülõkre ahhoz, hogy
magyarul tanulhasson. 

Sógor Csaba 
már keresztszülõ

Az európaparlamenti
képviselõ elsõként lett a
programban jelképes ke-
resztapja két gyermeknek.
Arra a kérdésre, hogy vajon
mekkora sikere lesz a pro-
jektnek, az igazgatónõ el-
mondta, a kollégium volt
diákjai közül sokan nyitot-
tak a támogatási lehetõsé-
gekre, hiszen a „Bethlen-
szellem ott munkálkodik
köztük”. „Bízom benne,
hogy nem csak a határon
túliakat tudjuk megszólíta-
ni, hanem itt, Erdélyben is
lesznek újra olyan mecéná-
sok, akik adakoznak” – tet-
te hozzá. Ennek reményé-
ben váltunk el a Szõcs Ildi-
kótól és Turzai Melániától.
Az igazgató irodájából az
iskolaudvarra tartottunk,
ahol szünet lévén már talál-
kozhattunk a gyermekek-
kel. Fényképezõgép láttán
néhányuk Bethlen Gábor
mellszobrához szaladt, ahol
szégyenlõsen megpróbáltak
az emlékmû mögé bújni. 

Keresztszülõkkel a magyar...

Folytatás az 1. oldalról

Elmélyül a tréning vége, hor-
dozzuk magunkban a megtör-
tént pillanatokat, megerõsödik
bennünk az az érzés, hogy fon-
tosak ezek az alkalmak, talál-
kozások. Elmélyül a tréning vé-
ge, hordozzuk magunkban a
megtörtént pillanatokat, meg-
erõsödik bennünk az az érzés,
hogy fontosak ezek az alkal-
mak, találkozások.

Az esti elõadás után vissza-
jön öt fiatal. Beszélgetünk. Iga-
zi öröm, ahogy elõadásunk ha-
tására megnyílnak, beszélnek a
gondjaikról, az életükben lévõ
feszültségekrõl. Kérdéseket tesz-
nek fel, amelyre együtt keressük
a választ. A céltalanság, a tár-
sadalmi stabilitás hiánya, ren-
det találni a minket körülvevõ
káoszban, a rengeteg teher,
amelyet a fiatalokra helyez a
szülõk, az iskola elvárása, a
családok, mint közösségek gya-
kori felbomlása, amelyekben
már egyre kevesebb fiatal talál
támaszt és támogatás, illetve az
ebbõl fakadó „nem tartozom
sehová” érzés – ezek a leggya-
koribb témák. Próbálunk me-
sélni arról, hogy mi mit kere-
sünk, hogyan élünk, hogyan
próbáljuk észrevenni azt, hogy
az élet több, mint amennyi lát-
szik belõle. Beszélünk a hitrõl,
arról, hogy mi is keresõ, útköz-

ben lévõ emberek vagyunk, és
arról tudunk beszélni, hogy
utunk során most hol tartunk a
világ és önmagunk megismeré-
sében. Szeretnénk folyamato-
san megtartani azt az állapo-
tot, amit elõadásunk képvisel.
Jólesik a végén, hogy beszélget-
tünk, meghallgattuk egymást.
Jól esnek az ölelések. Elbúcsú-
zunk, és arra gondolok, hogy
milyen nagyszerû dolog a szín-
ház. Még mindig képes igazi,
õszinte találkozások
megteremtésére…

Csíkszeredában pánik az inf-
luenzajárvány miatt. A termet,
ahol tartanunk kellene elõadá-
sunkat, bezárták. Volt két gya-
nús eset az iskolában, és máris
jött a minisztériumi rendelet…
A másik termet, amit sebtében
szereztünk, végül visszavonják.
Nem meri vállalni az igazgató
a tömegrendezvénnyel járó koc-
kázatot. Hála a csíkszeredai
szervezõ lánynak, kapunk ter-
met Csíksomlyón. A nézõket
autóbusszal hozzák ki és viszik
vissza mindhárom elõadásunk-
ra. Nézem ezt a tizenéves szer-
vezõ lányt, aki egyedül, egy
nap alatt mindent megmozga-
tott, csodát mûvelve átszervezve
a helyszínt, a nézõket, és arra
gondolok, hogy egy felnõtt biz-
tosan nem végezte volna el ezt a
hatalmas, többször kilátásta-
lannak tûnõ feladatot. Hazafe-

lé teszem fel magamban a kér-
dést: hová tûnik a fiatalkori lel-
kesedés, szenvedély? Hová tû-
nik ez a hittel való cselekvés?
Újra és újra elkap az érzés:
mekkora áldás, hogy fiatalok-
kal dolgozhatok, milyen sokat
tanulhatunk tõlük. 

Azt is nagyon szépnek, szim-
bolikusnak tartom, hogy pont
Csíksomlyón kaptunk termet.
Hálát adok Istennek a gondvi-
selésért.

November 19., csütör-
tök. Fogarason játsszuk elõadá-
sunkat. A helyi unitárius lel-
kész, Márkos Ervin röviden be-
szél a dicsõ múltról és a nagyon
szomorú jelenrõl. Két éve meg-
szûnt itt a magyar nyelvû okta-
tás, a magyar kulturális élet
egyre ritkább, szinte nincs is. A
fiatalok elmennek, vagy a ve-
gyes házasságot választják,
amelynek – ahogy fogalmazott
– a gyümölcse már nem ma-
gyar. 18 év alatt 73-ra csökkent
az unitárius hívek száma. Át-
lagban 17-en járnak vasárna-
ponként templomba, és egyet-
len „tiszta” magyar család
sincs. A közeli faluban egy uni-
tárius van, egy másikban négy
volt, de hónapokkal ezelõtt kite-
lepedtek. Fontos, hogy a fiata-
lok találkozzanak a szórvány-
helyzettel. Azzal, hogy mit je-
lent ott élni, fiatalnak és idõs-
nek egyaránt. Milyen lehetõsé-

gek és gondok vannak. És ezál-
tal értékelni, hogy milyen jó
helyzetben vagyunk itt, Sepsi-
szentgyörgyön, mennyi lehetõ-
ségünk van, és milyen jó lenne
mindig kihasználni ezeket. 

Mikor nekifogtunk felszerel-
ni a helyszínt, nem bátorítottak
bennünket, hiszen a tapasztalat
szerint Fogarason kevés ma-
gyar jár már hasonló rendez-
vényre. Az elõadásunkra, hála
az Istennek sokan eljöttek. Egy
adott pillanatban úgy tûnt,
hogy nem is lesz elég a 60 fõs
nézõterünk. Kezdés elõtt ki kel-
lett menjek az elõcsarnokba, és
el kellett magyarázzam, hogy
mit jelent az, hogy kama-
raelõadás. A fõként idõsekbõl
álló nézõk nagy része még soha
nem látott stúdióelõadást. 

Elõadás végén a szervezõ,
pap barátunk megköszönte,
hogy gondoltunk rájuk, és nem
hagytuk ki Fogarast ebbõl az
útvonalból. Hátha ezzel is hoz-
zá tudtunk járulni ahhoz, hogy
egy kicsivel több erejük legyen a
kitartásban, a szórványban élõ
magyar testvéreinknek.

November 20., péntek. Gyu-
lafehérvár – a teológia. Kettõs
ünnep van bennünk. Egyrészt
megtiszteltetés eljátszanunk az
elõadásunkat a teológián, ta-
nárok, teológusok és kántor-is-
kolások számára. Fontos mo-
mentum ez mind a teológia,

mind a mi életünkben. Nem
gyakori az ilyen esemény. Elõ-
adás után Illyés Zsolt spirituá-
lis lelki vezetõvel beszélgetek
háromnegyed órán át. Kérdé-
sek merülnek fel benne, keresi a
válaszokat. Közös pont: újra és
újra rádöbbenünk mind a ket-
ten, hogy a színház és a vallás
mennyire közel állnak egymás-
hoz. A pap és a színész meny-
nyire megfoghatatlanul közel
van. A létezésünk alapja, gyö-
kere a rituálé. Ebbõl fakad  hit,
játék, színház. Örömmel zár-
juk a napot.

A másik öröm, itt van, Gyu-
lafehérváron, a volt bolyongós,
Bán Jocó. Elsõévesként õ foga-
dott bennünket, szervezte az
elõadásokat, vigyázta ittlétün-
ket. Szeretetteljes fogadtatás,
kis városnézés, bekukkintás a
könyvtárba…

Az elõadások nagyon erõsek
voltak. Jocó arról beszélt, hogy
fontos volt ez az üzenet, amit
hoztunk. Fontos volt az õszinte-
ség. 

November 21., szombat.
Nagyenyed. A kollégium épüle-
te, amely annyi híres tanárnak
és diáknak adott otthont, telje-
sen lerobbanva. Rossz nézni,
ahogy mennek tönkre épülete-
ink. Nagy szeretettel fogadnak.
Lórinak a nagymamája finom
elemózsiát készít, még másnap-
ra is jut belõle. Két elõadást ját-

szunk. Mindkettõ erõs. Érezni,
hogy itt nincs színházi élet. Sok
nézõ most van elõször színház-
ban. Egyre inkább erõsödik
bennem a társulatunk és elõ-
adásunk misziójellege.

Az elsõ elõadásunk elõtt 5
perccel kapjuk a hírt, hogy szé-
kelyhídi születésû kolozsvári
egyetemista barátunk 20 éve-
sen, váratlan hírtelenséggel
meghalt. Megrázó  hír. A más-
napi kolozsvári elõadás egyiké-
re kellett volna jönnie, az általa
szervezett 26 emberrel együtt.
Lelkes volt, összehozta a kolozs-
vári egyetemista színcsoport új-
ra beindítását. Az utóbbi hetek-
ben többször is beszéltünk errõl.
Mindkét elõadásunkat neki
ajánlottuk. Imádkoztunk a
csendes és békés pihenéséért, va-
lamint a környezete, a szülei és
barátai lelki békéjéért. Rádöb-
benünk újra kicsinységünkre. 

November 22., vasár-
nap. Három elõadás Kolozsvá-
ron. Nagyon erõsek. Zsúfolásig
megtelt nézõterek. Öröm látni
elõadás után, hogy egyetemista
nézõinkkel valóban történt va-
lami. Mintha erõsebben, ön-
magukba jobban belenézve, a
lényegesebbre jobban odafigyel-
ve mennének el. Nagyon erõs
turnét zártunk…

Aztán pakolunk, és indu-
lunk haza. Jó ez így. Megtanul-
juk, hol a helyünk…

A Bolyongás naplójából

Ma este történt valami

A jelenleg 710 gyermeket számláló Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, Szõcs Ildikó Fotó:  Oborocea Mónika
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Cseke Gábor

Sokan állítják, hogy egy
könyv története, létrejötte,
kihordásának mögöttese
nem tartozik a közönségre.
Az olvasót csak a befejezett,
a kész tény, a könyv maga
érdekli, amit a kezében tart,
és amelynek valódiságáról
újra és újra megbizonyosod-
hat érzékei révén. A könyv
körül keringõ történetek –
amit a filmeseknél manap-
ság „extráknak” neveznek –
rendszerint gyanúsak, pro-
pagandisztikusnak hatnak,
és úgymond elterelik a mû-
rõl a figyelmet.

Mindez biztosan igaz is,
méghozzá olvasói szem-
pontból, s errõl nincs is miért
vitát nyitnunk. De lévén tör-
ténetesen a Megélt pillanatok
c. könyv* szerkesztõje, szá-
momra a Botár László albu-
ma elsõsorban a maga törté-
netiségében, genezisében és
létrejöttében él, ekként léte-
zik, errõl tudok leginkább
számot adni. Ami nem zárja
ki, hogy otthonában az olva-
só is betölthesse a maga hi-
vatását, s a fedõlapok közé
foglaltakat mérlegelve, sza-
badon alkosson véleményt a
mûrõl, ami esetünkben nem
más, mint Botár László fes-
tészeti munkássága és az ezt
három nyelven – magyarul,

románul és angolul – kom-
munikáló, bemutató és értel-
mezõ szövegek.

A mûvészalbum rangját
mindenekelõtt vizuális érté-
kei adják, s ilyen szempont-
ból a Megélt pillanatok auten-
tikus mûvészi élmény. Terve-
zése, kivitelezése, kép és szö-
veg interakciójának mûködé-
se, a többnyelvûséggel járó
fölös párhuzamosságok kike-
rülése, a grafikai elemek
hangsúlyos elõtérbe helyezé-
se igen tudatos szerkesztõi el-
képzelés és rendezés gyümöl-
cse. Ádám Gyula mindent
térben láttató és megjelenítõ
igyekezete, hozzáértése ván-
dorkiállításnak is beillõ, gaz-
dag mûvészalbumot eredmé-
nyezett. Ami tökéletesen
egybevágott a könyv létrejöt-
tének személyes indítékával:
azzal, hogy a mûvész tavaly
nyáron átlépte az emberélet
útjának felét jelképezõ élet-
kort, ama nevezetes „ötve-
nest”, amelyrõl nyilvános
számadást kívánt készíteni.

A könyv tehát az ünnepi
számvetés ürügyével egyfajta
munkabeszámoló: arról az
alkotóról szól – pályatársai és
kritikusai tükrében, felhasz-
nálva mind a kortárs vallo-
másokat, mind a sajtóban ed-
dig megjelent elemzéseket –,
aki nem csupán egyéni utat
teremtett magának a képzõ-

mûvészetben, hanem gazdag
szervezõi munkát végzett az
alkotó erõk összefogására és
kibontakoztatására. Már
ezért is szorosan a könyv tör-
ténetéhez tartozik, hogy míg
témája az alkotó munka, az
alkotás dicsérete, a mûvészi
átéltség áradó lelkesültsége,
addig létrejöttének az esszen-
ciája az alkotók közötti meg-
becsülésben és teremtõ barát-
ságban keresendõ. Meggyõ-
zõdésem: Botár László albu-
mának genezisében az egyik
legértékesebb tényezõ éppen
az, hogy a szó legnemesebb
értelmében kalákában ké-
szült. Baráti felkérés jelölte ki
a szerzõket – név szerint
Márton Árpádot, Fazakas
Csabát, Pogány Gábort,
Gheorghe Vidát, Székedi Fe-
rencet, Túros Esztert,
Nicolae Bucurt – és a már
említett szerkesztõket, baráti
ragaszkodás ereje indította be
az értékelõk „motorjait”,
szabta meg a terminusokat, a
munkaütemet és a szerzõvel
való együttmûködés minõsé-
gét. Nagy könnyebbség volt
számunkra, hogy Botár Lász-
ló kezdetektõl fogva tudta,
mit akar megvalósítani albu-
mával, s ott, ahol elbizonyta-
lanodott vagy tanácstalan
volt, minden további nélkül a
közremûködõkre bízta  a
döntést és a cselekvést.

Az, hogy a mûvész mun-
káját felbecsülõk névsora
ennyire változatos és repre-
zentatív, egyúttal azt is jelzi,
hogy Botár László otthon
van nem csupán mûvészete
esztétikájában, hanem  az al-
kotás társadalmi valóságá-
ban. Emberi–szakmai kap-
csolatai biztosítják számára
az iránta való állandó odafi-
gyelést, mûvészi kontrollt,
aminek rendkívüli terméke-
nyítõ hatása tud lenni az al-
kotó munka további kibonta-

kozására. A Botár-féle ta-
pasztalaton elindulva – de
nem csak! –, bátran biztatnék
bárki mûvészt, írót, zenészt,
színészt stb., hogy aktív mû-
vészeti tevékenysége mellett
igenis foglalkozzon emberi-
szakmai kapcsolatai ápolásá-
val, az alkotókat összekötõ
és tettekre mozgósító szoli-
daritás felvállalásával, a mû-
helytapasztalatok kölcsönös
megosztásával, mert a gon-
dosan megõrzött, a jelen bi-
zonytalan kimenetelû ma-

szekküzdelmei ellensúlyozá-
sára átmentett kaláka-szel-
lem csodákra képes. Vissza-
hozza életünkbe az erkölcsi,
szakmai elégtétel becsületét,
mindennél elõbbvalóságát.

A mû egészéhez sok eset-
ben a kiadó is hozzáteszi a
maga értéktöbbletét. A Meg-
élt pillanatok esetében a Har-
gita Megyei Kulturális Köz-
pont olyan természetesség-
gel bizonyult fórumnak és
mecénásnak is egyszemély-
ben, ami évek óta következe-
tesen jellemzi konkrét mû-
pártoló tevékenységét. A
HMKK-könyvek felirattal
fémjelzett albumok egész so-
ra hagyományt teremtett és
rangot adott a bennük helyet
kapó munkáknak, alkotók-
nak. A „jót s jól” elve szerint
mûködõ, azt elõnyben része-
sítõ intézmény túl van azon,
hogy beérje egyszerû rácso-
dálkozásunkkal, formális di-
cséretünkkel. Legjobban úgy
tud megfelelni az iránta táp-
lált növekvõ elvárásoknak,
hogy a nehézségek ellenére
tovább folytatja a polcra ed-
dig felrakosgatott könyvsort,
és nem hagyja kialudni a ka-
láka-szellem nem túl divatos,
de jól bevált tüzét.

*Botár László: Megélt pillanatok. 
HMKK-könyvek, 

Csíkszereda, 2009.

Kalákában készült mûvészalbum*

Részlet egy készülõ könyvbõl

3.3.7. Következtetések az
RMDSZ meggyõzési módszerei-
nek hatékonyságáról – a külön-
bözõ régiókban használt retorikai
különbségekrõl.

A 2008. június elsejei ro-
mániai helyhatósági válasz-
tásokon az RMDSZ-nek si-
került Erdély négy fontos
megyéjében önkormányzati
elnökséget szereznie: Ko-
vászna, Hargita, Maros és
Szatmár megyében. Az ada-
tok szerint az RMDSZ to-
vábbra is a negyedik legerõ-
sebb politikai szervezet Ro-
mániában. A megnyert pol-
gármesteri székek száma
184, megyei és helyi taná-
csosok száma 89, illetve
2195. Mindez már önmagá-
ban is szép eredményként
könyvelhetõ el a Szövetség
részérõl. A 2008-as helyható-
sági választásoknak azonban
nem ez volt a tétjük. Az
RMDSZ a román politikai
életben mindig úgy szerepelt,

mint az a politikai alakulat,
amelynek nem kell, hogy fáj-
jon a feje a saját választópol-
gárainak meggyõzése miatt,
hiszen etnikai indíttatásuk
következményeképpen az or-
szágban lakó magyarok min-
dig rá szavaznak majd. Ezért
az MPP bejegyzése mérföld-
kõnek számított a szövetség
országon belüli, de országon
kívüli megítélésének szem-
pontjából is. 

Kérdés volt, hogy nevez-
heti-e magát az RMDSZ az
egész erdélyi magyarság ér-
dekvédelmi szervezetének.
Ha a szavazóbázis jelentõ-
sebb arányban kettészakad
(mint például az EP-válasz-
tásokon), akkor az ország
összlakosságának összesen
6,6%-át kitevõ magyar ki-
sebbség egy 5%-os szavazati
küszöböt elõíró választáson
(pl. az országos parlamenti
vagy a 2009-es európai par-
lamenti választásokon) kép-
viselet nélkül maradhat.
Másrészt az RMDSZ orszá-

gos és nemzetközi meggyõ-
zõ ereje abból származik,
hogy a politikai partnerek el-
ismerik, hogy a szövetség
háta mögött egy másfél mil-
liós tömeg áll. Amennyiben
ez nem bizonyított tény (és a
választások eredményei
szolgáltatnak bizonyítékot
egy párt mögött álló népes-
ségrõl), akkor az érdekképvi-
seleti szervezet elveszíti poli-
tikai súlyát, és mindezt anél-
kül, hogy valami más a he-
lyébe lépne, hiszen az immár
versenyigényekkel fellépõ
párt, az MPP (vagy más,
esetleg ezután létrejövõ poli-
tikai képzõdmény) ugyaneb-
ben a helyzetben van, ponto-
san ugyanígy érvényes rá
minden fenti megállapítás. 

A 2008-as helyhatósági vá-
lasztások eredményei rácáfol-
tak erre. Az RMDSZ az erdé-
lyi magyar mandátumok
több mint 90%-át nyerte el. 

Igaz, hogy ezt az ered-
ményt kétféle, jól különvá-
lasztható paradigma-eszköz-
tárral érte el az ország ma-
gyarok által lakott területé-
nek két régiójában: a Szé-
kelyföldön és a Partiumban. 

Megállapítható, hogy a
Partiumban a tárgyszerû,
gyakorlatias retorikát, meg-
gyõzési stratégiát részesítet-
ték elõnyben a jelöltek (jelen
elemzésünkben [IGy3]), vá-
lasztási programpontjaik és
ígéreteik megmaradtak az
önkormányzati feladatok
szintjén, a Székelyföldön pe-
dig az etnikai hovatartozás
érzésének erõsítésére helyez-
ték a hangsúlyt, és a nemzeti
megmaradás kérdéskörét fe-
szegették inkább, nem az inf-
rastrukturális hiányosságok
kiküszöbölését (elemzésünk
RMDSZ-es jelöltje, [AÁ1],
de ugyanezt a stratégiát kö-
vette ellenjelöltje, az MPP-s

[CsS2] is). Nyelvhasználati
különbség is adódik a két
mondanivaló megfogalma-
zási módjában. Látható,
hogy a Partiumban lendüle-
tesebb, maibb nyelven szól-
tak a jelöltek a választókhoz.
A 37. ábrán látható, hogy
[IGy3] sokkal gyakrabban
használta az individuum cél-
kitûzéseire utaló szavakat és
a modern élet kifejezéseit,
valamint alkalmazott kulcs-
szavai közül teljesen hiány-
zanak a konfrontációra utaló
szavak, fogalmak. A Szé-
kelyföldön, a [CsS2] által fel-
vetett archaikus társadalmi
formák emlegetése mellett
(rendtartó társadalom, rendi
társadalom stb.) az egyéb-
ként haladóbbnak és moder-
nebbnek tûnõ [AÁ1] látha-
tóan gyakrabban használta
partiumi társánál az archai-
kus, múltidézõ szavakat, a
magyarságot összetartozásá-

ban zárt nemzeti csoport-
ként definiáló kifejezéseket
(nemzet, kisebbség, együtt,
közös), mint partiumi társa,
s a konfrontációra utaló kife-
jezések is elõfordulnak nála. 

Ez a tény összevetve a
jobb partiumi választási
eredményekkel, rávilágít ar-
ra a lehetõségre, hogy a la-
kosság valós igényeire való
hivatkozás jobb választási re-
torikai eszköztárat eredmé-
nyez, mint a régmúlt idõk-
ben bevált szokásokra való
visszautalás és etnikai szava-
zásra való buzdítás. Ez nem
azt jelenti, hogy a nemzeti
érzelmek eltûntetésére kelle-
ne buzdítani a választókat.
Az a retorika azonban,
amely minden cselekedetet
az etnikai hovatartozásból
vezet le és vissza, egyrészt
tévútra vihet, másrészt válto-
zatlanságot, stagnálást su-
gall. (Megjegyzem, az etni-
kai szavazásra való buzdítás
a Nagy-Románia Pártnál
sem vált be sem az európai
parlamenti választásoknál,
sem a 2008-as helyhatósági
és parlamenti választások-
nál, annak ellenére, hogy a
nacionalista érzelmek nyil-
vánvalóan nem tûntek el a
román társadalomból sem.)

Egy másik fontos kam-
pánytanulságot is levonha-
tunk az eredményekbõl: az
RMDSZ-nek, mint választá-
si „brand”-nek továbbra is
vonzereje van az erdélyi ma-
gyar szavazók körében, még
a Székelyföldön is. 

Kós Anna

Kétféle közbeszéd 
Antal Árpád [AÁ1] Ilyés Gyula [IGy3] 

(Székelyföld) (Partium)

A kollektivitás, együvétartozás szavai: 53 5

együtt, közös, haza, magyar, román, 

nemzet, kisebbség, autonómia;

Az individuum céljait kifejezõ fogalmak: 29 33

munka, feladat, terv, épít;

Múltidézõ, archaikus kifejezések: 23 7

hagyomány, történelem, múlt, eleink, 

otthon, itthon, gond;

A modern élet szavai: 24 28

Európa, Európai Unió, modern(izáció), 

gyermek(eink), jövõ, fiatalság, 

fejlesztés; finanszírozás;

A konfrontáció szavai: 1 0
küzdelem, harc, támadás.

A kiválasztott szócsoportok gyakorisága [AÁ1] és [IGy3] szövegeiben
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Zsehránszky István

Az elsõ kérdés: mire ké-
szülnek a bukaresti Lengyel
Kulturális Intézettel ebben
az évben?
– A Frédéric Chopin Nem-
zetközi Évre, amelyet a
nagy lengyel és egyetemes
zeneszerzõ halálának 200.
évfordulója alkalmából ren-
deznek, és amirõl Románi-
ában mi is megemlékezünk.
Országunkban jelentõs len-
gyel kisebbség él, s a kultú-
ra mûvelõinek is egy jelen-
tõs közössége él és alkot itt,
akik számára a zene nem is-
mer térbeli és nyelvi határo-
kat  két közösség együtt, va-
lamint mások, a kulturális
szervezetek és intézmények
részvételével, mint a buka-
resti Nemzeti Zenei Egye-
tem, amelynek szellemi ve-
zetõje Mihai Cosma pro-
feszszor, elõkészítjük ezt a
zenei ünnepet, amely egy

minifesztiválban konkreti-
zálódik. A kétnapos
minifesztivál több eseményt
tartalmaz. Február végén
kerül rá sor, február 27-én
és 28-án, egy hétvégén,
szombaton és vasárnap. Va-
lódi zenei hétvége lesz a ro-
mantikus zene jegyében, a
Chopin-zene jegyében, a
zene szépségének jegyében,
és annak a reményében,
hogy a tavasznak ott kell
lennie a lelkünkben.

Több eseményt foglal
magába ez a megemlékezés,
részletezné?
– A két nap mûsora megle-
hetõsen gazdag. Megpróbá-
lom összefoglalni. A cél a
bukaresti és nemcsak a buka-
resti közönség találkozása
Chopinnel, a hangversenyek
mellett egy szimpózium ke-
retében is, ahol eredeti, ed-
dig még nem közölt infor-
mációkat kaphat a közönség

jelentõs muzikológusok ku-
tatói erõfeszítésének köszön-
hetõen. Velük együtt azok-
nak az íróknak a mûvei ré-
vén, akik majdhogynem
egész életüket szentelték ar-
ra, hogy a Chopin-jelenséget
feltárják, mert ez a jelenség
rendkívül aktuális még most
is, kétszáz év elteltével.
Könyveket írtak róla. Jelen
lehetünk például Carmen
Maneának, a Nemzeti Zenei
Egyetemen professzorának a
könyvbemutatóján – egy át-
fogó, többkötetes Chopin-al-
bumot készített, amely most
jelenik meg egy tekintélynek
örvendõ kiadónál. Ez csak
egyike az eseményeknek. Az
elsõ napon, egy matiné kere-
tében, amelyen én is szerepe-
lek zeneszerzõként kollégá-
immal és más zeneszerzõk-
kel együtt, akik már nemzet-
közi hírûek, mint például
Dan Dediu, a Nemzeti Ze-
nei Egyetem rektora. Cho-

pin köszöntése alkalmából
komponált mûveket muta-
tunk be, román és kisebbségi
zeneszerzõk, közöttük én is,
aki romániai lengyel vagyok.
Három zongorára írt mûvek-
kel ünnepeljük Chopint, ez a
mi eredeti hozzájárulásunk.
Maga a mûfaj is eredeti: a
hangszerek hármasában egy
keresztény jelkép jelenik
meg. A hangversenyre a
Nemzeti Zenei Egyetem ter-
mében kerül sor. Munkám
címe: Hangverseny három zon-
gorára, Chopin köszöntésére.
Mûvemben Chopin-motívu-
mokat dolgozok fel az
interkulturális dialógus je-
gyében. Chopin természete-
sen lengyel volt, és francia,
európai. Önmagában véve is
bizonyította, hogy az igazi
mûvészet nem ismer határo-
kat, és valójában a szépség, a
zene és a kultúra révén mi,
lengyelek és nem lengyelek
Európa polgárai vagyunk.

Hangverseny három zon-
gorára, ez három szólistát
és zenekart jelent?
– Nem. Szólisták hangverse-
nye. Három zongora, zene-
kar nélkül. A zongora önma-
gában véve is egy zenekar,
polifonikus hangszer. És ami
még ugyancsak eredeti,
hogy ezekben a három zon-
gorára írt hangversenyekben
a zeneszerzõk, magam és
társaim, Dan Dediu, Livia
Teodorescu, Andrei Tãnã-
sescu is, akik szintén egy-egy
három zongorára írt saját
mûvet mutatnak be, magunk
leszünk a szólisták, részt
veszünk egymás mûvének
bemutatásában. Ebben is
Chopint idézzük, aki zene-
szerzõ és szólista volt egy
személyben. Azt is el kell
mondanom, hogy fiatal ze-
nészek vagyunk, és fellépé-
sünkkel fel szeretnénk hívni
a figyelmet arra, hogy sok fi-
atal zenész van, akik több

bátorítást és figyelmet érde-
melnek, akiknek fel kell jut-
niuk a koncerttermek szín-
padára, hogy tehetségüket és
az általuk alkotott értéket
megmutathassák. Hogy ele-
get tegyenek küldetésüknek.
Én hiszek a zene értékében
és a zene erejében, még ak-
kor is, ha most gazdasági
szempontból válságos kor-
ban élünk, mert a kultúra az,
amely minden válságos idõ-
szakban morálisan és szelle-
mileg fõlemelte a nehézsé-
gektõl sújtottakat. A válsá-
gos történelmi pillanatokban
mindig a kultúra volt az,
amely szárnyat adott, valójá-
ban segített a bajba jutott-
nak, hogy túljusson a válsá-
gon, felülemelkedjék a ne-
hézségeken, legyõzze
azokat.

A kultúra tehát még ki-
vezethet a válságból.
– Kétségkívül.

Kultúrával a válság ellen
Beszélgetés Adrian Leonard Mociulschi romániai lengyel zeneszerzõvel

Victor Neumann

„Az európaiaknak módot
kell találniuk arra, hogy
olyan történelmet írjanak,
amelyben a földrész nyugati
és keleti fele egyaránt korrek-
tül szerepel. Ehhez két nagy
igazságot kell tekintetbe ven-
niük: elõször is azt, hogy a
második világháború idején
Keleten volt a szenvedés epi-
centruma, nem pedig Nyu-
gaton; továbbá azt, hogy
négy évtizeden át a keleti or-
szágok állampolgárai a kom-
munizmus igájában voltak,
az európai integráción kívül
rekedtek. Persze nem okoz-
hat bonyodalmat az, hogy
tudomásul vegyük a náci és
a kommunista terror pontos
dimenzióját, az Európai
Unió végsõ soron egy totali-
tarizmusellenes konstrukció,
de valójában ehhez mégis
vállalni kell egy bizonyos
megaláztatást.” (Thimothy
Snyder)

Más eszmékhez és politi-
kai felfogásokhoz képest a
totalitarizmusnak a története
gazdag és komplex. Ezt arra
használták, hogy bemutas-
sák: az állam intézményei –
a korona, a parlament, a jog-
gyakorlat, a hadsereg – egy
adott politikai helyzetben
mind egyetlen párt vagy
egyetlen vezetõ eszközévé
válnak. A totalitarizmus fo-
galma olyan rendszerre utal,
amelyet teljhatalommal ve-
zetnek, legyen az fasiszta,
náci vagy kommunista.
Mind a fasiszta, mind pedig
a kommunista ideológia
visszautasítja és elítéli a libe-
ralizmust. Egyetlen politikai
csoportba foglalja és egyesíti
az összes politikai alakulato-
kat, és képes arra, hogy dokt-
rína rangjára emelje a valós
vagy képzelt ellenség – le-
gyen az más származású,
nyelvû, vallású, kultúrájú,

társadalmi hovatartozású
vagy ideológiai nézeteket
valló személyek csoportja –
tömeges kivégzésének esz-
méjét. Raymond Aron sze-
rint a XX. század megkülön-
böztetõ jegye a totális hábo-
rú.

Az olyan kifejezések, mint
totalitarista szellem, a nép
egysége, etnikai sajátosság, a
nemzet igaza, proletárdikta-
túra, élcsapat, párt, vezetõ
erõ a totalitarizmus térsadal-
mi-politikai nyelvezetének
sajátjai. Pierre Hassner úgy
véli, hogy „az ember min-
den káros ösztöne totalitariz-
mushoz vezethet, de minden
jó ösztöne is”. Carl Schmidt
szerint a totalitarizmus így
határozható meg: „totális el-
lenség, totális háború, totális
állam”. A totalitarizmusnak
ezt a meghatározását kom-
mentálva Pierre Hassner rá-
mutat arra, hogy a német jo-
gász és filozófus felfogásá-
ban a fõ viszonyítási tényezõ
a „totális ellenség”, aki ellen
„totális háborút” kell folytat-
ni. „Ahhoz pedig, hogy ‘to-
tális háborút’ folytassanak,
‚totális államra’ van szükség.
És úgy vélem, hogy ez a to-
talitarizmus lényege.” A
totalitarista közbeszéddel
szembeni kritika a két világ-
háború közötti idõszakban
jelent meg, amikor láthatóvá
vált a hitleri és a sztálini
rendszer konvergenciája,
majd újra hallatta a hangját
a háború utáni Kelet-Euró-
pában, amikor olyan értel-
miségiek, mint Vaclav
Havel, Adam Michnik, Bibó
István, Konrád György a
szabad gondolkodást terjesz-
tették, és teret próbáltak
nyerni a független, totalita-
rizmussal szembehelyezke-
dõ közbeszédnek. 

Írásomban megpróbálom
azonosítani azt a módot,
ahogyan a román kultúra és

a román társadalmi-politikai
nyelvezet a totalitarizmus fo-
galmát kezeli, amikor a kö-
zelmúlt, tehát a kommuniz-
mus történelmével foglalko-
zik. Néhány példa és meg-
jegyzés révén rá szeretnék
mutatni arra, hogy mi tette
lehetõvé a totalitarista ideo-
lógia és gyakorlat hatalomra
jutását egy olyan államban,
mint Románia. A totalitariz-
mus fogalma a román politi-
kai nyelvezetben azért is fog-
lalkoztat, mert a kelet-euró-
pai politikai jelenségeket sok
esetben egysíkúan szemlél-
ték, írták le és fogták fel,
anélkül, hogy tekintetbe vet-
ték volna azoknak a nemze-
teknek a gondolkodási rend-
szerét, amelyek a földrész-
nek ezt felét benépesítik;
anélkül, hogy felmérték vol-
na az itteni társadalmak po-
litikai kultúrájának szintjét,
hogy miként van jelen náluk
a kollektív identitás eszméje,
gondolkodásmódjukban mi-
lyen a viszony a demokrácia
és a teljhatalom között; anél-
kül, hogy megértették volna
azt a nyelvezetet, amely sajá-
tossá tette, és jelenleg is sajá-
tossá teszi az itt élõ nemze-
tek kultúráját.

A romániai kulcsfogalmak
problémája az, hogy több
közülük két- vagy többértel-
mû – mint például a politika,
a közigazgatás, a jogrend, a
mûvelõdés, az etnikum, a
nemzet, a többség, a tranzí-
ció – nehézséget okozott a
politikai jelenségek külföldi
magyarázói számára, így az
itt tárgyalt kérdés, a totali-
tarista gondolkodás és prak-
tikák esetében is. Számukra
a térségünkben az etnona-
cionalizmus által elõidézett
konfliktusok mindössze a
társadalmi-intellektuális el-
maradottságnak tulajdonít-
hatók, s ez a felfogás mindig
láthatóvá válik a Délkelet-

Európáról, illetve a Balkán-
ról szóló hibás leírásaikban
és értelmezéseikben. Hason-
ló a helyzet a szovjetesítés té-
máját illetõen is, tehát a tota-
litarizmus jelenségének álta-
lánosításakor, amit a helyi
közösségi mentalitás ismere-
tének hiányában végeztek.
Valójában már akkor, ami-
kor a kelet-európai intelli-
gencia az úgynevezett
etnokulturális sajátosságot
véve alapul a nemzeti esz-
mét megfogalmazta, a politi-
kai címkék megtévesztõkké
váltak. Ami pedig ebben a
térségben a totalitarista rend-
szerek tipológiáját illeti, azt
a múltbeli örökség, a külön-
féle szellemi és kulturális ér-
tékeknek egyazon területen
való találkozása, a lakosság
által magáénak vallott értel-
miségi prototípus és gondol-
kodási mód határozza meg,
a társadalomban meglévõ, il-
letve hiányzó politikai kultú-
ra  függvénye.

A politikától mentes 
történelem és kultúra

Helytálló az a tézis, misze-
rint Európa keleti felén volt a
történelem, és általában a to-
talitarizmus a legsötétebb?
Ha igen, akkor mi a magya-
rázata az ebben a térségben
végbement tragédiáknak?
Kelet-Európa régiói jobban
ki vannak téve a totalista
rendszerek veszélyének,
mint a nyugat-európaiak?
Ha igen, akkor miként kell
magyaráznunk a Kelet-Eu-
rópát érõ nyugati hatásokat,
vagyis melyek a hasonlósá-
gok, és melyek a különbsé-
gek a földrész két övezete kö-
zött? Indokolt-e Európa tör-
ténetének újraírása a XX.
század közepén elkövetett
atrocitások miatt? A fenti
kérdésekre adott román vá-
laszok késlekednek azért is,

mert a totalitarizmus tanul-
mányozása megköveteli
mind a két rendszer – a
fasiszmus és a kommuniz-
mus – közötti különbségek,
mind pedig a közöttük lévõ
hasonlóságok feltárását. Má-
sik probléma: a román törté-
nelemírásban keveredik a
megemlékezés a tényfeltá-
rással, ami nem tesz jót a tu-
dományos megismerésnek.
Más esetben pedig az általá-
nosításhoz vezetõ értelme-
zésben a magántapasztalat
vitathatalan tényként jelenik
meg. A szociális, politikai és
intellektuális jelen még min-
dig magán visel sok, a XX.
századi szélsõséges ideológi-
ákból beléivodott  jelentést.
Íme, Romániában a totali-
tarista nyelvezet témája mi-
ért válik jelenleg is  sértõvé,
és véleményem szerint, mi-
ért érdemel a politikai beszé-
det és az Európa közös képét
hosszú idõn át uraló sztereo-

típiától mentes szabad vitát,
mellõzve a „’felfogásbeli ka-
litkát’, amelyik megakadá-
lyozza a gondolkodást, és le-
rövidíti a cselekvésre való át-
térés idejét” .

Kelet- és Délkelet-Európa
államaiban a holokauszt és a
gulág ismerete, valamint a
róluk alkotott kép elégtelen,
és nyilvánvaló, hogy ki-
egyensúlyozatlan. A lakos-
ság nagy tömege részérõl ta-
núsított érdektelenség annak
tulajdonítható, hogy az ok-
tatás felületesen foglalkozik
e jelenségekkel, és talán ami-
att is, hogy a hiteles történel-
mi információhoz való hoz-
zájutás korlátozott. Ez utób-
bi aspektus a magyarázata
annak is, hogy a politikai
mûveltség sekélyes, valamint
annak, hogy a hatalom ren-
delkezésére áll a manipulá-
ció lehetõsége. A nagy viták
késnek, miként a modern
társadalmi-politikai nyelv

A román totalitarizmus

Corneliu Zelea Codreanu Fotó: archív
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alapfogalmainak a tisztázása
és újrameghatározása is vá-
rat magára. A romániai la-
kosság nagy része jelenleg
még nagyon keveset tud a
közelmúlt történelmérõl, a
totalitáris ideológiákról és
politikai rendszerekrõl, a fa-
siszta és a kommunista mun-
ka- és kivégzõtáborokról, va-
lamint az említett rendsze-
rekben kifejezésre jutó per-
verz érdekekrõl. Sõt, olykor
nem is kívánja megismerni
ezt a múltat.

Íme, miként vélekedik dr.
Miriam Korber Bercovici
asszony, a holokauszt egyik
túlélõje: „Unokám, egy cso-
dálatos fiú, nemrég végzett a
filológián, államvizsga-dol-
gozatának témája a Világ-
szép fiú, de semmit sem akar
tudni a mi múltunkról. Azt
mondja nekem: hagyjuk ezt,
régen történt. Nem panasz-
kodom, megértettem; Le-
szek Kolakovski is ugyanezt
tapasztalta unokája részé-
rõl.” Vajon arról van-e szó,
hogy a fiatalok számára a
múlt ismerete semmit sem
jelent, vagy pedig arról, aho-
gyan az iskolában és a médi-
ában tárgyalják a történel-
met? Nyilván a fent vázolt
helyzet annak is tulajdonít-
ható, hogy jelenleg az elit a
múltbeli eszmék és a valójá-
ban politikaidegen kultúra
hatása alatt formálódik.
Amikor a totalitarizmust ele-
mezzük, és a vele kapcsola-
tos tapasztalat, traumák, is-
meretek és felfogások  külön-
féle megítélésével találko-
zunk, valamint a vele kap-
csolatosa statisztikai adatok
tömkelegével, akkor lénye-
ges az, hogy megfejtsük az
okokat, helyére tegyük a dol-
gokat, megismerjük az indí-
tékokat, amelyek alapján a
politikai döntések születtek,
és a mások – a szerényebb
társadalmi, intellektuális, in-
tézményi helyzetben lévõk,
kisebbségiek vagy önmaguk
megvédésére képtelenek –
kiirtását véghezvitték. Még

egy megjegyzés, amelyet ér-
demes megfogadni: a jelen-
legi Európában annyit lehet
elvárni, hogy a megnem-
értés leküzdése érdekében
politikai partizánkodás nél-
kül és a Kelet–Nyugat szem-
benállás mellõzésével írja-
nak a korszak történelmérõl.

A totalitarizmus 
fogalma a román 
társadalmi-politikai 
beszédben

A két világháború közötti
idõszakban jelent meg a to-
talitarizmus fogalma, ismert
értelmiségiek és politikusok
megfogalmazásában. 1937-
ben, a parlamenti választá-
sok alkalmából a Nemzeti
Parasztpárt választási egyez-
séget («megnemtámadási
szerzõdést») kötött  a Min-
dent az Országért Párttal, a
légionáriusok szervezetével,
elkövetve legnagyobb téve-
déseinek egyikét. 1938-ban,
Corneliu Zelea Codreanu-
nak, a légionárius-fasiszta
mozgalom vezetõjének peré-
ben tanúként idézték meg
Iuliu Maniu politikust. A
vádlott egyik kérdésére vála-
szolva Iuliu Maniu a román
politikai gondolkodás szem-
pontjából emlékezetes meg-
jegyzést tett, ami arról tanús-
kodik, hogy a totalitarizmus
jelentését tökéletesen ismer-
te: „Valóban a mi ideológi-
ánk és az öné (a Corneliu
Zelea Codreanué) szöges el-
lentétben áll, és nem hiszem,
hogy lenne olyan ország,
amelyikben lenne még két
olyan párt, amelyek közötti
ellentét olyan kategorikus
lenne, mint a mieink közötti.
Mi a demokrácia hívei va-
gyunk, maguk pedig a totali-
tarizmusé. A Vasgárda tota-
litarista, és demokráciaelle-
nes. Codreanu úr pártja anti-
szemita, a mi pártunk vi-
szont nem antiszemita.” E
vélekedés ideológiai tisztán-
látásra vall, vagyis olyan fel-
fogásra, amely képes arra,

hogy alapvetõ megkülön-
böztetést tegyen a demokra-
tikus kultúra és a totalitarista
szellem között. Iuliu Maniu
elhatárolódása Zelea
Codreanu és a légionáriusok
totalitarista ideológiájától és
politikai praktikáitól annál is
inkább figyelemreméltó,
mert ez a fasizmus fellendü-
lésének körülményei között
történt. Akkor, amikor a 30-
as és 40-es évekbeli román
értelmiségiek közül sokan
nem úgy tájékozódtak, mi-
ként Iuliu Maniu, illetve
nem gondolkoztak el kellõ-
képpen a forgalomban lévõ
politikai eszméken. Nem tet-
tek különbséget közöttük ak-
kor, amikor a misztikus, álta-
lánosító és totalitarista felfo-
gás iránti vonzalom uralko-
dóvá vált. Pedig õk voltak
azok, akik nagymértékben
befolyásolták a közvéle-
ményt. Nichifor Crainic el-
méleti írásainak nagy része
példaként szolgálhat arra,
hogy miként gondolkodott
az értelmiségiek említett cso-
portja: „Ma egy dolog biz-
tos: a múlt századi filozófiai
eszmény teljes ürességében
és tehetetlenségében mutat-
kozik meg ... a ráció, amely-
nek a mindenhatóságában
hitt a materialista civilizáció
embere, valójában boldogta-
lan világunk legkeserûbb
csalódása...  A racionaliz-
mus romjai alatt egy új világ
születik.” Vagyis az „új em-
ber”, a fasiszta vagy a kom-
munista lény világa; azé, aki-
nek az eszményeit a kollekti-
vista vagy kommunitarista
hovatartozás vezényli. Az a
léthelyzet, amelynek Romá-
niában hosszantartó hagyo-
mánya van. A „mi”-nek az
identitáselvvé emelt álfilozó-
fiája, amelyet kategorikusan
az „én” ellen fordítottak, az
egyén kutúrájával állítottak
szembe.   Nyilvánvaló, hogy
az egyén személyes létét
meg akarták szüntetni, illet-
ve a közösségeszménynek
kívánták alárendelni.

Ami Nichifor Crainicot il-
leti, az õ totalitáris felé hajló
gondolkodását a következõ
fogalmak jellemzik: szerves-
ség, nemzetség, misztika,
rasszizmus, román etnikum
valamint a nekik megfelelõ
nyelvezet, amely a román
szélsõjobboldal politikai
nyelvével azonos. A kultúrá-
nak ez a formája a 30-as és a
40-es évek Európájában di-
vatos irracionalista áramlat-
ból is inspirálódótt, amelyet
különösképpen Spengler,
Kayserling, Berdiaev és
Bergson egyes mûvei képvi-
selnek. Annak ellenére hogy
nyilatkozataikban elvetették
a szélsõséges gondolkodást
és az intellektuális konfúzió-
kat, az egyes írástudók – P.
P. Negulescu, C. Rãdulescu-
Motru, Mircea Florian,
Tudov Vianu, Mihai Ralea
stb. – törekvéseiben a totali-
tarista misztika mûvelése
többé vált az egyszerû divat-
nál. Meggyõzõdés lett, ami
lehetetlenné tette a gondol-
kodás szabadságát, az infor-
mációk megválogatását és
feldolgozását, az ésszerû ér-
vek használatát. Nae
Ionescu, aki a legnépsze-
rûbb román gondolkodó
volt a két világháború közöt-
ti idõszakban, váltig kiállt az
egyház és a nemzeti eszme
társítása mellett. Ezt választ-
ják majd és hirdetik a növen-
dékei is. Hasonlóan véleke-
dett Mircea Eliade, D.
Stãniloae is. Õk a romatikus
múltat tekintették modell-
nek, aszerint akartak élni és
gondolkodni. Nae Ionescu
tevékenységével mintegy
meghirdette a zöldinges to-
talitarizmust és Ion
Antonescu fasiszta katonai
uralmát. Az elkövetkezõ tra-
gédiát, beleértve a totalita-
rizmus, a fasizmus és a nem-
zeti-kommunizmus „új em-
berét”. És közbeszédének a
hatása olyan erõs volt, hogy
évtizedek múlva is érzõdött
– például még a 70-es évek
protokronistáinál vagy az

1989-es román forradalom
utáni évtizedekben jelentke-
zõ új konzervatívoknál is.

Nae Ionescu szövegei so-
kat elmondanak arról az ér-
telmiségrõl, amelyik a 30-as
években a totalitarista dokt-
rínák közül az elsõt megfo-
galmazta: „Valójában jelen-
leg mi nem csinálunk egye-
bet, minthogy megsemmisít-
jük a racionalizmust; nem az
igazi racionalizmust, ame-
lyikkel a miszticizmus min-
dig a legtökéletesebb béké-
ben élt, hanem a descartes-i
racionalizmust, amelyik a
valódinak a feje tetejére állí-
tása, továbbá meghamisítása
az egyoldalúság révén. Fel-
számoljuk a filozófiában az
értelmiségiellenes új áramla-
tokkal együtt; a politikában
a parlamenti rendszer és a
demokrácia megfigyelés alá
helyezésével ... a szerves fel-
fogásnak a szerzõdéses fölé
helyezésével... ” Ilyen ideo-
lógiával megsokszorozva a
XX. században is mindig a
törzsi közösségszemlélet
gyõzött, ez esetben a demok-
ratikus pluralizmussal szem-
ben. Az értelmiségi elit min-
dig kísértést érzett arra, hogy
a szerves nemzeti lét eszmé-
jét elõszedje és igazolja, hát-
térbe szorítva ezáltal a sze-
mélyi szabadságot és az ál-
lampolgári jogokat. Nem vé-
letlen, hogy a társadalmi-po-
litikai beszédbõl gyakran hi-
ányoznak az olyan fogal-
mak, mint az állampolgár,
demokrácia, törvény, ezzel
szemben ugyanott elõnyben
részesül a kultúra, etnikum,
nemzetség, közösség fogal-
mat, vagyis azok, amelyek
elõsegítették és ma is elõsegí-
tik a totalitáris gondolko-
dást. Az a szerves közösség,
amelyet Nae Ionescu és har-
cos társai propagáltak – itt
meg kell említenünk, hogy
ez a fogalom ellentmond a
marxi felfogásnak –, a fasisz-
ta misztika és a primitív
kommunizmus legfõbb hi-
vatkozási alapja. Anélkül,

hogy azonosítanánk a két
totalitarista rendszer politi-
kai praktikáit, a romániai
eset vizsgálatakor figyelem-
be kell venni és meg kell
mondani azt, hogy a két
rendszer kulturális gyökerei
közösek. Az a tény, hogy
Romániában a zendülések, a
forradalmak és a rendszer-
változások hasonlítanak
egymásra, igazolják a fenti
álláspontot.

A totalitarizmus paradig-
ma alkalmazása a kommu-
nista rendszerek kórisméjé-
nek megállapításakor, mi-
ként arra Hanna Arendt
dolgozata, A totalitarizmus
eredete inspirál, nem elegen-
dõ, mert nem ad magyará-
zatot a fogalom jelentéstar-
talmára, nem utal a regioná-
lis és a nemzeti kontextusra,
nem világít rá a múltbeli
örökségre, nem érzékelteti a
XX. század nagy tragédiáit
elõidézõ társadalmi-politi-
kai beszéd, a totalitarista
üzenet sajátosságát. Pedig
abból ered a kelet- és délke-
let-európai totalitarista
rendszerekre jellemzõ poli-
tikai beszéd szubjektivitása;
abból erednek a címkézé-
sek; onnan származik a két-
féle perspektíva: az, ami Ke-
letre és az, ami Nyugatra
jellemzõ. Ami pedig a ro-
mán társadalmi-politikai be-
szédet illeti, abban a kom-
munista totalitarizmust úgy
mutatják be, mint egy felül-
rõl lefelé megnyilvánuló ha-
talmat, amelyben egy ki-
sebbség vezeti az egyének
nagy passzív tömegét, és
ideológiájának fizikai és
szellemi kényszerítéssel sze-
rez érvényt. Ez az elmélet
abból a nézetbõl indul ki,
hogy a kommunista elitek
tanulmányozása segítsé-
günkre válik a totalitáris ha-
talmi rendszer gépezetének
megismerésében, jelentésé-
nek azonosításában.

(Folytatjuk)
Fordította: Zsehránszky István

Arról kérdezném még,
hogy ebben a rendezvény-
sorozatban milyen szerepe
van a Lengyel Kulturális
Intézetnek?
– Elsõrendû szerepet vállal
nemcsak zenei, hanem szín-
házi, irodalmi rendezvények
szervezésében is, kivételes
események létrehozásával
tûnik ki. A Chopin-bicente-
náriumot nemcsak itt ün-
neplik meg, hanem világese-
mény, és a Lengyel Kulturá-
lis Intézetnek jelentõs része
van az események finanszí-
rozásában itt is és világszer-
te, és nemcsak az anyagiak
elõteremtésérõl gondosko-
dik, hanem jelentõs mûvé-
szek meghívásáról is. A
bicentenáriumi rendezvény
alkalmából Romániába jön
koncertezni egy kiváló zon-
gorista, Jerzy Sterczyñski,
aki ugyanakkor elõadást is
tart majd Chopinrõl a Nem-
zeti Zenei Egyetemen. És
csak a minifesztivál elsõ
napjáról beszéltem még, a
nagy zeneszerzõt köszöntõ
alkotások bemutatásáról,
utalva muzikológusok elõ-
adásaira is; a második napot
viszont teljes egészében a
nagy zeneszerzõ mûvei

megszólaltatásának szentel-
jük: zenekari hangversenyek
is lesznek. Este az Athe-
neumban bemutatják Cho-
pin mindkét zongora-
versenyét, Vinicius Moro-
ianu és Matei Varga szólis-
ták részvételével. Utóbbi
Amerikában él, ragyogó
karriert fut be ott, és onnan
jön most haza, hogy itteni
kollégáival együtt részt veg-
yen Chopin ünneplésében.

Beszélgetésünk elején
említette a romániai len-
gyeleket. Az õ soraikbõl ke-
rült Ön Bukarestbe, hogyan
tartja velük a kapcsolatot?
– Ugyancsak a kultúra a
legjobb módja annak, hogy
kapcsolatot tartsunk egy
közösséggel, hogy megõriz-
zük õseink hagyományait,
azokat amelyeket Lengyel-
országból magukkal hoz-
tak. A kultúra õrzi meg
identitásunkat. Sajátos sze-
repe van ebben a zenének,
ez a mûvészet nem szól
csupán egyetlen nemzeti
közösségnek, hanem min-
deniknek. Az emberiség
egészének a tulajdona.
Gyógyír, ha úgy tetszik;
mindannyiunk támasza a

bajban. Örömet és reményt
nyújt.

Mint mondta, valóban
az identitás megõrzése a
legnagyobb probléma min-

den nemzeti kisebbség szá-
mára. És ezt a kultúra ré-
vén oldhatja meg. Hogyan
merül fel az identitás meg-
õrzése a romániai lengyel
kisebbség esetében? Ho-

gyan maradhat meg a több-
ség tengerében? 
– Valóban kisebb közösség
vagyunk. De ez nem jelenti
azt, hogy a kultúra frontján
nálunk ne lenne állandó te-
vékenység. Mint mind-
annyian, mi is nehézségek-
be ütközünk a kulturális
élet finanszírozásában, de
éppen ezért magam is tuda-
tában vagyok annak, hogy
szükség esetén önkéntes
alapon kell hozzájárulnom
kulturális életünkhöz. A
folklór például jelentõs té-
nyezõ identitásunkban.
Nagy zeneszerzõk építették
be mûveikbe. Most a len-
gyelek közül csak Witold
Lutoslawskit említeném,
de a románoknál, George
Enescu esetében sem csak
kiindulópont, hanem mû-
vészetének alapja volt a
folklór. És más zseniális ze-
neszerzõk esetében is, gon-
doljunk csak Bartók Bélá-
ra, a nagy magyar zene-
szerzõre, aki a népzene
alapján alkotta mûveit. Ha-
zai viszonylatban pedig
megemlíthetném Oláh Ti-
bort is... A népzene, a
klasszikus zenében jelen lé-
võ stilizált folklór nemcsak

abban segít, hogy megõriz-
zük identitásunkat, hanem
abban is, hogy bemutassuk
a világnak azokat a szelle-
mi és lelki értékeket, ame-
lyeket közösségünk alko-
tott. És nemcsak a népze-
nében, hanem a kultúra
többi területén született ér-
tékeket is meg kell mutat-
nunk. Ezeket hordozzuk,
visszük a világban; a mûvé-
szek szereplése valóságos
követjárás...

És valóban mûködik ez a
követjárás a romániai len-
gyelek esetében?
– Természetesen. Ebben van
nagy szerepe a Lengyel Kul-
turális Intézetnek, mert a
legértékesebb, a munkássá-
gukat tekintve legnagyobb
súlyú alkotókat hozta el kö-
zénk, olyan személyiségeket,
mint például Adam
Michnik, vagy a nagy kor-
társ zeneszerzõt, Krzysztof
Pendereckit, lehetõséget te-
remtve ezáltal az itteni kö-
zönségnek, hogy közelébe
kerüljön a kultúra a legkü-
lönbözõbb területein alkotó
lengyelek jelentõs  képviselõ-
inek. Ezért az intézet külön
köszönetet érdemel. 
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Folytatás az 1. oldalról

Márton Gyula viszont felté-
teleket szabott: legyen önálló
magyar nyelvtudományi tan-
szék, létesítsenek kilenc okta-
tói helyet, a tanároknak biz-
tosítsák a lakást, és teremtsék
meg a könyvtár és a techni-
kai felszerelés anyagi hátte-
rét.  A minisztérium ezt nem
fogadta el, de készségesen
meghallgatta azt a kérést,
hogy amennyiben az önálló
magyar vagy finnugor tan-
szék létrehozásának feltétele-
it nem tudják biztosítani, ak-
kor a Keleti Nyelvek Tanszék
keretében beindult magyar
szakot szüntessék meg, hoz-
zanak létre Kolozsváron ma-
gyar–román szakot, és irá-
nyítsák át oda a hallgatókat.
A bukaresti magyar szakos
diákok aztán az akkor már
Babeº–Bolyain folytathatták
tanulmányaikat román–ma-
gyar szakon. A Keleti Nyel-
vek Tanszék török–tatár cso-
portjának keretében Marosi
Sándor tíz éven keresztül  fa-
kultatív tantárgyként még
oktatgatta a nyelvünket, heti
két órában.

A lágyabb diktatúra 

A prágai tavasz utáni lá-
gyabb diktatúra idején Faze-
kas János támogatásával mi-
nisztériumi határozat szüle-
tett a bukaresti Magyar
Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Tanszék létrehozásáról.
Akkor indult a Hét, a
Kriterion is. Tanszék-
vezetõnek Szabó Zoltánt ne-
vezték ki.    A Románia és
Magyarország közötti kétol-
dalú kulturális egyezménybe
bevették a magyarországi
vendégtanári státuszt, így
1969 õszén négy oktatóval
és harminckét diákkal bein-
dult a bukaresti magyar szak.
(Szabó Zoltán Kolozsvárról
ingázott, a sok nyelvet beszé-
lõ  Bereczki Gábor egyéves
mandátummal Budapestrõl
jött, jómagam tanársegéd-
ként költöztem ide, Marosi
Sándor egy évig még tanított,
aztán elment Amerikába.)

Felemásan indult a szak,
bármilyen nyelv mellé felve-
hetõ mellékszakként, majd
csak a román fõszakkal való
kapcsolásban. Beiskolázási
keretszámot  csak a fõszakok
kaptak, így minden évben a
magyar mellékszak indulása
a politikától és a hivatalok jó-
indulatától függött. Többszö-
ri kérelmünket, hogy a ma-
gyar nyelvet – bár idegen
nyelvként –  fõszakként ok-
tathassuk, elutasították. (...)  

A tanszék fejlõdése még
így is biztató volt 1975-ig.
1973-ban jött a tanszékre
Murvai Olga, majd Zirkuli
Péter. Külsõ munkatársak
voltak Reinhart Erzsébet,
Szilágyi Sándor.  Bereczki
Gábor után is minden évben
kiváló vendégtanár érkezett
Budapestrõl, Szegedrõl,
Pécsrõl: Kovács Ferenc, Ger-
gely Gergely, Hopp Lajos,
Károly Sándor, Kispéter
András, Krajkó András, Len-
gyel Zsolt, Berki Anna, Fülei

Szántó Endre. A puszta fel-
sorolásból is kitûnik, hogy
remek tanárok oktattak, illet-
ve oktattak volna, ha folya-
matosan hallgatóink is lettek
volna, mert kezdetben éven-
ként, majd csak kétévenként,
végül négyévenként indíthat-
tunk egy-egy elsõ évet.

Takaréklángon

A takaréklángra tett szak
történetében 1978–84 között
volt egy periódus, amikor a
román nyelv és irodalom
szakos látogatás nélküli kép-
zés mellékszakjaként megen-
gedték a magyart a megszün-
tetett marosvásárhelyi Tanár-
képzõ Fõiskola román–ma-
gyar szakot végzett hallgatói-
nak továbbképzésére. Több
mint százan szereztek ro-
mán–magyar szakos egyete-
mi diplomát a Bukaresti
Egyetemen. Magyar irodal-
mi és mûvelõdéstörténeti
szakvizsgadolgozataikat ro-
mánul kellett írniuk és véde-
niük. A visszás helyzetnek a
többletterhelés diszkrimina-
tív jellege mellett volt egy po-
zitív hozadéka:  román kollé-
gáink így jutottak mûvelõdé-
sünkkel kapcsolatos informá-
ciókhoz, és volt, aki felhasz-
nálta kurzusaiban.

A beolvasztás után

1975-ben az önálló Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Tanszéket beol-
vasztották a keleti nyelvek
közé, majd a romanisztika,
spanyol, olasz, általános
nyelvészet, klasszika filoló-
gia és keleti nyelvek mam-
muttanszékébe vesztünk.
Szabó Zoltán professzornak
tanszékvezetõi státuszát eltö-
rölték, útiköltségét nem térí-
tették, két évig még saját
költségén járt az óráit meg-
tartani. Az eredeti felépítés-
bõl: egy professzori, egy ven-
dégprofesszori, két adjunktu-
si és két tanársegédi állásból
csak a két adjunktusi hely és
a vendégtanár konzulens stá-
tusza maradt. A nyelvészeti
tárgyakat Murvai Olga, az
irodalom- és mûvelõdéstörté-
netet és a finn nyelvet ma-
gam tanítottam. 1989 de-
cemberében egyetlen, II. éves
évfolyamunk volt.

‘89 december végén önálló
karrá szervezõdhetett a
Klasszika- és Modern Filoló-
gia Fakultás, ami késõbb a
mai Idegen Nyelvek és Iro-
dalmak Kar nevet kapta. A
kar új vezetõ testülete jóvá-
hagyta, hogy a magyar tan-
szék maradványából Hunga-
rológiai Tanszéket hozzunk
létre. Sikerült a magyart fõ-
szakként elismertetni a mi-
nisztériummal, s 1990 õszén
már meghirdethettük elsõ
felvételi vizsgánkat 20 helyre.
Ettõl kezdve diákjaink ma-
guk választották a magyar
fõszakot, akár mint idegen,
akár mint anyanyelvet. 

Kútba esett tervek

Ebben az idõben voltak
kudarcra ítélt nagy terveink

is. A temesvári rektorral
egyeztettünk, hogy létrehoz-
zunk egy Bukarestet, Temes-
várt, Belgrádot, Újvidéket,
Szegedet összefogó regioná-
lis hungarológiai oktatócsa-
patot, amelyik a Temesvári
Nyilatkozat szellemében
hangolódjon össze. Sajnos  a
délszláv polgárháború és a
nyilatkozat-ellenes erõk ter-
vünket elgáncsolták.

A másik  kútba esett ter-
vünk a hungarológia finn-
ugor tanulmányok felé való
bõvítése volt. Egy szándék-
nyilatkozatomra 1990 áprili-
sában megjelent egy finn kül-

döttség a finn akadémia el-
nökének vezetésével. A hel-
sinki és a kuopioi rektor fel-
ajánlotta, hogy egyetemükön
szívesen szerveznek román
lektorátust, Bukarestbe pedig
finn lektort küldenek, ha fo-
gadják, a Kolozsvár–Turku
kölcsönösség mintájára.
Mind a felsõoktatási minisz-
terhelyettes (Paul Cornea),
mind a rektorhelyettesünk
(Lazãr Vlãsceanu) a tárgyalá-
sokon lelkesen támogatták
az ügyet, de a vendégek távo-
zása után már nem akartak
hallani róla. 

Még egy tervünket emlí-
tem: a 90-es évek közepén  az
egyetemek sorra létesítettek
kollégiumokat az egyetemi
központokon kívüli városok-
ban. Bár a Sepsiszentgyörgyi
városi vezetõség helyet bizto-
sítva szívesen fogadta volna a
kihelyezett magyar szakot,
hiszen a tanárok egy része
onnan ingázott a fõvárosba,
a magyar diákok jó része is
közelebb lett volna otthoná-
hoz, a román diákok pedig
magyar nyelvi környezetben
könnyebben elsajátíthatták
volna a nyelvet -  a Bukaresti
Egyetem úgy döntött, hogy
nem él a tervezett magyar–
német szak kihelyezésével.

Örültünk viszont annak,
hogy a 1995-re kiteljesedett
négy évfolyamon és a ma-
giszteri ötödik éven több mint
80 diákunk tanult. 19 oktatói
státuszból 11 pályázattal be-

töltött fõállás volt. Tanszék-
vezetõként irodalomtörténe-
tet tanítottam, Murvai Olga a
nyelvészeti diszciplínákat,
Zsigmond Gyõzõ néprajztu-
dományt, Tapodi Zsuzsa iro-
dalomtörténetet, Reinhart
Erzsébet mûvelõdéstörténe-
tet, Bíró Béla irodalomelmé-
letet, Gászpor Réka, Szonda
Szabolcs, Szabó Emõke, Bá-
nyai Éva, Király Hajnal,
Szopos András látták el a sze-
mináriumokat. Murvai Lász-
ló mellékállásban módszer-
tant tanított, Demény Lajos
akadémikus külsõ munka-
társként hermeneutikát. Pécsi

vendégtanárunk, Krebsz Já-
nos a mai magyar irodalmat
tanította.

Hungarológia
románoknak

A hungarológián folyó ok-
tatás jellegzetessége volt, és
ma is az, hogy egyrészt biz-
tosítja a román anyanyelvû
diákok képzését, hogy sajá-
tos mûvelõdési értékeinket
továbbíthassák a román tu-
dományosság és a nagykö-
zönség felé, irodalmunk for-
dítói, kultúránk román nép-
szerûsítõi lehessenek, más-
részt a magyar diákokat fel-
készíti a magyar nyelv- és
irodalomtanári pályára. 

Sok jó diákunk volt
Smaranda Enache, George
Sarãu, Szopos András, Szon-
da Szabolcs, Pupp Réka,
Szilágyi Szilárd, Szász Ró-
bert – akik tanszéki tanártár-
sak lettek– vagy Elena
Dumitru, aki most Rómából
jött, hogy elõadást tartson a
konferenciánkon.

Sorolhatnám a többi volt
diákunkat, a már elsõ foko-
zatot szerzett tanárokat, akik
Erdély-szerte terjesztik a ma-
gyar kultúrát.

A román diákjainkat a
jószándékú érdeklõdés veze-
ti. A magyar diákok Bukarest
irányába való tájékozódását
meghatározza a térbeli távol-
ság, a vasúti összeköttetés. A
motivációnak persze van

idõben változó szegmentu-
ma is, ilyen volt például a
szakok változatosabb kínála-
ta. Szakpárosításban felvehe-
tõ volt a hindi, török, kínai,
arab, perzsa, klasszika filoló-
gia stb. A 70-es, 80-as évek-
ben a szakra jelentkezõ ma-
gyar diákok motivációja az
volt, hogy Erdélyben kapja-
nak állást az akkori kötelezõ
kihelyezési rendszerben.  Ke-
vésbé állt fenn annak a veszé-
lye, hogy a bukaresti egye-
temrõl Észak-Moldva vala-
melyik falucskájába repar-
tizálják õket, mint ahogy a
Kolozsvárt végzett magyar
szakosokat. Bukarest válasz-
tásával a magyar diákok a
diktatúra homogenizálási
politikájának kivédését, a ro-
mán diákok ennek a politiká-
nak a kihasználását látták
megvalósíthatónak.

Változó motivációk

A változó motivációkhoz
tartozik – fõleg ma –,  hogy
itt diákként könnyebb állást,
alkalmi munkát szerezni.
Hírközlõ szervek, kiadók,
bankok, vegyes vállalatok fi-
zetnek apró szolgáltatáso-
kért. A motivációk dinami-
kus részét a politikai változá-
sok által kiváltott közhangu-
lat is befolyásolja. Az 1992-
es parlamenti választások kö-
rüli nacionalista diskurzus
hatására mesterségesen ki-
alakított xenofóbia elvette a
román fiatalok kedvét attól,
hogy magyar fõszakra irat-
kozzanak. Míg 1991-ben a
szakra jelentkezõ román és
magyar diákok megoszlása
fele-fele volt, a ‘92–’96-os
parlamenti ciklus idején a
magyar fõszakra az öt felvé-
teli vizsgán kétszeres túlje-
lentkezés mellett bekerült 98
magyar diák, ezalatt egyetlen
román diák sem látta kellõ-
képpen indokoltnak, hogy a
magyar szakot válassza. A
‘96-os parlamenti választá-
sok eredményeképpen az
RMDSZ bekerült a kor-
mányba, elcsitult a magyar-
ellenes diskurzus, így az
1997-ben felvett 22 elsõ éves
diákunk közül 13 román
anyanyelvû volt. És továbbra
is szinte fele-fele az arány.

Sikerélmény 
és lemorzsolódás

A szakra jelentkezõ román
diákjaink a Kárpátokon kí-
vülrõl verbuválódnak. Leg-
többje kezdetben bizonyta-
lan: vajon az egyetemi évek
alatt meg tudja-e tanulni
nyelvünket, aztán megbizo-
nyosodhat afelõl, hogy ha
komolyan veszi a nyelvtanu-
lást, eredményét jól kama-
toztathatja. Végzett román
hallgatóink állást kaptak kü-
lönbözõ fõhivatalokban. Per-
sze van lemorzsolódás is,
mint bármely más szakon. Itt
csak az a kellemetlen helyzet
állhat elõ, hogy a kudarc él-
ményét nem tudja feldolgoz-
ni a xenofóbia katalizátora
nélkül, a kibúvót keresõ lélek
indoklást talál az örökölt elõ-
ítéletek hatalmas szemét-

dombján.
1994-tõl 2000-ig minden

évben indíthattunk mester-
képzést magyar mûvelõdés-
történeti  programmal. 2001-
tõl csak három alkalommal
volt magiszteri csoportunk.
Az utóbbi programja fordí-
táselmélet és gyakorlat volt.
Se tavaly, se idén nem indít-
hattunk magiszteri képzést.

2000-tõl a diákok jelentke-
zésére is kisugároznak a re-
form címkéje alatt foganato-
sított megszorító intézkedé-
sek. A magyar nyelvi okta-
tást felkaroló folyamat meg-
torpant. A finanszírozási
problémákra való hivatko-
zással megakadályozott tan-
székfejlesztés, az intézmény
felett lebegtetett bizonytalan-
ság, a szakok közötti rivalizá-
lás, a korábbi szolidaritás
megbomlása jelentõs károkat
okoz. A magyar magiszteri
képzés támogatása is „aka-
dályoztatik”. (...)

Ösztövérré 
tett tanrend 

Az ösztövérré tett tanrend
által biztosított óraszám a
tanszék oktatói állományát is
csonkította. Rendre kény-
szerbõl megvált a tanszéktõl
Tapodi Zsuzsa, Bíró Béla,
Szonda Szabolcs, Péncyél
Magdolna, Gászpor Réka –
és sajnos a korábban más
egyetemeken katedrát szer-
zett vagy egyéb munkahelyet
választott volt kollégáink
sem térhetnek vissza: Zirkuli
Péter, Rostás István, Ileana
Marin, Szopos András, Ki-
rály Hajnal, Szabó Emõke,
Bartha Bernadett, Kiss Réka.

Szólnom kell még röviden
a könyvtárunkról. Az indu-
láskor hat magyar nyelvû
könyv volt a kari könyvtár-
ban. Akkor megadatott az a
lehetõség, hogy az állami
könyvalap állományából vá-
logathattam. Oda volt be-
gyûjtve a megszûnt erdélyi
kollégiumok könyvtárállo-
mánya (Nagyvárad, Szat-
már, Zilah stb). Magam csak
a kartotékokat böngészve, ki-
válogattam néhány tízezret,
amibõl 3500 kötet meg is ér-
kezett a kari könyvtárba.  Tá-
mogatott bennünket  az
OSzK, a követség, a Hunga-
rológiai Társaság. 1996-ban
Martos Gábor gyûjtést szer-
vezett Magyarországon a
hungarológia számára, Ko-
vács János, Szász János ránk
testálta könyvtárát, így ma
egy 15 000-es válogatott
könyvtár áll a rendelkezé-
sünkre. 2007-ben megláto-
gatta a tanszékünket Sólyom
László köztársasági elnök,
aki gazdagította a Romániai
Hungarológiai Társaság ko-
rábbi pályázatain elnyert
technikai felszerelésünket.
Szoros kapcsolatban állunk a
Magyar Kulturális Intézettel,
használjuk könyvtárát, ter-
meit, eszköztárát. 2005-ben
Sepsiszentgyörgyön megala-
kítottuk a tanszék háttérin-
tézményét, a Romániai Hun-
garológiai Társaságot.

Molnár Szabolcs

Magyar tanszék Bukarestben

Molnár Szabolcs Fotó: ÚMSZ/archív
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Folytatás az 1. oldalról

Mindkét felekezet tagjai kö-
zött teret hódított az a felis-
merés, hogy az összefogás,
az egyetértés, az erõk egyesí-
tése vezethet egy olyan szer-
vezet  létrehozásához, amely
maga köré tömörítheti a ro-
mán fõváros szaporodó szá-
mú magyarjait felekezeti kü-
lönbség nélkül. A háborút
megtépázva  átvészelt két
szervezet,   a Bukaresti Ma-
gyar Társulat és a Szent Ist-
ván Király Egyesület – meg-
fogyatkozott tagságával, le-
csökkent számú választmá-
nyával, helyükön maradt el-
nökeivel – külön-külön
gyenge volt egy ilyen feladat-
ra. Ez a felismerés erõsítette
mindkét felekezet  és mind-
két egyesület szándékát,
hogy egy új, közös szerveze-
tet hozzanak létre, és a
Zalomit utcai székházban
újraindítsák a hagyományos
közösségi és mûvelõdési
munkálkodást. Kézenfekvõ
megoldásnak tûnt a két meg-
maradt szervezet egyesítése. 

Az egyesítés 
szükségessége

A reformátusok és a Buka-
resti Magyar Társulat tagjai-
nak körében Szász István lé-
vita-tanító,  a katolikusok
között és a Szent István Ki-
rály Egyesületben  Tokai
Gyula tanító érvelt a fúzió
szükségessége mellett. Tokai
Gyula,  mintegy jelképesen,
mindkét szervezet tagja lett.
„Gyakran jöttünk össze – ír-
ja egy  közgyûlési beszámo-
lójában Szász István –, s el-
beszélgettünk... Láttuk, érez-
tük a nyomást, amely kívül-
rõl nehezedik ránk, s tisztá-
ban voltunk azzal, hogy csak
egyesített, közös erõvel tu-
dunk ellenállni és vállat váll-
hoz vetve megküzdeni az-
zal.” A két tanító érvei és
mind számosabb társulati
tag kifejezett óhaja cselek-
vésre késztette a választmá-
nyok tagjait. 1920-ban egy-
egy kijelölt bizottság meg-
kezdte az elõzetes tárgyalá-
sokat a két szervezet egyesí-
tésérõl. A megbeszéléseken
megállapodtak a feltételek-
rõl, kölcsönös engedmények
alapján kimunkálták az új
társulat szervezeti felépíté-
sét, mûködési szabályzatát,
tevékenységének irányait.
Ezeket elõbb a két szervezet
választmánya, majd közgyû-
lése elfogadta. 

Az alakuló közgyûlést
1921. május 8-án tartották,
ahol jóváhagyták a két szer-
vezet egyesülését,  kimondták
az új egyesület megalakulá-
sát, jóváhagyták elnevezését
és megválasztották vezetõsé-
gét. Furcsa elnevezést kapott
az új szervezet: Szent István-
nal Egyesült Magyar Társu-
lat. Oka ennek az, hogy egyik
fél sem akart olyan elneve-
zést, amely ne utaljon az elõd
egyesülésekre. Sokan érveltek
amellett, hogy maradjon a
nagy múltú Bukaresti Ma-
gyar Társulat elnevezés, hi-
szen az felekezetközi egyesü-
lés volt, amelybe az idõk fo-

lyamán több szervezet is be-
olvadt az elnevezés megvál-
tozása nélkül. A katolikusok
egy csoportja nem értett
egyet ezzel, mondván, hogy
a BMT református alapítású
volt. Végül kölcsönös meg-
egyezés alapján került az új
egyesület homlokára ez a fur-
csán hangzó elnevezés. A
tagság továbbra is a hagyo-
mányos Magyar Társulat el-
nevezést használta, a korabe-
li sajtóban feltûnik az Egye-
sült Magyar Társulat megne-
vezés. Az alakuló ülésen
megválasztották az egyesület
elsõ választmányát, amely-
nek  összetétele a következõ
volt: Szabó István elnök (a
Szent István Király Egyesület
volt elnöke),  Ferencz Antal
alelnök (a Bukaresti Magyar
Társulat volt elnöke),  Tokai
Gyula titkár, Horváth Gyula
segédtitkár, Kovács Ignác
pénztáros,  Bartha Mózes
gazda (házgondnok),  Orbán
Lajos, Kovács Sándor ellen-
õr, Páldeák Samu, Dobrosics
Sándor, Fülöp Pál, Gelei Dé-
nes, Ferencz András, Né-
meth László, Polgár János ta-
gok. A húszas évek derekától
a választmány mûvelõdési
osztályvezetõvel egészült ki. 

Az egyesület 
vagyona és céljai

Az egyesülést szentesítõ
közgyûlésen elõterjesztett
jelentés szerint a Bukaresti
Magyar Társulatnak több
milliót érõ tehermentes in-
gatlanán, berendezésén és
értékes könyvtárán kívül 40
ezer lej készpénze volt. A
Szent István Király Egyesü-
let 30 ezer lej készpénzt és
400 ezer lej romló névértékû
értékpapírt hozott. A Buka-
resti Magyar Társulatnak
537, a Szent István Király
Egyesületnek 897  tagja volt,
az új egyesület tehát 1434 ta-
got számlált. Az elfogadott
alapszabályzat szerint az új
társulat „önsegélyezõ egye-
sület”. Céljai: ,,a tagok segé-
lyezése elhalálozás és beteg-
ség esetén. (…)  Az irodalom
terjesztése a tagok között fel-
olvasásokkal, kulturális ülé-
sekkel, zenés estékkel, mû-
kedvelõ elõadásokkal. (…)
Tagok lehetnek a 15–50 év
közötti bukaresti lakosok
nemre, vallásra és nemzeti-
ségre való tekintet nélkül, ha
román állampolgárok és ren-
desen fizetik a tagdíjat. (…)
Papok, felekezeti különbség
nélkül, tényleges tagnak fel
nem vehetõk. (…) Minden
21. évet betöltött tagnak, aki
írni-olvasni tud, szavazati jo-
ga van és bizottsági tagnak
választható.(…) A hazárdjá-
tékok tilosak az egyesület-
ben.(…) A társulat tagjai lá-
togathatták  a székház játék-
termét, olvasótermét, köl-
csönözhettek a könyvtárból,
részt vehettek a mûkedvelõ
csoportokban, a dalárdában. 

Elõírások

Három elõírás hívja fel
magára a figyelmet. Az elsõ
az, hogy a társulatba tagnak
felvehetõk nem csak magya-

rok, hanem más nemzetisé-
gûek is. A második az, hogy
tagok lehetnek a nõk is, aki-
ket addig egyetlen bukaresti
magyar egyesület sem foga-
dott tagságába. A harmadik
a legmeglepõbb, amelyik
elõírja, hogy papok, feleke-
zetre való tekintet nélkül,
nem vehetõk fel tényleges
tagnak. Ha a nõk és a más
nemzetiségûek irányába a
szervezeti szabályzat nyitást
jelentett, a papok kizárása
egyértelmûen érthetetlen
egy olyan egyesület eseté-
ben, amely nem radikális
vagy  szélsõbaloldali, hanem
kimondottan polgári szerve-
zet. Feltehetõ a kérdés, vajon
mi késztethette a fõként de-
rék iparosokból álló választ-
mányt arra, hogy ezt az
elõirást beiktassa a szerveze-
ti szabályzatba?  Két feltéte-
lezés fogalmazódott meg er-
re nézve.  Az egyik az Árvay
Árpádé, aki a Zalomit utca 6

címû dolgozatában úgy véle-
kedik,  ez az elõírás egy húsz
évvel korábbi történésre utal
vissza, amikor a Bukaresti
Magyar Társulatban, a szá-
zad elején, elvtelen viszály-
kodás, személyes torzsalko-
dás alakult ki a reformátusok
és katolikusok között a veze-
tõségi hegemoniáért. (...) A
jelek szerint az új szervezet
vezetõsége a papokat tette fe-
lelõssé a történtekért, s ha-
sonló viszályok megelõzése
céljából iktatta be a korláto-
zást. A másik feltételezés a
Nagy Sándoré,  a kortárs re-
formátus lelkészé, aki A re-
gáti magyarság címû könyvé-
ben ezt írja: „... egyrészt a
Társulat spiritus rektorai a
fuzió után a regáti roman-
izáló katolicizmus bár lát-
szólag magyar, de lojálisnak
bizonyuló papjai lettek, más-
részt a katolikus papoknak a
cél szempontjából különben
is felesleges tényleges tagsá-
gát azért kellett szabályzat-
ban megtiltani, hogy magyar
társadalmi tevékenységük-
nek ne egyházhatósági tila-
lom lássék útjába állni.” Bár-
mi indokolta is, ma már egy-
értelmû, hogy hibás döntés
volt, káros az új egyesület
mûködésére, mert gyengítet-
te a magyar szellemiséget a
társulati életben, a mûvelõ-
dési tevékenységben, akadá-
lyozta a hagyományok foly-

tatását, távolmaradásra kész-
tette a többi értelmiségit. (...) 

A szervezeti élet

A hivatalos bejegyeztetést
követõ idõszakban fokozato-
san  kialakult a rendszeres
szervezeti élet. Évente beszá-
moló közgyûléseket tartot-
tak, tájékoztatták a tagságot
a végzett munkáról, a költ-
ségvetési mérlegrõl, a követ-
kezõ esztendei programról
és költségvetési tervrõl, a va-
gyoni helyzetrõl, a tagság
alakulásáról, megválasztot-
ták az új vezetõséget. A vá-
lasztmány szervezetileg
megerõsítette, jól mûködõ
segélyegyletté fejlesztette a
társulatot. 1923-ban létre-
hozták a betegségi és temet-
kezési segélyezõ osztályt,
amely hozzáértõen végezte a
munkát. A vezetõség ren-
dezte a társulati székház bér-
leti ügyeit, renováltatta a he-

lyiségeket. A vendéglõt a
brassói Czell gyár tulajdono-
sainak adta bérbe.   

Új kihívás: 
a betelepedõk

Új kihívással szembesült a
társulat  a Bukarestben mun-
kát, megélhetést keresõ erdé-
lyi magyarok tömeges betele-
pedése nyomán. Közülük so-
kan kérték felvételüket a tár-
sulatba. A választmány régi
bukaresti  tagjai bizalmatla-
nul fogadták kérésüket.
Megbízhatatlanoknak tartot-
ták az újonnan jötteket, fél-
tették az egyesület vagyonát
„a jöttmentektõl”.  Nem is
vették fel õket teljes jogú ta-
goknak, a döntésekben nem
vehettek részt, nem volt sza-
vazati joguk a közgyûlése-
ken. Számukra létrehozták
az úgynevezett ,,mûvelõdési
alosztályt”, csak ennek lettek
a tagjai. Ez az újonnan idete-
lepedettek közül sokakban
elégedetlenséget váltott ki.
Hasonlóképpen a társulat ré-
gi tagjai nem látták szívesen
a frissen érkezett értelmiségi-
eket sem, s ha fel is vették a
tagságba, elzárkóztak kezde-
ményezéseiktõl, amelyek a
társulati élet nemzeti szelle-
mének erõsítésére, a mûvelõ-
dési hagyományok folytatá-
sára, felélesztésére irányul-
tak. A ilyen légkör nem ked-

vezett sem a bukaresti ma-
gyar fiatalok, sem pedig az
ide tanulni jött magyar fõis-
kolások bekapcsolódásának
a társulati életbe. (...)

Bár kezdettõl fogva a segé-
lyezési és jótékonysági ügy-
ködés került a társulati mun-
ka homlokterébe, a választ-
mány nem feledkezett meg
teljesen a szabályzatban elõ-
írt kultúrmunkáról sem. A
székházban teaestélyek, mû-
soros elõadások, dalestek,
mûsoros bálok, mûkedvelõ
színielõadások követték egy-
mást. 1929-ben átvették a
bérlõtõl a dísztermet, telje-
sen felújították, alkalmassá
tették arra, hogy rendezvé-
nyek színhelye legyen. Meg
is élénkült a közmûvelõdés.
A megújult díszteremben
színielõadásokat mutattak
be, dalesteket, irodalmi-ze-
nés mûsorokat, emlékünne-
pélyeket rendeztek. A termet
fõképpen más egyesületek

mükedvelõi bérelték ki elõ-
adásaik számára. Itt léptek
fel a vendégszereplésre érke-
zett erdélyi színészcsopor-
tok, mûkedvelõ együttesek,
énekkarok. A díszteremben
mutatta be elõadásait a har-
mincas évek elején rövid ide-
ig mûködõ Bukaresti Ma-
gyar Színház. Gazdagodott
a kölcsönkönyvtár állomá-
nya, nõtt az olvasók száma. 

Megtört lendület

A lendület azonban meg-
tört, hanyatlás következett
be. A társulati mûkedvelõ
csoportok remélt megújulá-
sa nem vált valóra. A tagság
nem gyarapodott fiatalokkal
és értelmiségiekkel,  akik él-
tethették volna a mûkedvelõ
munkát. A  magyar szellemû
kultúrmunka így  inkább el-
sorvadt, minthogy megelén-
kült volna. A székházba lá-
togatók a játéktermen, a ven-
déglõn kívül nem igen talál-
tak hasznosabb idõtöltést.
Az  olykor  itt fellépett  ,,mû-
vészcsoportok”  csupán  ol-
csó, kétes értékû szórakozta-
tást kínáltak. Magyar szóra,
dalra, táncra mindig akadt
közönség ezen a szinten is.
Szász István társulati elnök-
titkár, aki Tokai Gyulát kö-
vette ebben a tisztségben,  a
társulat 75. évfordulója al-
kalmából rendezett jubileu-

mi ülésen kénytelen volt
megállapítani: „A dicséretre
érdemes tevékenység mellett
nem hallgathatom el a szo-
morú valóságot, hogy kultu-
rális célkitûzéseink munká-
lása az utóbbi években a mi-
nimumra csökkent. A régi
munkások kiöregedtek, az if-
jak nem találják meg azt a
vezért, aki õket összefogná.”

A hanyatlás,  a megtorpa-
nás nem bizonyult átmeneti
jelenségnek, és az ifjak sem
találtak rá az egyesülethez
vezetõ útra. (...) A harmincas
évek vége felé a szélesebb kö-
zönség csak a díszteremben
mûködõ mozi, a játszótermi
és vendéglõi idõtöltés és a
duhajkodásokról elhíresült
bálok közül választhatott. A
kulturált szórakozás hiánya
volt az egyik oka annak,
hogy a ház elõtt  kétes hírû
cselédkorzó alakult ki. (...)

Segélyezés 
és jótékonykodás

Viszont érdemleges és fo-
lyamatos segélyezési és jóté-
konysági munka írható a tár-
sulati ténykedés javára. Mû-
ködésének egész ideje alatt
elhalálozás vagy betegség
esetén a társulat saját pénztá-
rából rendszeresen  segély-
ben részesítette a rászoruló
tagokat. Évente jelentõs ösz-
szegeket adományozott jóté-
konysági célokra: a szegény
gyermekek felruházására, a
tanulóknak tankönyvek, fü-
zetek, írószerek, villamosbér-
letek vásárlására, az idõsek,
betegek, nincstelenek ellátá-
sára orvossággal, tüzelõvel,
ruházattal. Minden tanévben
pénzadománnyal segítette a
magyar elemi iskolát tanfel-
szerelések, könyvek beszer-
zésében, iskolai ünnepélyek
rendezésében. Érthetetlenül
elzárkózott viszont a magyar
fõiskolások bukaresti diák-
otthonának támogatásától.      

Kétnapos jubileumi ün-
nepségen emlékezett meg a
társulat 1932. október 29-én
és 30-án fennállásának 75.
évfordulójáról. Az ünnepi
közgyûlésen Szász István el-
nök-titkár kiemelte, hogy a
világháborút követõ nehéz
helyzetben úttörõ munkát
végzett a bukaresti magyar-
ság társulati életének felélesz-
tésében, a trianoni  békeszer-
zõdés után a közösség szer-
vezésében, a magyar közmû-
velõdés újraindításában, a se-
gélyezési és jótékonysági
munkálkodásban. Szólott a
mûkedvelõ mozgalom alaku-
lásáról, ismertette sikereit,
megtorpanásait és azt, hogy
az az évforduló megelõzõ
években a minimumra csök-
kent. A közgyûlés programot
fogadott el a társulati élet fel-
pezsdítésére, a tagság gyara-
pítására, és  új vezetõséget
választott. A következõ évek
azonban nem hoztak lénye-
ges változást a társulat életé-
ben. A remélt megújulásból
kevés valósult meg, az egy-
mást váltó vezetõségek nem
tudtak vagy nem is akartak a
megszokottan változtani.   

Folytatása a 8. oldalon

Találkozások a Zalomit utcában

A Bukaresti Petõfi Mûvelõdési Társaság Zalomit utcai székháza Fotó: archív
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Norman Manea

Sokoldalúan ellentmondá-
sos volt, és az is maradt, a ro-
mániai valóság. Még az a ke-
vés disszidens sem volt képes
közös álláspontot találni,
sem 1989 elõtt, sem pedig
azután, egy közös és össze-
függõ társadalmi és politikai
program kidolgozása érde-
kében.

Ebben az értelemben, gon-
dolom, figyelemre méltó a
román reagálás arra, hogy a
berlini fal leomlásának 20.
évfordulójakor és Európá-
ban a kommunizmus össze-
omlása évfordulójának tájé-
kán Herta Müller prózaíró-
nak ítélték oda az irodalmi
Nobel-díjat, akinek a mun-
kásságát már jelentõs német-
országi és nemzetközi díjak
hitelesítették mind irodalmi,
mindpedig erkölcsi szem-
pontból.

Romániában született, de
kezdettõl fogva német nyel-
ven ír, Berlinben lakik több
mint húsz éve, identitása va-
lahol az emigráns és az átte-
lepült között van. Ez az író-
nõ sajátos eset azért is, mert
könyveinek szinte kizáróla-
gos témája a Ceauºescu-
rendszerbeli Románia és an-
nak titkos rendõrsége „a sok-
oldalúan fejlett szocializ-
mus”-nak nevezett diktatúra
idején, illetve azt követõen.

Jelent valamit az, hogy az
idén a zsûri egy Romániá-

ban született nõt választott,
aki németül írt a félelmetes
ceausiszta diktatúráról és az
annak tökéletesen megfelelõ
titkosrendõrségrõl.

Románia számára teljes
mértékben újdonság volt
Herta Müller és barátai, a
német–román írók, vagyis a
„kisebbségiek” és fõleg a bal-
oldali értelmiségiek ellenál-
lása, azok jelentkezése, akik
az ország politikai hagyomá-
nyaival egyáltalán nem
szimpatizáltak.

A román sajtóban 2009
októberében megjelent szá-
mos vélemény közül bár
csak néhányat idézek, az is
elég ahhoz, hogy átfogó ké-
pet nyerjünk az esemény fo-
gadtatásáról és az általános
hangulatról.

Andrei Pleºu filozófus
azonnal örömét fejezte ki a
díj odaítélésével kapcsolat-
ban; azt állította, hogy az õ
számára az írónõ már régóta
Nobel-díjas.

Ion Bogdan Lefter buka-
resti irodalomkritikus, aki
Herta Müllerrel egy generá-
cióból való, úgy véli: ez az
esemény arra kötelezi Ro-
mániát, hogy végül is elfo-
gadja „azokat az igazságo-
kat, amelyeket az utóbbi két
évtizedben már mások is
hangoztattak, és ezáltal nem
egyszer heves vitát vátottak
ki fõként az értelmiségiek
között, vagy pedig etnikum-
közi feszültséget idéztek elõ

a lakosság körében”. E né-
zeteltérések közül több is
nyilvánvalóvá tette, hogy a
harcos etnocentrizmus és a
nem is túlságosan álcázott
nacionalista törekvések meg-
léte ismert tény. I. B. Lefter
emlékeztet arra, hogy „egy
>>nem-román<< is képvi-
selheti a románságot, vala-
mint a közös, többnemzeti-
ségû és többnyelvû kultúrán-
kat”; és arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy Herta Müller

prózájában megjelenik a
nemzeti kisebbségekkel
szemben Romániában alkal-
mazott diszkrimináció.
Lefter véleménye szerint
„egy német származású író-
nõvel kapcsolatos vita kere-
tében”  könnyebb lesz elfo-
gadtatni ezeket az igazságo-
kat, mintha a díjazott törté-
netesen egy romániai ma-
gyar vagy egy romániai zsi-
dó lenne, és utal arra, hogy
jómagam (Norman Manea

sz. m.) többször is hangot
adtam annak a reményem-
nek, hogy nem fogom Ro-
mániát „ilyen helyzet elé ál-
lítani”.

Sajnos, egyes olvasói véle-
mények, úgy tûnik, máris
meghazudtolják a kritikus
derûlátását.

William Totok, a díjazott
írónõ régi barátja és eszme-
társa, maga is romániai szár-
mazású német író, akit a
kommunista hatóságok el-
lenálló mivolta miatt börtön-
be zártak, s aki jelenleg szin-
tén Berlinben él, még azon a
héten kijelentette: Herta
Müller díját „emlékmûnek
tekinti, amelyet az összes
diktatúrák áldozatai számá-
ra emeltek, függetlenül attól,
hogy milyen színû diktatúrát
szenvedtek”. De William
Totok azt is kihangsúlyozza,
hogy Herta Müller romániai
származása mindössze „élet-
rajzi véletlen”, teljesen „föld-
rajzi kérdés”, anélkül hogy
különösebben jellemzõ len-
ne a román kultúrát és iro-
dalmat illetõen.

Sõt, ennél drasztikusabb a
véleménye a legnagyobb ro-
mán disszidensnek, a Párizs-
ban élõ írónak, Paul Gomá-
nak: „Herta Müller Nobel-
díja semmit sem jelent Ro-
mánia számára”.

Nincs is miért számûzött
legyen az írónõ a német
nyelvben és a német kultú-
rában, inkább „Németor-

szág által visszanyert” õ,
akit mindig csak a saját
közösségének a szenvedései
érdekeltek, nem pedig a ro-
mánoké is. Goma felrója az
írónõnek és barátainak, a
Bánsági Akciócsoportot al-
kotó  („karton marxisták-
nak”), hogy közömbösek
voltak a Romániai Ember-
jogok Védelmérõl szóló
Nyilatkozattal szemben,
amelyet õ kezdeményezett,
meg vannak elégedve azzal,
hogy a Szövetségi Németor-
szág váltságdíjat fizetett ér-
tük, és hogy a „kapitalista
szabadságban” tovább foly-
tathatják „bánsági újmarx-
ista” vitézkedésüket. A ro-
mán disszidens emlékeztet
rá, hogy az õ német nyelven
is megjelent könyveiben,
„nem német lévén” is volt
olyan „bátor” illetve „meg-
gondolatlan”, hogy az oro-
szok által megszállt Romá-
niában élõ németeknek a
sorsáról írjon.

Ezek a vélemények felte-
hetõleg képet nyújtanak
nemcsak a jelenlegi román
valóságról, hanem jellemzõ-
ek a régebbi vagy közelebbi
múltbelire is, azokról a vá-
gyakról és megrázkodtatá-
sokról, feszültségekrõl és
összecsapásokról szólnak,
amelyek az itt élõkre rá-
nyomták bélyegüket.

Fordította: 
Zsehránszky István

Keleten a helyzet sokoldalú

Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

Sajátos történelmi szövõd-
mény Isztambul – talán emi-
att lett az idén, Péccsel
együtt, Európa kulturális fõ-
városa. Ez a szövõdmény jel-
leg szembetûnik, ha a város
bármelyik szegletét tekintjük.
Mindaz, ami máskülönben
több, egymástól távoli telepü-
lésen látható, itt van egybe-
gyûjtve ebben a csodálatos
egyvelegben. Azért lehetsé-
ges ez, mert Isztambul szá-
mos civilizációnak adott ott-
hont – nyelvek, vallások,
nemzetiségek együttesének.
A város történelmi központ-
ját képezõ félszigeten találha-
tó paloták, ahol a birodalom
szíve dobogott, a hely hangu-

latát tekintve, ma valódi me-
seváros benyomását kelti. A
Topkapi Palota nagy pompá-
val emelkedik a látogató fölé.
Halics tîlsó partján, az
Aranyszarv-öbölben ott áll a
Galata Torony. Galata és a
közelében lévõ Beyoglu min-
dig kapcsolatban állt Nyu-
gattal. Az itteni felekezeti
építmények: templomok, zsi-
nagógák, valamint jelentõs
civil épületek: követségek, az
elsõ színház, a városháza, a
szállodák és a szórakozóhe-
lyek – de az elsõ felüljáró is
itt épült! Ez az a városrész,
amely antik építészet relikvi-
ái nélkül is felhívja magára a
figyelmet.

Az Isztambult ért megtisz-
teltetés jegyében az Alduna
Kutatási, Fejlesztési, Nevelé-
si és Kulturális Központ, a
Romániai Törökök Demok-
ratikus Szövetségének Galaci
Fiókja a Konstancai Török
Fõkonzulátussal és a Buka-
resti Török Nagykövetséggel
együttmûködésben 2010 fo-
lyamán Adim adim Istanbul
(Isztambul, lépésrõl lépésre)
címmel rendezvénysorozatot
szervez, melynek célja, hogy
a romániai közönséggel meg-
ismertesse e csodálatos város
jellegzetességeit – számos
kulturális, turisztikai, nevelé-
si, irodalmi, zenei és más ne-
vezetességét. A sorozat elsõ
rendezvényeire Galacon ke-
rült sor a V. A. Urechia
Könyvtárban december 4-én
és december 14-én.

A december 4-i rendez-
vény címe Anatolia –
Kapadócia, a szeretet és tü-
relem bölcsõje. A vendéglá-
tót, a török szövetség galaci
fiókjának elnöke, Gülten
Abdula Nazare asszony
képviselte, meghívottként je-
len volt Haluk Agcsa, Tö-
rökország konstancai fõkon-
zulja, Ali Riza Erdogan tö-
rökországi meghívott, Ibra-
him Jusein, a RTDSZ parla-
menti képviselõje és Serghei
Zaharia, a Komrati Egye-

tem rektora, Moldova Köz-
társaságból. 

A december 14-i rendez-
vényt a XVIII. századi török
misztikus költészet bemuta-
tásának szentelték. Ebbõl az
alkalomból Haluk Agcsa fõ-
konzul meglátogatta az
Urechia Könyvtár Különle-
ges Gyûjtemények nevû
részlegét, ahol többek között
a Turcica néven tárolt régi
török nyomtatványokat, kö-
zöttük több õsnyomtatványt
õriznek: például az Oszmán
Birodalomról írt, 1481 és
1750 között megjelent negy-
ven történelemkönyvet. A
gyûjteményben szereplõ ki-
adványok latin, francia, spa-
nyol, olasz, német nyelven
íródtak, de van közöttük
számos régi török nyelven
írt kézirat, korabeli metszet,
valamit atlasz az egykori ha-
talmas birodalom tartomá-
nyairól. A diplomata nagyra
értékelte azt a gondosságot,
ahogyan itt, Galacon e ritka
értékû török könyv- és kéz-
iratgyûjteményt õrzik, és
ajándékként átadta a könyv-
tárnak a Korán bibliofil ki-
adását, amely kivételes gra-
fikai kivitelezésben jelent
meg: a szent könyv 1545-
bõl származó, miniatûrök-
kel díszített kiadásának a
hasonmása.

Isztambulról, lépésrõl lépésre

A konstancai török fõkonzul ajándéka

Folytatás a 7. oldalról

1940-ben a bécsi döntés érez-
tette hatását a társulat életé-
ben is. A tagság nagyon meg-
fogyatkozott, sokan visszate-
lepedtek Erdélybe. Az
ittmaradottak nem hagyták
cserben az egyesületet, to-
vábbra  is mûködtették, szék-
házában szerény rendezvé-
nyeket és  találkozókat szer-
veztek. Évente megtartották
a közgyûléseket, vezetõséget
választottak, munkaprogra-
mot hagytak jóvá. Bizonyság
erre az Universul címû napi-
lap 1943. március 19-i szá-
mában  közölt törvényszéki
bejegyzés a március 7-én tar-
tott közgyûlésen megválasz-
tott vezetõ bizottságról. 

A történelem forgatagá-
ban eltûntek a Szent István-
nal Egyesült Magyar Társu-
lat írott dokumentumai és
értesítõi. A korabeli bukares-
ti magyar lapokban csupán
szûkszavú közlések, tudósí-
tások jelentek meg a társula-
ti életrõl, a közmûvelõdési
rendezvényekrõl. Emiatt je-
len dolgozat csak vázlatos
képet alkothatott a társulati
és népmûvelési munkáról.

Az 1944. augusztus 23-i
fordulat után kelt híre annak,
hogy az akkori házgondnok
körüli csoport és az Universul
napilap kiadója között meg-
beszélések folytak arról,

hogy a székház a kiadó keze-
lésébe kerüljön. Ezt az ügyle-
tet sikerült megakadályoznia
Kövér Gyulának, az új el-
nöknek, aki közgyûlést hí-
vott össze az eset megvitatá-
sára. Ezen az ülésen jelen
volt Czikó Nándor és Czikó
Lõrinc a Magyar Népi Szö-
vetség képviseletében. Hatá-
rozatot hoztak a  házvezetõ
azonnali eltávolításáról és
csoportja kizárásáról. Ezt kö-
vetõen rövid ideig még fenn-
maradt az egyesület, valószí-
nû 1947-ig, feloszlásáig. A
székházat a Czikó testvérek
veszik át a Magyar Népi Szö-
vetség nevében, itt rendezik
be a bukaresti területi szerve-
zet székhelyét.  1950-ben a
hatóságok állami tulajdonba
vették a magyar házat. A
könyvtárat  a Sadoveanu
Könyvtárhoz csatolták.  

A megviselt állagú épületet
1950 és 1953 közt Petru Gro-
za  miniszterelnök utasításá-
ra kiutalt pénzbõl felújították
és új, emeletes épületszárny-
nyal bõvítették. Ezt követõen
kerületi kultúrházzá változ-
tatták, magyar jellegét elvesz-
tette. 1970-tõl Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház néven mû-
ködött. Az 1989-es fordulat
után a székház a  Bukaresti
Petõfi Mûvelõdési Társaság
tulajdonába került, 1999 óta
a bukaresti magyarság köz-
mûvelõdési központja.   

Találkozások a Zalomit...
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