
A tegnap esti összesítések
szerint tizennyolc halálos ál-

dozatot követelt két személyvo-
nat frontális összeütközése Bel-
giumban, Halle városánál. A

tragédiát az okozta, hogy az
egyik mozdonyvezetõ – eddig
ismeretlen okból – figyelmen kí-
vül hagyta a tilos jelzést. 
2. oldal 

Mai mellékletünk:

Akárcsak a kisebbségi törvény
tervezetét, az RMDSZ régió-

átszervezési elképzeléseit is elõbb
a koalíció szintjén vitatja meg a
két kormányzó alakulat. Errõl
tegnapi ülésén döntött az
RMDSZ és a PD-L vezetõt tömö-
rítõ koalíciós tanács. „Abban
megegyeztünk, hogy a jelenlegi
felosztás mûködésképtelen, de az
új régiók kialakításáról még nem
tárgyaltunk” – mondta Markó
Béla RMDS-elnök. Lapunk úgy
tudja, a PD-L Vasile Blaga bel-
ügyminiszter bízta meg azzal,
hogy egyeztessen a kisebbik kor-
mánypárt képviselõivel. 3. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1173 ▼
1 amerikai dollár 3,0235 ▼
100 magyar forint 1,5153 ▼

„Ellenpajzs” Transznisztriában?

Iszkander rakéták
elhelyezését kérte
területén az el nem
ismert Dnyeszteren
túli terület Moszk-
vától, tekintettel ar-
ra, hogy Románia
területén megjelen-
hetnek az amerikai
rakétapajzs elemei
– ezt az értesülést
közölte tegnap a
Nyezaviszimaja
Gazeta címû
moszkvai lap.

Aktuális 2

Média 9

Vezércikk 3

Román invázió a Berlinálén

A Wang Quan-an Tuan Yuan – Apart
Together címû szerelmi történetével induló
60. Berlinále mezõnyében négy romániai
alkotás is szerepel. Az országot Florin
ªerban Amikor fütyülhetnékem van, fütyülök és
Constantin Popescu A fiatal harcos portréja
címû nagyjátékfilmjei, valamint Paul
Negoescu Derbi és Adrian Sitaru A kalitka
címû rövidfilmjei képviselik. 

Kultúra 8
„Életre szépülni” 
a Bod Péter központban

„Életre szépülni” – ez a mottója az idén
ötödik alkalommal megrendezett Bod Pé-
ter Napoknak Marosvásárhelyen. A hétvé-
gén kezdõdött rendezvénysorozat február
18-ig, csütörtökig tart.

Azt követõen, hogy Mircea
Geoanã jelenlegi pártelnök

legnagyobb riválisa, Adrian
Nãstase volt miniszterelnök teg-
nap bejelentette visszalépését a
PSD elnöki tisztségéért folyó
versenybõl, heves spekulálás in-
dult meg arra vonatkozóan,
hogy az üresen hagyott „fõ kihí-
vó” helyét ki foglalja majd el.
Belsõ információk szerint erre a
„tisztségre” Victor Ponta jelenle-
gi alelnök a leghivatottabb,
ugyanis elképzelhetõ, hogy indu-
lása esetén javára visszalépne
Miron Mitrea és Cristian Diaco-
nescu is. Közben tegnap új jelölt-
tel bõvült az elnökjelöltek listája:
Radu Mazãre konstancai polgár-
mester a Rio de Janeiró-i karne-
válról jelezte, vele is számolja-
nak. 3. oldal 

A rossz tanuló
Miközben az EU mint entitás lassan, de
biztosan kilábalt a recesszióból, Románi-
ában kettõzött erõvel dühöng tovább a
gazdasági válság. A politikusi optimiz-

mus kincstárinak bizonyult,
az IMF képviselõinek elége-
dett hangvétele pedig in-
kább annak a bankárnak az

elégtétele, akinek sikerült
sokmilliárd eurós köl-
csönt kihelyeznie egy ki-

szolgáltatott, de ga-
ranciákkal rendelke-
zõ ügyfélhez.

Az eddigi érettségiktõl eltérõen a tegnapi román szóbeli megmérettetésen saját tanáraik is vizsgáztatták a maturandusokat

Belga tudósítások szerint a két vonat„brutálisan” ütközött Fotó: Agerpres

Koalíció: keresik
a közös nevezõt

Román szóbelivel és meglepetésekkel kezdõdött tegnap az érettségi Romániában. A diá-
koknak nemcsak az jelentett újdonságot, hogy a korábbi évfolyamoktól eltérõen nem június-
ban, a tûzõ napon, hanem február közepén, „hóbuckák között” kellett vizsgázniuk, újdonság
volt a számonkérés módja is. A maturandusok nem irodalmi mûveket, hanem a napisajtóban
megjelent szövegeket értelmezték – ha jól teljesítettek, akkor nem osztályzatot, hanem minõ-
sítést kaptak, s mindenki átment a vizsgán, aki megjelent a bizottság elõtt. 7. oldal 

Fotó: Mediafax

Érettségi hóbuckák közt
Irodalmi mûvek helyett újságcikkeket elemeztek a diákok a román szóbelin

Vasúti tragédia BelgiumbanPSD: Ponta lesz 
a trónkövetelõ

Salamon 
Márton László



Hírösszefoglaló

Esti adatok szerint legalább
tizennyolcan meghaltak két

egymással szembehaladó sze-
mélyvonat összeütközésének kö-
vetkeztében tegnap reggel Brüsz-
szeltõl nem messze, a flandriai
Halle (francia nevén Hal) város
egyik pályaudvarának közelé-
ben, Buizingennél. Román vagy
magyar áldozatokról nem érkez-
tek hírek. A mentés lapzártánk-
kor még zajlott. A sérültek ösz-
szes száma meghaladja a 150-et,
de nagy többségük nincs életve-
szélyben. Helyi illetékesek ko-
rábbi közlései szerint a halálos
áldozatok teljes száma megha-
ladhatja a húszat is. Akár Belgi-
um eddigi legsúlyosabb vasúti
szerencsétlenségérõl is szó lehet:
az országban csak egyszer, 1954
decemberében történt olyan ka-

tasztrófa, amelynek húsz halálos
áldozata volt. Az elmúlt évtized-
ben egész Európában is csak há-
rom olyan tragédia következett
be, amelyben húsznál többen
vesztek oda. A tegnapi összeüt-
közés nyomán több vagon kisik-
lott, volt, amelyik felborult, és
egy harmadik szerelvényben is
kár esett. Túlélõk közlése szerint
„brutális” karambol történt,
egyik vonat sem fékezett az ütkö-
zés pillanatáig. A tragédiát felte-
hetõen az okozta, hogy az egyik
mozdonyvezetõ nem látta vagy
nem vette figyelembe a tilos jel-
zést. Brüsszel környékén tegnap
reggel rossz látási viszonyok kö-
zött, sûrû havas esõben zajlott a
közlekedés. A szerencsétlenség
könnyû sérültjeit egy közeli
sportcsarnokban részesítették or-
vosi ellátásban, a súlyosabbakat
kórházba szállították. A hatósá-

gok egy ideig igyekeztek együtt
tartani a sérülést nem szenvedett
utasokat is, hogy minél több
helyszíni információhoz jussa-
nak a történtekrõl.

Súlyosan megrongálódott a
sínpár fölött húzódó nagyfeszült-
ségû vezeték is. Emiatt leállt a
vasúti közlekedés Brüsszel és a
belga fõvárostól délnyugatra esõ
térség között, a Brüsszel–Mons-,
illetve a Brüsszel–Tournai-vona-
lon. Nem jártak a szerelvények a
Brüsszelt Párizzsal összekötõ
nagy sebességû (TGV) vasúti vo-
nalon sem. Yves Leterme belga
miniszterelnök a katasztrófa mi-
att lemondta tegnapra tervezett
koszovói látogatását. José
Manuel Durao Barroso, az Eu-
rópai Bizottság elnöke és Jerzy
Buzek, az Európai Parlament el-
nöke részvéttáviratot intézett a
belga kormányhoz. 
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Röviden

Fejetlenség Háromszéken

A háromszéki dekoncentrált intézmények
igazgatóitól megvonták az aláírás jogát,
mivel nem tudni pontosan, ki vezeti jogilag
az intézményt, az egy évvel ezelõtt leváltott
igazgató, vagy utódja. György Ervin prefek-
tus tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta:
nagy az összevisszaság a dekoncentrált
intézmények élén, mert vagy nincs jogilag
megalapozottan kinevezett igazgató, vagy
mert több vezetõje is van az intézménynek.
Mivel nem tudtak dönteni, a prefektushoz
fordultak segítségért, aki elrendelte, hogy
ahol lehet ott az aligazgató írja alá a hivata-
los dokumentumokat, míg az ügyet nem
tisztázza a kormány. A prefektus szerint a
fejetlenség oka, hogy az alkotmánybíróság
januárban alkotmányellenesnek minõsítette
azt a kormányhatározatot, amelyben tavaly
év elején a demokrata-liberális (PD-L) és a
szociáldemokrata (PSD) kormány kinevezte
saját embereit. Ez alapján a kormánynak 45
nap áll a rendelkezésére, hogy kiigazítsa a
kormányhatározatot. A türelmi idõ február
végén jár le, így még két hétig nem tudni, ki
is vezeti a dekoncentrált intézményeket.

Belorusziai lengyelek õrizetben

Õrizetbe vették a fehéroroszországi lengye-
lek szövetségének mintegy negyven aktivis-
táját hétfõn, mivel a szervezet egyik, a
belarusz hatóságok által el nem ismert veze-
tõjével akartak szolidaritást vállalni, s ennek
hangot adni. Az incidens akkor történt,
amikor a fehéroroszországi Lengyel Unió
mintegy 100 tagja a Hrodna (Grodno) me-
gyei Ivjanyecbe utazott, hogy támogatásáról
biztosítsa Tereza Sobalt, a szervezet helyi, a
fehérorosz hatóságok által illegitimnek te-
kintett vezetõjét. Andzej Kremer lengyel
külügyminiszter-helyettes hétfõn Varsóban
aggodalmának adott hangot és magyaráza-
tot kért Minszktõl a fehéroroszországi len-
gyel kisebbség képviselõit ért atrocitás miatt.

Amerikai képviselõ: az USA-nak kell 
megtörnie Gáza izraeli blokádját

Az Egyesült Államoknak kell megtörnie a
Gázai övezetet sújtó izraeli blokádot, és ten-
geren kell szállítania utánpótlást a területre
– vélekedett Gázában helyi diákok elõtt
mondott beszédében egy amerikai kong-
resszusi képviselõ. A Washington államot
képviselõ, demokrata párti Brian Baird arra
sürgette az amerikai elnök közel-keleti meg-
bízottját, hogy keresse fel a Hamász iszla-
mista mozgalom ellenõrzése alatt álló régi-
ót, és elsõ kézbõl szerezzen tapasztalatot a
tavalyi izraeli hadmûvelet pusztításairól. Ba-
rack Obama elnök kormánya, akárcsak az
elõzõ, kerüli a kapcsolatot a Hamásszal,
mert a szervezet nem ismeri el Izrael állam
létét, és nem mond le az erõszakról.

Négy sérült a szerbiai merényletben

Négy ember megsérült egy rendõr elleni
robbantásos merényletben a zömében albá-
nok lakta dél-szerbiai Bujanovacon – jelen-
tették be tegnap Belgrádban. A pokolgépet
a rendõrnek egy kávézó elõtt álló gépkocsi-
ja alatt helyezték el, s akkor lépett mûködés-
be vasárnap késõ este, amikor a rendõr fele-
ségével beszállt az autóba. A rendõr súlyo-
san megsérült. Ivica Dacic szerb belügymi-
niszter terrorista támadásnak nevezte az et-
nikai feszültségtõl sújtott országrészben el-
követett bûncselekményt. 

Oroszország és Izrael 
ellenzi a történelem átírását

A történelem átírására és a holokauszt ta-
gadására irányuló kísérletek a faji felsõbb-
rendûség elméletének újbóli felbukkanásá-
val, az idegengyûlölet újabb hullámával fe-
nyegetnek – áll a Dmitrij Medvegyev orosz
államfõ és Benjamin Netanjahu izraeli kor-
mányfõ moszkvai találkozóján aláírt közös
nyilatkozatban. A dokumentumot a náci
Németország felett aratott gyõzelem 65. év-
fordulója alkalmából bocsátották ki. 

Legalább tizennyolcan meghaltak a két egymással szembehaladó személyvonat összeütközése után Fotó: Agerpres

Sipos M. Zoltán

Elektronikus formátumban
küldözgették egymásnak a

Kolozs megyei RMDSZ és De-
mokrata–Liberális Párt (PD-L) el-
nökei tegnap azt az aláírt együtt-
mûködési egyezményt, amely le-
zárja a tárgyalásokat a dekoncen-
trált intézmények igazgatói tiszt-
ségeinek elosztásáról. Erre a rend-
hagyó aláírási formára azért volt
szükség, mert Daniel Buda, a PD-L
megyei elnöke Bukarestben tar-
tózkodott. „Nem volt különösebb
konfliktus a megyei RMDSZ és a
PD-L közt. Úgy gondolom, hogy
amennyiben Vasile Soporan kissé
túlzott igényeivel nem akadályoz-

ta volna több ízben is a megegye-
zést, hamarabb is sor kerülhetett
volna a szerzõdés aláírására” –
nyilatkozta lapunknak László At-
tila, a Kolozs megyei RMDSZ el-
nöke. A demokrata-liberálisoknak
még nem sikerült megegyezniük a
független Vasile Soporannal, így
Buda és Soporan ismét a fõváros-
ba vitték az ügyet. Tegnap egyikõ-
jüket sem tudta lapunk elérni. Az
RMDSZ megkapta a sokat vita-
tott mezõgazdasági kifizetési ügy-
nökség igazgatói tisztségét, ame-
lyet Vákár István tölt majd be. A
további öt igazgatói poszt mellett,
23 aligazgatói és 9 fõosztályveze-
tõi tisztséget is magáénak tudhat a
Kolozs megyei RMDSZ.

Virtuális egyezséget kötöttek

Hírösszefoglaló

Viktor Janukovics megvá-
lasztott ukrán elnök közölte:

erõsíteni akarja az orosz–ukrán
kapcsolatokat, hogy vége sza-
kadjon a gázvitának. Az ellen-
zéki pártvezetõ, aki szoros ver-
senyben gyõzte le Julija
Timosenko jelenlegi kormány-
fõt, a Daily Telegraph címû brit
lapnak nyilatkozva elmondta:
Ukrajna stabilizáló hatalom-
ként kíván fellépni Kelet és
Nyugat között. „Az igazság az,
hogy Ukrajna oldalán állok.
Kiegyensúlyozott és pragmati-
kus kapcsolatokat akarok stra-
tégiai partnereinkkel” – jelen-
tette ki. Európa biztos lehet ab-
ban, hogy Ukrajna elkerüli a
Moszkvával kialakuló vitákat,
amelyek a múltban a gázszállí-
tások leállításához vezettek.
„Amikor – kétszer is – kor-
mányfõ voltam, soha nem volt
ilyen problémánk” – szögezte
le. Janukovics vasárnap egy
orosz televíziónak adott nyilat-
kozatában közölte: Ukrajna le-
hetõvé teheti Oroszország szá-
mára, hogy az orosz fekete-
tengeri flotta a bérleti szerzõ-
dés 2017-es lejárta után is a
szevasztopoli támaszponton
maradjon. A Daily Telegraph-fal
Janukovics azt is közölte, hogy
segíteni akar Oroszországnak a
Kereskedelmi Világszervezet-
hez (WTO) való csatlakozás-
ban. Az 59 éves politikust, aki
hangsúlyozta, hogy nem akar
hátat fordítani Európának, az
elõzõ elnökválasztás második
fordulójában, 2004-ben is gyõz-
tesnek hirdették ki. A csalások
miatti tömeges tiltakozások
azonban a szavazás érvénytele-
nítéséhez vezettek, és a megis-
mételt második fordulót a nyu-
gatbarát Viktor Juscsenko nyer-
te meg. Janukovics szerint a
2004-es „narancsszínû forrada-
lom” mögött az Egyesült Álla-
mok állt. 

Moszkva fele
nyit JanukovicsVasúti tragédia

Brüsszel közelében

Hírösszefoglaló

Iszkander rakéták elhelyezé-
sét kérte területén Moszkvá-

tól az el nem ismert Dnyeszteren
túli terület, tekintettel arra, hogy
Románia területén megjelenhet-
nek az amerikai rakétapajzs ele-
mei – ezt az értesülést közölte
tegnap a Nyezaviszimaja Gazeta cí-
mû moszkvai lap. Igor Szmirnov,
a szakadár államalakulat elnöke
tegnap cáfolta ugyan, hogy ilyen
kéréssel fordult volna Oroszor-
szághoz, de Moszkvában tartott
sajtóértekezletén kijelentette:
nincs kifogása orosz Iszkanderek
állomásoztatása ellen, védelem-
ként az amerikai rakétapajzs ele-
mei ellen. A Nyezaviszimaja Gazeta
ugyanakkor azt is tudni vélte,
hogy Tiraszpol (a szakadárok fõ-
városa) a Dnyeszteren túli terü-
letsávban állomásozó orosz béke-
fenntartók számának az 1992-es
szintre való növelését is kérte, va-
gyis azt, hogy a jelenlegi ötszáz
fõrõl kétezer fõre bõvítsék létszá-
mukat. A Nyezaviszimaja Gazeta
hozzátette, hogy az ukrajnai Ré-
giók Pártja szerint Ukrajna is erõ-
sen aggódik a fejlemény miatt. A
párt parlamenti frakciójánál em-
lékeztettek rá, hogy az ukrán–ro-
mán kapcsolatok egyébként is hû-

vösek. Vaszilij Hara, a frakció el-
nöke kijelentette: az új ukrán ve-
zetés „az elõzõtõl eltérõen meg-
védelmezi az ország érdekeit
egyebek között román vonatko-
zásban is”. „Pontosan tudjuk, mi
zajlik ott, és ha kell, meg tudjuk
védeni az ott élõ ukránokat” –
mondta a frakcióvezetõ.

A lap emlékeztetett rá, hogy ta-
valy egy találkozón Dmitrij
Medvegyev orosz elnök is azt
ígérte Igor Szmirnovnak, a nem-
zetközileg el nem ismert köztársa-
ság elnökének, hogy Oroszország
megvédi a Dnyeszteren túli terü-
leten élõ állampolgárait. A terület
lakosságának mintegy harmadát
teszik ki az ukránok, s közülük
mintegy 100 ezer ember rendelke-
zik ukrán állampolgársággal, és
Szmirnov hétfõi közlése szerint az
ott élõk közül „már több mint 120
ezer rendelkezik orosz útlevéllel”.
A Dnyeszteren túli terület lakos-
ságát tavaly mintegy 527 ezer fõre
becsülték, a legutóbbi, 2004-es
népszámlálás szerint akkor mint-
egy 555 ezer volt. A lap szerint
Tiraszpolban azt remélik, hogy az
új ukrán vezetés nem akadályozza
meg az orosz katonai jelenlét nö-
velését a területen. A szállításokat
ugyanis Moszkvának egyeztetnie
kell Ukrajnával. 

Ellenpajzs Transznisztriában?

Daniel Buda Kolozs megyei demokrata-liberális képviselõ Fotó: archív



M. Á. Zs.

Adrian Nãstase volt minisz-
terelnök tegnap bejelentette,

hogy nem indul a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) február 20-án sor-
ra kerülõ tisztújító kongresszusán
az elnöki tisztségért folyó verseny-
ben, mert nem kíván részt venni
egy „rosszul megírt cirkuszban”.
„Nem áll szándékomban legiti-
málni egy olyan megmérettetést,
amelynek tisztaságában nem hi-
szek. Ennél többre tartom ma-
gam” – fejtette ki Nãstase. Hozzá-
tette: semmilyen más funkció
nem érdekli, egyetlen célja az
volt, hogy a párt ne essen szét.
Nãstase elmondta, hogy a PSD
„legalsóbb rétegeivel” egyeztetett
döntésérõl, amelyet még azzal is
indokolt, hogy az alakulat jelenle-

gi vezetõi „tûzfalat” emeltek ma-
guk köré a kongresszus megszer-
vezésével. Súlyos vádakat fogal-
mazott meg Liviu Dragnea fõtit-
kár ellen is, aki egymaga állította
össze az alapszabályzat-terveze-
tet, ugyanis az errõl dönteni hiva-
tott bizottságot nem hívták össze.
„Nem személyes ambícióm, hogy
megküzdjek párttársaimmal és
vérre menõ harcot folytassak a
kongresszuson dacára annak,
hogy mindent elkövettek a jelenle-
gi vezetés kontinuitásának biz-
tosításáért” – mondta el Nãstase.

A Romexpóra szavaztak

Nãstase azt vetette Geoanáék
szemére, hogy a párt országos ta-
nácsának döntésével ellentétben
nem a parlament épületében, ha-

nem a Romexpónál tartják a
kongresszust, és magyarázat nél-
kül megduplázták a bukaresti
szervezet küldötteinek számát.
Mint ismeretes, a fõvárosi PSD-
fiókot Marian Vanghelie vezeti,
aki a kezdetektõl hûségnyilatko-
zatot tett Geoanának. A hely-
színnel Ion Iliescu tiszteletbeli
elnök sem elégedett, szerinte a
Romexpo választása „gyanak-
vást ébreszt”. „Nem lehet ott
megfelelõképpen biztosítani a
küldöttek mandátumának ellen-
õrzését, egyesek csalással próbál-
kozhatnak” – fogalmazta meg
félelmeit a volt államfõ, aki vi-
szont elismerte, hogy a parla-
mentben nincs olyan terem,
amely befogadhatná a mintegy
1700 küldöttet, a sajtót és a meg-
hívottakat. 

Victor Ponta egyesíti 
Geoanã ellenzékét?

Az üresen hagyott „fõ kihí-
vó” helyét PSD-s elsõ látásra
Victor Ponta, a jelenlegi alelnök
töltené be a legtökéletesebben,
aki tegnap bejelentette indulá-
sát és az elsõ jelek szerint há-
rom korábbi jelölt – Adrian
Nãstase, Miron Mitrea és
Cristian Diaconescu – egyaránt
támogatja és visszalépnének a
javára. Ismert, hogy az elnök-
választások alatt Ponta látta el
Mircea Geoanã kampányának
szóvivõi teendõit, de a sikerte-
len szavazás után nyilvánosan
kritizálta a PSD-elnököt, majd
bejelentette: nem szavaz rá a
tisztújításkor. Geoanã mindhá-
rom kihívója kereste Ponta tá-
mogatását, elsõ alelnöki vagy
országos tanácsi tisztséget
ajánlva neki. A PSD ifjúsági
szervezetének vezetõje végül
Nãstase mellett tört lándzsát,
de továbbra is jó kapcsolatot
ápolt Mitreával és
Diaconescuval, akik most
„meghálálhatják” lojalitását. 

Radu Mazãre, 
a karneváli jelölt

A párt egyik fekete báránya,
Radu Mazãre konstancai polgár-
mester a brazíliai karneválról
üzent haza: õ is indulna a febru-
ár 20-i megmérettetésen. Jelent-
kezését Nicuºor Constantinescu
megyei tanácselnök jelentette be,
hozzátéve, szervezetük egyéni
megmérettetést akar a tisztségek-
re, a kongresszus helyszíne szá-
mukra nem fontos. „Bárhol indu-
lunk: tengerparton, hóviharban.
Fontos, hogy megszavazzuk”
(Mazãrét – szerk. megj.) – tette
hozzá. 
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Bruttó hazai termékének a
tavalyi év utolsó trimeszte-
rében mért másfél száza-
lékos csökkenésével Ro-

mánia Európa rossz
tanulói közé tartozik.
Ez az elsõ konklúziója

annak az – Európai
Unió statisztikai hi-
vatala, az Eurostat

által a napokban közzétett – adatsornak,
amely az EU-tagországok GDP-jeit tartal-
mazza, illetõleg azok alakulását a tavalyi
harmadik negyedévhez és a 2008-as év ha-
sonló idõszakához képest. 
Az adatok – amelyeket a nemzeti statiszti-
kai hivataloktól kap meg, majd összesít az
Eurostat – azt mutatják, hogy a válság
beköszönte, azaz 2008 vége óta Románia
a legrosszabbul teljesítõ uniós gazdaságok
egyike, mélyen az EU-s átlag alatti muta-
tókkal. Az egész világot sújtó, ergo sorssze-
rû, fatális válsággal takarózás kezdettõl
fogva kedvenc taktikája volt a Boc 1, 2, 3
kormányoknak, amelyek tagjainak így fü-
lük botját sem kell mozdítaniuk, hisz
ugyebár úgysem érdemes a sors ellen har-
colni. Ugyanilyen kedvenc retorikai fogás
volt sokáig a „nehéz örökség” ódiumára
való hivatkozás, amelyet a „nyakló nékül
költekezõ” nemzeti liberális-RMDSZ-kor-
mány hagyott még annak idején szegény
Emil Bocra. Az örökösre, aki miközben a
hagyatékozót szidta, két kézzel kapott a
hagyaték után.
Visszatérve az Eurostat adataira, az azok-
ból következõ legfontosabb konklúzió, hogy
miközben az Európai Unió mint entitás
lassan, de biztosan kilábalt a recesszióból,
Romániában kettõzött erõvel dühöng to-
vább a gazdasági válság. A román politiku-
si optimizmus kincstárinak bizonyult, a
Nemzetközi Valutaalap képviselõinek elége-
dett hangvétele pedig inkább annak a ban-
kárnak az elégtétele, akinek sikerült  sok
milliárd eurós, kockázatmentes kölcsönt ki-
helyeznie egy rászoruló, kiszolgáltatott, de
garanciákkal rendelkezõ ügyfélhez.
A trendek persze elvileg meg is fordulhat-
nak, bár az igencsak aggasztó, hogy a tava-
lyi harmadik negyedév mínusz 0,6 százalé-
kos növekedését nem ennél jobb adatsor kö-
vette a negyedikben, hanem jóval rosszabb.
És ha arra gondolunk, hogy az 1,5 százalé-
kos GDP-csökkenést ahhoz a harmadik ne-
gyedévhez képest regisztrálta Románia,
amely magába foglalta a gazdasági szem-
pontból „halott” július-augusztusi hónapo-
kat, a helyzet még súlyosabbnak tûnik. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a recesszió végét
attól a pillanattól kezdve lehet számolni,
amikor két egymás utáni negyedév gazdasá-
gi növekedést mutat, amitõl jelenleg ugyan-
olyan távol állunk, mint a válság kezdetén.
A rossz tanuló tehát a pótvizsgákat elbuk-
ta, és osztályismétlésre utasíttatott. Csak re-
mélni tudjuk, hogy az idén tanulni fog a
tavalyi év hibáiból. Nem másért, de – mint
tudjuk – a remény hal meg utoljára.

Román lapszemle

A rossz tanuló

Salamon 
Márton László

A román hatóságok felülvizsgálják a rok-
kantságinyugdíj-dossziékat. Ennek nyo-
mán ismét munkára kötelezik azokat, akik
illetéktelenül jutottak ilyen nyugdíjhoz.
(Adevãrul) Ismét bakizott az Európai
Parlamentben Elena Bãsescu. Az államfõ
kisebbik lánya ezúttal egyeztetési hibát vé-
tett, illetve az országának megítélt 120
milliárd eurós svájci kölcsönrõl beszélt
120 millió helyett. (Click) Bár az ország
búzatartalékai januárban nem haladták
meg a 3,3 millió tonnát, azaz 8,3 százalék-
kal voltak kisebbek a tavalyinál, ez a men-
nyiség is fedezi az ország lisztszükséglete-
it, így nem várható a kenyér drágulása.
(Curentul) A romániai gyermekek 10
százaléka szorul pszichiáteri segédletre.
Az okok: a számítógép elõtt eltöltött éj-
szakák, a házi feladatok által okozott ki-
merültség, az irányvesztés, a verbális és
fizikai agresszió. (Gândul)

Hárman két táborban. Adrian Nãstase, Victor Ponta és Mircea Geoanã a PSD-kongresszus elõtt

Cs. P. T.

Mielõbb közös nevezõre sze-
retne jutni az RMDSZ és a

Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
a régiók átszervezésének ügyé-
ben. Errõl tegnap Markó Béla
szövetségi elnök, kormányfõ-he-
lyettes nyilatkozott a két kor-
mányzó alakulat vezetõ politiku-
sait tömörítõ koalíciós tanács
ülését követõen. A testület napi-
rendjére azután került a régiók
átszervezésének kérdése, hogy a
szenátus a múlt héten hallgatóla-
gosan elfogadta az RMDSZ vo-
natkozó törvénytervezetét, majd
az ellenzéki pártok kereszttüzé-
be került. A leggyakrabban han-
goztatott kifogás az volt, hogy a
tervezet „etnikai alapon” rajzol-
ná meg az új régiók határait.

Markó tájékoztatása szerint a
koalíciós partnerek „az elkövetke-
zõ napokban” egyeztetik elképze-
léseiket az ország új régióinak ki-
alakításáról. „Abban már meg-
egyeztünk a koalíciós partnerrel,
hogy a jelenlegi felosztás mûkö-
désképtelen, de az új régiók kiala-
kításáról még nem tárgyaltunk” –
mondta az RMDSZ elnöke.

Emil Boc miniszterelnök meg-
erõsítette: a PD-L is úgy látja,
hogy a jelenlegi fejlesztési régiók
sem méretükben, sem számukban

nem felelnek meg az ország – el-
sõsorban gazdasági – érdekeinek.
„Azonban az RMDSZ javaslata
sem tûnik  számunkra megfelelõ-
nek. Éppen ezért elõbb koalíciós,
majd parlamenti szinten is tár-
gyalnunk kell arról, hogyan raj-
zoljuk át a régiók határait” – nyi-
latkozta a Mediafaxnak a kor-
mányfõ.

Koalíciós bizottságok

A közös nevezõ megkeresésé-
ben az erre a célra létrehozott
pártközi bizottság segít, melyben
az RMDSZ és a PD-L megbízott
politikusai együtt elemzik a le-
hetséges elképzeléseket, elsõsor-
ban a kisebbik koalíciós alakulat
javaslatait. „Elõbb a koalíció
szintjén tárgyalunk a régiók át-
szervezésérõl, s azt szeretnénk,
hogy a törvénytervezet képvise-

lõházi vitája elõtt konzultáljunk
a kérdésrõl a többi parlamenti
párttal is” – vázolta tegnap la-
punknak Olosz Gergely, az
RMDSZ képviselõházi frakció-
vezetõje. Tájékoztatása szerint az
egyeztetés folyamata tulajdon-
képpen már tegnap, a koalíciós
tanács ülésén megkezdõdött.
„Az már jó kiindulópont, hogy a
PD-L is 15-16 régiót képzelne el
a jelenlegi 8 helyett” – mondta a
politikus. Lapunk úgy tudja, az
RMDSZ fõ tárgyalópartnere ré-
gióügyben Vasile Blaga belügy-
miniszter lesz.

Mint ismert, korábban a ki-
sebbségi törvény elõmozdítására
szintén egyeztetõ bizottságot ho-
zott létre a koalíció. Ebben
RMDSZ részrõl Márton Árpád
és Varga Attila, a PD-L részérõl
pedig Daniel Buda, a képviselõ-
ház jogi szakbizottságának veze-

tõje vesz részt. A testület célja
egyeztetni a tervezet szövegét a
Velencei Bizottság ajánlásaival.
A nemzetközi véleményezést az
RMDSZ korábban éppen azért
kérte, hogy eloszlassa a PD-L ag-
gályait a kisebbségi törvénnyel
kapcsolatban. A bizottság tudo-
másunk szerint még egyszer sem
ült össze.

Nem lesz könnyû

A két testület munkája nem
ígérkezik könnyûnek. A PD-L
egyik, név nélkül nyilatkozó
poltikusa a România liberã napi-
lapnak azt mondta: pártja hallani
sem akar az RMDSZ régiókkal
kapcsolatos elképzeléseirõl. Vala-
mivel óvatosabban nyilatkozott
errõl Daniel Buda a Ziua de Cluj
napilapnak. „Az RMDSZ-el való
koalíciós kormányzás nem jelen-
ti azt, hogy bármit elfogadunk,
amit a partnereink javasolnak.
Semmiképpen nem fogadhatjuk
el például azt, hogy az ország re-
gionális vagy közigazgatási fel-
osztása etnikai alapon történjen”
– vette át az ellenzéki érveket a
képviselõ. Korábban a kisebbségi
törvényrõl Daniel Buda megje-
gyezte: pártja „csakis az uniós
jogrendhez igazítva” képzeli el
kidolgozását. 

Koalíció: keresik a közös nevezõt

Fotó: Agerpres

Ponta az új trónkövetelõ

Emil Boc dicséri a koalíciós partnert

Akárcsak Markó Béla RMDSZ-elnök, Emil Boc, a PD-L vezetõ-
je is úgy látja, a közös kormányzás elmúlt másfél hónapjában
nem voltak jelentõsebb viszályok a koalícióban. „Bízom a koalí-
ciós partnerünkben. Jobb lábbal kezdtük a közös kormányzást.
Az RMDSZ-szel könnyebb együttmûködni, mint korábbi koalí-
ciós parnerünkkel” – jelentette ki a Mediafaxnak a miniszterel-
nök. Boc úgy látja, a viszálymentes együttmûködést az is elõse-
gítette, hogy idén már nem lesznek választások Romániában,
„így kevesebb a politikai feszültség”.
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B. T.

A javasolt nyugdíjtör-
vény természetszerûen

kelti fel széles tömegek ér-
deklõdését, hiszen mintegy
5,6 millió személyre vonat-
kozik majd közvetlenül, csa-
ládtagjaik útján pedig, köz-
vetett módon,  szinte az or-
szág egész lakossága érintett
a kérdésben. A nyugdíjasok
jelentõs hányada ugyanis
szerény járandóságai miatt
családtagjai támogatására
szorul. 

Nyolcvanszázalékos 
csökkenés?

Miközben a nyugdíjasok
túlnyomó része gyakorlati-
lag nyomorog vagy a létmi-
nimum küszöbén él, egy ki-
vételezett kategória, mint-
egy 180 ezer személy – a
magas rangú igazságszol-
gáltatási tisztségviselõk, a
honatyák, a hadsereg és a
belügyek alkalmazottai – a
fejlett nyugati országok vi-
szonylatában is irigylésre
méltó, „különleges nyugdí-
jakat” élveznek, amelyeket
ellenzõik joggal illetnek a
„pimasz” jelzõvel.

A jogszabálytervezet ér-
telmében a törvény elfoga-
dását követõen, valamikor
az év közepén, átszámítják
majd ezeket a nyugdíjakat.
Bár a hatóságok még nem
döntöttek az átszámítás
konkrét módjáról, szem-
pontjairól, a törvény vitáján
részt vevõ szakszervezeti

vezetõk már tudni vélik a
fõbb kritériumokat. Az Alfa
Kartell szakszervezeti tö-
mörülés alelnöke, Petru
Dandea szerint a „különle-
ges nyugdíjak” szintjét a
„polgári nyugdíjakéhoz”
hasonlóan állapítják majd
meg, azaz a pontszámot –
és ennek nyomán az össze-
get – a ledolgozott évek so-
rán kapott, havi lebontás-
ban számolt fizetésnek, il-
letve a vonatkozó idõszak
átlagbér-szintjeinek arányá-

ban határozzák meg. Ezt a
módszert alkalmazzák
majd azoknak az esetében
is, akik soha nem, vagy csak
részlegesen járultak hozzá a
nyugdíjalaphoz. 

Ennek a számításnak
megfelelõen a kivételezett
kategóriák továbbra is vi-
szonylag magas nyugdíjak-
ban részesesül majd, tekint-
ve, hogy béreik is magasak
voltak. Ráadásul mivel a
nyugdíjaikat szabályozó ed-
digi törvény lehetõvé tette,
hogy a legutolsó három hó-
napban kapott fizetés nyolc-
van százalékát kapják meg
nyugdíj formájában, amo-
lyan gyakorlattá lett, hogy
ebben az idõszakban még
inkább megemelték bérei-
ket. Így például egy magas

rangú igazságszolgáltatási
tisztségviselõ az újraszámí-
tás nyomán akár öt nyugdíj-
pontot is elérhet, ami há-
romezer hatszáz lejnek felel
meg. Ez elmarad ugyan a
„pimasz nyugdíjak” szintjé-
tõl, amely e kategória eseté-
ben a harminchétezer lejt is
elérte, de romániai viszony-
latban még mindig magas
összegnek számít – fejtette
ki Dandea. A magas rangú
igazságszolgáltatási alkal-
mazottak nyugdíjai egyéb-
ként az átszámítást követõ-
en akár nyolcvan százalék-
kal is csökkenhetnek.  

Nyertes: az állam

Mihai ªeitan munkaügyi
miniszter meggyõzõdése,

hogy az új jogszabály élet-
beléptetésével a legnagyobb
nyugdíjak csökkennek majd
a legnagyobb mértékben,
így a szabályozás elsõsor-
ban a hadsereg és a rendõr-
ség nyugdíjasait érinti, akik-
nek nyugdíjai jelenleg a tíz-
ezer lejt is elérhetik. Az öt-
ezer lejes nyugdíjnál azon-
ban a csökkenés csupán öt-
száz lej lesz.

Ezt a másik oldalról meg-
közelítve maga Emil Boc
kormányfõ is alátámasztot-
ta, leszögezve, hogy a há-
romezer lej körüli nyugdí-
jaknál a veszteség már egé-
szen kevés lesz, az ezer-
négyszáz-ezerötszáz lej kö-
rüli nyugdíjak pedig kismér-
tékben akár növekedhetnek
is. A miniszterelnök mind-
ehhez azt is hozzátette
azonban, hogy a 180 ezer
„különleges nyugdíj” alig ti-
zenöt százalékának eseté-
ben várhatók jelentõsebb
csökkenések. Ez egyben el-
ismerését is jelenti az igaz-
ságszolgáltatásban, a rend-
õrség illetve a hadsereg kö-
telékeiben dolgozók fontos
státuszának, érdemeinek –
fûzte még hozzá. A kor-
mányfõ igyekezett biztosíta-
ni a több mint öt és félmillió
„rendes nyugdíjast” arról,
hogy járandóságaik összege
nem fog csökkenni, viszont
rendezik a legkisebb és a
legnagyobb nyugdíj közötti
arányt, amely jelenleg na-
gyobb, mint egy a százhoz.

Emil Boc egyébként igen
jelentõs bevételekre vár a
különleges nyugdíjak átszá-
mításától, adatainak megfe-
lelõen az intézkedés nyo-
mán ötszáz-nyolcszáz mil-
lió euró közötti összeg foly-
hat be az állampénztárhoz.
Ezt különösképpen fontos-
nak tartja, már csak azért is,

mert 2009-ben a nyugdíj-
rendszer pénzalapját másfél
milliárd euróval kellett meg-
pótolni, idén pedig 1,7 milli-
árd euróval kell kiegészíte-
ni. Ez alátámasztja szak-
szervezeti vezetõk vélekedé-
sét, miszerint az új rend-
szerrel nem annyira a nyug-
díjasok, mint inkább az ál-
lam jár jól. Az állam egyéb-
ként ebben az esztendõben a
bruttó  hazai termék nyolc
százalékát fordítja a nyugdí-
jasok járandóságainak kifi-
zetésére.

Nem lesz pereskedés

Az érintett társadalmi ka-
tegóriák természetesen he-
vesen tiltakoznak az új
pontrendszer ellen. Érvelé-
süknek megfelelõen az ál-
lam ezzel visszamenõleges
hatályt ad a törvénynek.
Szerintük az átszámítást
csak azok esetében kellene
majd alkalmazni, akik a jog-
szabály életbe léptetését kö-
vetõen mennek nyugdíjba.
A miniszterelnök azonban
megtalálta a kellõ magyará-
zatot a leszerelésükre: mint
kifejtette, a törvény vissza-
menõleges alkalmazásáról
csakis akkor lehetne szó, ha
az érintetteket az új rendel-
kezések nyomán immár jog-
talannak minõsülõ összegek
visszafizetésére köteleznék,
errõl azonban nincs szó.
Szó van viszont arról, hogy
a különleges nyugdíjra jogo-
sultak ezután az átszámítás
nyomán megállapított ösz-
szegeket kapják. Így – a
szakszervezetek aggodalmai
ellenére – nem fenyeget an-
nak veszélye, hogy a „pi-
masz nyugdíjaktól” meg-
fosztott személyek jogilag
megalapozott pert indíthas-
sanak a kormány ellen. 

Mi lesz a „pimasz nyugdíjakkal”?

Közép-Kelet: szárnyaszegett békegalamb? 

MTI

Jóllehet egy év is eltelt
már azóta, hogy az ame-

rikai elnök hivatalába lépése
alkalmával megígérte: egyik
legfõbb céljának az izraeli–
palesztin béke megteremtését
tekinti. Barack Obamának
azonban jelenleg még az je-
lent szinte megoldhatatlan
gondot, hogy újrainduljanak
a tárgyalások a felek között. 

Csökkenõ amerikai 
önbizalom

Az amerikai elnök küldöt-
te, George Mitchell ingázik
Benjamin Netanjahu izraeli
kormányfõ és Mahmúd
Abbász palesztin elnök kö-
zött, de eddig nem sikerült az
utóbbit visszacsalogatnia a

tárgyalóasztalhoz. Arról már
letett, hogy megegyezést csi-
karjon ki olyan nagy kérdé-
sekben, mint a ciszjordániai
zsidó telepek lebontása vagy
a Jeruzsálem fölötti szuvere-
nitás megosztása. Inkább ar-
ra próbálja rávenni a feleket,
hogy állapodjanak meg en-
nél szerényebb, bizalomnö-
velõ intézkedésekben: fogoly-
cserében, megegyezésben a
cementszállítmányok átenge-
désérõl a Gázai övezetbe (ez
most tilos, mert Izrael szerint
a cement felhasználható ra-
kéta-indítóállások építésére
is), és már azzal is beérné, ha
Izrael beleegyezne abba,
hogy valamivel több földet
ad vissza a palesztinoknak,
és katonái nem törnek rá pa-
lesztin városokra Cisz-
jordániában.

Ám Abbász emberei sze-
rint mindez nem lenne ele-
gendõ ahhoz, hogy az elnök
visszaüljön a tárgyalóasztal-
hoz. Szerintük a múltbeli ta-
pasztalatok azt bizonyítják,
hogy a zsidó telepek a béke-
folyamat idején gyorsabban
bõvülnek. 

Abbász is engedne

Egyes nyugati diplomaták
és palesztin tisztségviselõk
szerint viszont Abbász –
arab államok támogatásával
– csöndben kész engedni kö-
veteléseibõl: félretenné a te-
lepépítések teljes befagyasz-
tásának követelését, és bele-
egyezne alacsony szintû
vagy közvetett tárgyalások
tervébe, tekintélyét menten-
dõ. Abbász tudja, hogy nem
fog olyan amerikai elnököt
találni, aki Obamánál job-
ban rokonszenvezik vele,
így fél elvesztegetni az ide-
jét. Ezenkívül az Abbász ve-
zette Palesztin Hatóságnak
szüksége van amerikai kész-
pénzre.

A napokban Abbász elv-
ben már el is fogadta, hogy
közvetett tárgyalásokat kezd
Izraellel. A dialógus február
20-án kezdõdne amerikai
közvetítéssel. A 90 naposra
tervezett párbeszéd során
Obama különmegbízottja,
George Mitchell fog ingázni
a felek között. 

Abbászt engedménye
azonban helyzetbe hozza.
Miután hónapokon át han-
goztatta a nyilvánosság
elõtt, hogy keményen kitart,
nehezen indokolhatja meg,
miért gondolta meg magát.
Netanjahu vonakodik elis-
merni a palesztin követelé-
sek jogosságát olyan döntõ
fontosságú ügyekben, mint
Jeruzsálem. Abbász azt
akarja, hogy Mitchell
mondja ki: a várost mindkét
állam jövõbeli fõvárosának
kell elismerni. Közben az iz-
raeli miniszterelnök mint-
egy mellesleg kijelentette,
hogy bármilyen jövõbeli pa-
lesztin államot teljesen kör-
be kell venniük az izraeli
haderõknek.

Abbásznak rossz lapjai
vannak. Az Obama-kor-
mányzat, talán elbizakodot-
tan, rábírta arra, hogy köve-
telje a telepbõvítések teljes
befagyasztását a tárgyalások
újrakezdésének áraként.
Amikor pedig Washington
meghátrált, Abbász kínos
helyzetbe került.

Mindenesetre úgy tûnik,
nincs stratégiája. Mind a sa-
ját pártján, a Fatahon belüli
kétkedõk, mind ádáz riválisai
a Gázai övezetet uraló
Hamász iszlamista mozga-
lomban gúnyolódnak azon,
hogy nem képes elõrelépni, s
a leváltását követelik; igazá-
ból már õ is közölte, hogy le
akar mondani. 

Szükségtelen 
a Palesztin Hatóság?

Egy radikális palesztin ja-
vaslat szerint föl kellene osz-
latni az egész Palesztin Ható-
ságot, Izraelnek pedig vállal-
nia kell a felelõsséget a meg-
szállásért. Ám a Palesztin
Hatóságon belül még Abbász

legkeményebb bírálóit is
meggondolása készteti a sta-
tus quóból eredõ személyes
haszon: sok palesztin élvezi
Ciszjordánia növekvõ pros-
peritását. Rámalláhban, a te-
rület közigazgatási székhe-
lyén új épületek, üzletek, a
külföldi segélyek elosztását
végzõ cégek nõnek ki a föld-
bõl. Este Rámalláh neon-
fényben úszik. Más palesztin
városok szintén dacolnak a
világgazdasági válsággal.

Közben megtelepszik a
politikai apátia. Nemrég egy
sokat reklámozott palesztin
találkozóra, amelynek témá-
ját az arabok lakta Kelet-Je-
ruzsálemre vonatkozó köve-
telések adták, nem egész öt-
venfõnyi hallgatóság ment
el. Amíg külföldi adomá-
nyozók fizetik a Palesztin
Hatóság béreit, kevesen szá-
mítanak újabb intifádára
(felkelésre). Egy volt palesz-
tin miniszter sajnálattal
mondja: Netanjahunak iga-
za volt abban, hogy a gazda-
sági fejlõdés békét teremt,
legalábbis egy ideig. 

Akárcsak elõdjeinek, Barack Obama
amerikai államfõnek is csalódottan
kellett tudomásul vennie, hogy túlzott
elvárásokat táplált az izraeli–palesztin
közeledés ügyében.

A hadsereg alkalmazottai egyelõre még „különleges nyugdíjakat” élveznek

A nyugdíjtörvény tervezete jelenleg 
a legvitatottabb jogszabályok közé
tartozik. Rendelkezései csaknem 
valamennyi társadalmi kategóriából
ellenkezést váltanak ki.

Fotó: Mihály László/archív



A irodalmi parvenük korát éljük itt Magyarországon: egy új, szel-
lemi direktoire-t. Az ilyen korokban affektált „l’art pour l’art” el-
méleteknek kedvez a levegõ. (...)
Nagyon értem Molnár Ferencnek az õ sajátságos irtózását minden
úgynevezett „csak irodalmi” áramlatoktól, hogy például gyakran
így fejezi ki magát: „ahogy az írók mondanák”. Nagyon értem,
hogy modora van és hogy humoros akar lenni, mindig és minden-
áron. (...) Az arisztokratikus parvenüktõl odafordul az igazi arisz-
tokrata a nép felé: – az író a közönségnek alkot, ó Igen, képzeljétek
ezt a borzalmat, a közönségnek alkot. Vásári munka, borzasztó.
(...)
Igen, Molnár Ferenc a közönségnek ír, a maga közönségének. És
ez a közönség, bár elõször gyanakvással fogadja az õ sajátságos
modorát, lassankint meg fogja érteni õt. Mert íme, mire egyedül
marad az õ közönségével; a modor nyers, furcsa szellemessége egy-
szerre halkulni, melegedni kezd: még könnyedén fut, de már nem
csíp sehol. Egy váratlan akkord jön, mely meglep és megindít,
mint valami poéma, mely a szív belsejébõl feccsent, keskeny, szö-
kellõ vérsugár gyanánt. (...) Hiszen ez nem modor és technika: az
író a szívébõl adott itt nekünk valamit. És merengve tesszük le a
könyvet: minden gyanakvásunk jólesõ melegségbe olvad, meg va-
gyunk hatva.
És meg vagyok hatva, míg ezeket írom, mert íme, nem így akar-
tam befejezni Molnár Ferencrõl, a sikerek hõsérõl szóló néhány
szavamat. De kétely és csüggedés fogott el: hátha mégsem a mûvé-
szet fogja megváltani a világot? 

Karinthy Frigyes: Molnár Ferenc: Ketten Beszélnek, 
Nyugat, 1910, 3. szám 

Az Adevãrul egyik elmúlt heti száma hosz-
szabb interjút közöl Erwin ªimºensohnnal,
a Bukaresti Zsidó Hitközség elnökével. A
mindössze harminc éves fiatalember nyíl-
tan beszél a romániai zsidóság helyzetérõl,
terveirõl, a román állam ignoranciájáról és
toleranciájáról az antiszemita megnyilvá-
nulásokkal szemben. 
ªimºensohn szerint hivatalosan mintegy
nyolcezer zsidót tartanak nyilván az egész
országban, de a becsült számuk eléri a 12
ezret. Mint mondta, nagyon sokan a hábo-
rút követõen nem vállalták identitásukat,
mert nem akarták, hogy a gyerekeikkel is
megtörténjenek ugyanazok a szörnyûsé-
gek, amelyeken õk átestek, ezért román ne-
veket vettek fel és eltávolodtak a közösség-
tõl. A hitközség arra törekszik, hogy visz-

szahozza ezeket az embereket,
illetve azokat a zsidó szár-
mazású fiatalokat, akikben
nem tudatosult az identitá-
suk. Ehhez elsõsorban zsi-

dó közegre lenne
szükségük, ahol meg-
ismerkedhetnének a
hagyományaikkal,
gyakorolhatnák vallá-

sukat. A háború elõtt Bukarestben például
90 ezer zsidó élt. Állt egy egész zsidó ne-
gyed a város központjában, ahol kilenc zsi-
nagóga és hét zsidó iskola volt. Ma az
egész városban három zsinagóga van, zsi-
dó iskola pedig nincs.
ªimºensohn szerint pedig
mindez a román állam bû-
ne és felelõssége is. A zsi-
dók nem Romániát vagy a
románságot vádolják a
holokausztért, hanem a
román állam akkori intéz-
ményeit. A diszkrimináci-
ós intézkedéseket, ame-
lyek több tízezer romániai zsidó halálát
okozták, a román hatóságok hozták meg.
Sajnos, Románia csak tizennégy évvel a
rendszerváltás után ismerte el a
holokauszt létét. Ugyanakkor a mai román
állam nem tesz semmit az olyan nyílt anti-
szemita megnyilvánulások ellen, mint ami-
lyeneket például Ion Coja egyetemi tanár
követ el módszeresen, immár évtizedek
óta. Szélsõséges nézeteit egy kis példány-
számú szélsõséges lapban, a Tricolorulban
közli ugyan, ámde katedrája van a Buka-
resti Egyetemen, és diák-generációk egész

sorát fertõzi meg uszító propagandájával.
Mindazonáltal Erwin ªimºensohn optimis-
ta. Úgy gondolja, hogy a romániai zsidó-
ságnak van jövõje. Az utóbbi években az
emigrációs ráta csökkent, sõt egyre több
zsidó család települ vissza külföldrõl. A

zsidók többletértéket tud-
nak és akarnak hozni a ro-
mániai társadalmi, kultu-
rális, tudományos és egy-
házi életbe. Integrálódni
akarnak a romániai társa-
dalomba, közben nem ad-
va fel identitásukat, vallá-
sukat, hagyományaikat.

Továbbgondolva ªimºensohn nyilatkozata-
it, elégedettséggel állapíthatjuk meg, hogy a
romániai magyarság – Domokos Géza kez-
deményezésére – még 1990-ben lerótta er-
kölcsi adósságát a hazai zsidósággal szem-
ben. Ugyanakkor a zsidóság hozzájárulása
– nem csak a romániai magyar – kultúrá-
hoz: felbecsülhetetlen értékû. A háború
után megcsappant, s hiánya fájdalmas. 
Örvendetes viszont a magyar-zsidó kapcso-
latok iránti megnövekedett érdeklõdés.
Nagyszalontán például két éve jelent meg
egy már-már monográfia-igénnyel írt

könyv: Fejezetek a nagyszalontai zsidóság tör-
ténetébõl címmel Zsirka Klein Katalin tollá-
ból, Tódor Albert szerkesztésében. Szilá-
gyi Aladár író, publicista, a nagyváradi
zsidóság történetérõl, a város kulturális
életében játszott szerepérõl írt izgalmas
cikksorozatot az Erdélyi Riportban. De
utalhatnék Erdélyi Lajosnak az erdélyi zsi-
dókról írott tanulmányaira vagy a Korunk
több cikkére is.
A körülmények folytán Kötõ József, az
RMDSZ képviselõje a közel-keleti és észak
afrikai emigráció külföldi körzetébõl került
a parlamentbe. Tudatosan vállalta az Er-
délybõl elszármazott zsidók hazai képvise-
letét, irodát nyitott Izraelben. A szövetség
keresve sem találhatott volna a kulturális
párbeszédben jártasabb tisztségviselõt erre
a feladatra.
Ugyanakkor viszont nem hallgathatjuk el,
hogy az utóbbi években az elsõsorban Ma-
gyarországról beszivárgó szélsõséges moz-
galmak másfajta „hagyományõrzést” kép-
viselnek. Erdélyben, a kulturális és vallási
tolerancia hazájában viszont nem engedhe-
tünk teret pincér-egyenruhában masírozó
megtévesztett fiatalok által hirdetett, im-
portált ordas eszméknek.  

Sálom
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Annak idején, már az oldódás idõszakában, volt
remek vicc, amikor még félszavakból értettük egy-
mást. Lenin ábrázolásairól sorolódik a lista, sildes
sapkában – a munkásmozgalom vezére, sapka nél-
kül – a szovjet pornókiadvány címlapja, az emel-
vényen gesztikulálva – a szónok, s frakkban, cilin-
derben, fehér kesztyût viselve – Lenin de luxe.
Volt még egy kis megbocsátóan önkritikai éle
ennek a viccességnek, hiszen csak úgy lehetett
értelmiségi valaki ezeken a tájakon, hogy Lenin
életében és mûveiben valami jártasságot felmuta-
tott, másrészt pedig akkor már eljutottak ide is a
nyugati autóprospektusok, ahol egy-egy szérián
belül megjelentek az alapfelszereltségû járgá-
nyok, a sportos változatok, és a fizetõsebb réte-
gek kábítására, csábítására a luxus verziók. Mi
meg vártunk a Ladára, Daciára öt-hat évet.
Hajh, régi szép idõk!
Mai politikusaink mögött profi dizájnerek állnak,
akik megtervezik a frizurától a cipõfûzõig, a
hanglejtéstõl a gesztusokig a teljes személyiséget,
attól függõen, hogy éppen mire vevõ a választói
piac. A néppárti politikus vidéki jómunkásem-
bernek öltöztetve kampányol, a nagyon konzerva-
tív a történelmi jelmezekbõl választ, az ultral-
iberális értelmiséginek maszkírozza magát, és a
szélsõségesen jobbosok szívesen viselnek rosszem-
lékû egyenruhákra hajazó militáns öltözéket.
Nincs is ezzel semmi baj addig, amíg szerep és
személyiség, politikai szándék és külcsín harmó-
niát sugároz a voksolók irányába. 
No, nem mélyednénk bele rosszemlékû téveszté-
sekbe, a székelyharisnyában pózoló informatikus
szerepzavarába, vagy a korábban kommunisták
hirtelen templomjáró igyekezetébe. Valahogy az
osztrák meg bajor politikusok simán fölvehetik a
szarvasbõr kantáros rövidnadrágot, a harmadik
világból érkezõ államfõkön is jól mutat a nemze-
ti viselet. 
Ám a mi tájainkon nagyon hamar átüt a hamisság
a képeken. Következik ez elõször abból, hogy a
klasszikus bal- és jobboldal célrendszere s választói
bázisa igencsak összekeveredett. Másodszor abból:
ugyanannak a kivételezett, önálló kasztként visel-
kedõ, önmagát lejárató masszának látszik az egész
politikai osztály idelentrõl nézve.
Nehéz ügy ez Magyarországon 2010-ben, néhány
héttel a választások elõtt. Eldöntöttnek látszik a Fi-

desz gyõzelme, de nagyon nem
mindegy, hogy jobbról vagy bal-
ról lesz ellenzéke a parlament-
ben, avagy mindkét oldalról, s
ezek mekkora erõt fognak kép-
viselni. Errõl szól most az ös-
szes öltözet és megjelenés, óri-
ásplakát és kampány. A jövõ
frontvonalai most ássák be ma-

gukat a lelkünkbe. Krebsz János
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A romániai magyarság –
Domokos Géza kezdemé-
nyezésére – még 1990-
ben lerótta erkölcsi
adósságát a hazai zsidó-
sággal szemben. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha vissza akarunk fiatalodni, csak újra el kell
követnünk egykori bolondságainkat.“ 

Oscar Wilde

Paradigmaváltás

A közönség

Lenin de luxe
A nap címe. A PSD vádol: PD-L-s érdek-
csoportoknak közük van a könnyûdrog-ke-
reskedelemhez, România liberã.

Magyarázat. A vádat egy pészédés honatya
fogalmazta meg, aki szerint a „füveseknek”
a sürgõsségi kormányrendelet által biztosí-
tott kegyelmi idõ (tíz nap) elég arra, hogy
termékeiket átvigyék feketébe. Ennél a –
nehezen bizonyítható, de nyugtalanító –
cinkossági vádnál is érdekesebb és súlyo-
sabb az a másik, amely szerint lehetséges,
hogy Traian Bãsescu és a PD-L választási
kampányait a könnyûdrogokkal folytatott
kereskedelembõl származó (tehát a lehetõ
legbûnösebben szerzett) pénzekbõl finanszí-
rozták. Gyermekkorunk egyik kedvenc
mondását idézve: no, ezt adjuk össze a
semmivel! Érezzük a sáfrányszagot?

Kifizetõdõ. Érdekes mozzanatra hívja fel a
figyelmet Marius Niþu, a Gândul publicistá-
ja: ha Emil Boc (vagy bárki) leváltja az
Eximbank igazgatóját, Ionuþ Costeát
(amennyiben az nem egyezik bele, hogy 21
ezer euróról ezer euróra csökkentse le a fi-
zetését), akkor végkielégítésként 670 ezer
eurót kap, munkaszerzõdésének egy zára-
déka szerint. Most már jót akar tenni
Mircea Geoanã sógorával Emil Boc, vagy
rosszat? 

Sepsi – Vancouver. Két román alkotta meg
a programot a vancouveri téli Olimpiai Já-
tékok lézereinek mûködtetésére, írja az Azi.
A két román sepsiszentgyörgyi fiatalember
Rákosfalvy Zsolt és Nagy István. (Huszon-
egy évvel ezelõtt ªtefan cel Marénak írták
volna.) Máshol is használták már a szent-
györgyiek szoftját, dubaji szállodákban és
németországi kiállításokon, sõt a romániai
elnökválasztási kampányban is. Ennek elle-
nére Vancouverbe nem hívták meg õket.
Vajon mi a helyes kérdés, az-e, hogy miért
nem hívták meg, vagy az, hogy miért is
hívták volna meg õket?

A nap álhíre. Most, hogy a könnyû drogok
így megjárták, EBA kijelentette: szó sem
volt róla, hogy bármikor legalizáltatni akar-
ta volna a használatukat, már csak azért
sem, mert soha életében nem is hallott ró-
luk és nem is látott vagy pláne használt vol-
na ilyesmit. 



ÚMSZ-összeállítás

A „görög veszély” legfõ-
képpen Bulgáriát és ki-

sebb mértékben Romániát fe-
nyegeti, az athéni bankok ér-
dekeltségeinek jelenléte miatt
– állapította meg elemzésé-
ben a Morgan Stanley, ame-
lyet a Mediafax idéz. A görög-
országi bankok a fejlõdõ Eu-
rópában fenntartott kiren-
deltségeik elõl elszívhatják a
levegõt, a helyi fiókok tõkeál-
lományának növelése érde-
kében. Extrém esetben egy
ideig óvakodhatnak a hitelek
kihelyezésétõl a szóban forgó
országokban – magyarázta
álláspontját az amerikai be-
fektetési bank. Ennek követ-
keztében az amúgy is finan-
szírozási gondokkal küszkö-
dõ közép-kelet-európai gaz-
daságokra egy újabb hitelpia-
ci krízis sújtana le, amely hát-
ráltatná a kilábalásukat a re-
cesszióból. 

Háromszoros deficit

Görögország az utóbbi
idõben rendkívül nehéz

pénzügyi helyzetbe került,
azt követõen, hogy január-
ban kiderült: a bruttó nem-
zeti termékhez (GDP) ké-
pest 12,7 százalékos állam-
háztartási hiányt könyvelt el
2009-ben. Ez éppen a há-
romszorosa volt annak, amit
az elõrejelzések jósoltak. A
külföldi befektetõk azonnal
beárazták a kockázatot,
Athén ennek következtében
az eddigieknél jóval drágáb-
ban jut finanszírozáshoz, és
Görögország az eurózóna
tagjaként – mint lapunk ko-
rábban beszámolt róla – a
közösségi valuta árfolyamá-
nak alakulását is negatívan
befolyásolta. A legjelentõ-
sebb görög bankok – NBG,
EFG Eurobank és Alpha
Bank – jelen vannak Romá-
niában is.   

Az euró aláaknázása

A Wall Street bankárai az
amerikai jelzáloghitel-vál-
ságra vezetõ módszerekhez
hasonló technikákkal támo-
gatták Görögországot a túl-
költekezésben – adta hírül az

MTI a The New York Timesra
hivatkozva. Az USA pénz-
emberei más európai orszá-
gokat is segítettek abban,
hogy el tudják titkolni nö-
vekvõ hiányukat – ezzel lé-
nyegében hozzájárultak az
euró aláaknázásához. Az
amerikai liberális napilap kü-
lönbözõ adatokra és saját in-
terjúira hivatkozva azt írta,
hogy Görögország a Wall
Street segítségével egy évti-
zede folytatott különbözõ
akciókat az európai adósság-
korlátok megkerülésére. Egy
ízben a Goldman Sachs segí-
tett Athénnak abban, hogy
több milliárd dollár felvételét
elködösíthesse. A bankok
számára rendkívül jövedel-
mezõ volt a költekezõ kor-
mányokkal való szimbiózis. 

Hamisított költségvetés

Az euró születésének ere-
dendõ bûne volt – írta a The
New York Times –, hogy olyan
országok, mint Olaszország
vagy Görögország, eleve na-
gyobb adóssággal léptek be
az euróövezetbe, mint amit a
szerzõdés megengedett. Ám
ahelyett, hogy felemelték vol-
na az adókat vagy csökken-
tették volna kiadásaikat, ezek
a kormányok a derivatívák
(származékos ügyletek, me-
lyek értéke más termék árala-
kulásától függ) segítségével
mesterségesen csökkentették
hiányukat. Ezek a deriva-
tívák nem önmagukban rosz-
szak, baj akkor van, ha a
költségvetések meghamisítá-
sára használják fel õket. 
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George Papaconstantinou görög pénzügyminiszter

Érkezik a görög „faló”Röviden

Megzabolázott deficit

Bár mintegy 36 és fél milli-
árd lejes költségvetési hi-
ányt halmozott fel tavaly,
Románia tartani tudta a
Nemzetközi Valutaalap ál-
tal kitûzött célt, melyet 0,1
milliárddal alul is múlt – ír-
ta az Agerpres. Míg az ál-
lamkincstárban 156 és fél
milliárd lej folyt be a költ-
ségek 193 milliárd lejt
emésztettek fel.

Agrár-roncsprogram

Holnaputántól március 5-ig
nyújthatják be részvételi
szándékukat azok a gyár-
tók, amelyek az országos
mezõgazdasági gépjármû-
park felújítására pályáznak
– adta hírül a Környezetvé-
delmi Alap (AFM) dönté-
sére hivatkozva az Agerpres.
A hivatal 2010-re összesen
százmillió lejt különített el
az agrárroncsprogramra. 

Nyereséges a Mol

17 millió eurós nyereséggel
zárta a 2009-es évet a Mol
Románia, s ezzel a vállalat
megõrizte 11 százalékos
piaci részesedését, az
üzemanyag-eladás azon-
ban öt százalékkal csök-
kent az elõzõ évhez képest
– közölte a cég az MTI-vel.
A vállalat euróban számí-
tott üzleti forgalma – elsõ-
sorban a román lej gyengü-
lése miatt – 23 százalékkal
esett. 

Leszámolt az IKEA

Az IKEA svéd bútoráru-
ház-lánc azonnali hatállyal
elbocsátotta közép- és ke-
let-európai, valamint orosz-
országi ingatlanjaival fog-
lalkozó igazgatóját, miután
kiderült, hogy szemet
hunytak a vesztegetések fe-
lett. Bár nem a menedzse-
rek vesztegettek, tudtak ar-
ról, hogy egy nekik dolgo-
zó cég csúszópénzzel ol-
dotta meg az energiaellá-
tást – írta az MTI. 

Az USA az élen

Szoros versenyben Japán
megtartotta a második he-
lyét tavaly a világ vezetõ
gazdaságainak a rangsorá-
ban, a nemzetgazdaságok
nagyság szerinti sorrendje
így nem változott 2009-ben
az egy évvel korábbihoz ké-
pest. Az Egyesült Államok
lett a dobogós, a harmadik
helyezett pedig Kína, mely
a jelenlegi tendenciák alap-
ján azonban idén átveheti a
második helyet. 

Új német állások

Az ötszáz fõnél több dolgo-
zót foglalkoztató cégek
csúcsvezetõinek 28 százalé-
ka tervez létszámbõvítést
Németországban, és csak
14 százalékuk tervez to-
vábbra is elbocsátásokat –
írta az MTI. A vállalatveze-
tõk a rövidített munkaidõ
felszámolása mellett van-
nak, mivel a megrendelések
növekedni kezdtek. 

Hírösszefoglaló

Mától azoknak is fizetni-
ük kell az Euro 4-es gép-

kocsik után a környezet-
szennyezési illetéket, akik a
tavaly év vége elõtt vásárol-
ták meg jármûvüket, és az ér-
vényes rendelkezések értel-
mében eddig mentesültek az
illetéktõl. Egy Dacia Loga-
nért 363 és 774 euró közötti,
egy Kia Cee’d után pedig
432-tõl 1200 euróig terjedõ
összeget kell kifizetni.

Ugyanakkor az import tekin-
tetében ezüstérmes Renault
Clio esetében (1149 köbcenti-
méteres motor, 139 grammos
szén-dioxid-kibocsátással)
363 euró a díj, miközben a
közepes teljesítményû mo-
torral rendelkezõ Ford Focu-
sokat és Skoda Octaviákat
választók 488 eurótól 726
euróig terjedõ összeget fizet-
nek be. Az Euro 5-ös model-
leket gyártó cégeket nem
érinti a szigorítás, ugyanis
ezen gépkocsik után nem kell

leróni az illetéket. Az eladá-
sok csökkenésétõl tartva a
Dacia gépkocsigyár úgy ha-
tározott, hogy az illetéket ki-
fizeti a vevõ helyett, február
végéig tartó kampánya kere-
tében – errõl számolt be az
Adevãrul. A kétezer köbcenti-
nél kisebb motorral felszerelt,
új Euro 4-es autókat 2008.
december közepétõl mentesí-
tették a környezetszennyezé-
si illeték fizetése alól, az Eu-
rópai Unió felszólítására
azonban meg kellett szüntet-

ni a megkülönböztetést. Múlt
év végén a bukaresti illetéke-
sek hat hónapos türelmi idõt
kértek az Európai Bizottság-
tól (EB) a kedvezmény fel-
számolására, de Brüsszel
nem engedélyezte a halasz-
tást. Az EB döntése eredmé-
nyeképpen év végétõl számít-
va még 45 napon keresztül
lehetett beíratni a jármûveket
(február 15-ig) díjmentesen,
de csak abban az esetben, ha
az adásvételi szerzõdést még
tavaly lebonyolították.  

Díjköteles lett az Euro 4-es 

Gyulay Zoltán

Vezetõ német politiku-
sok banki adatainak köz-

zétételével fenyegetõzik
Bern arra az esetre, ha Ber-
lin megvásárolja és felhasz-
nálja a néhány hete az alpe-
si országból kilopott, titkos
számlákat leleplezõ CD-t,
esetleg CD-ket. Svájci pénz-
ügyi körökben ugyanis egy-
re nyíltabban beszélnek ar-
ról, hogy számos német po-
litikus és bíró nemcsak ná-
luk, hanem Liechtenstein-
ben is zsíros kontók, esetleg
alapítványok birtokosai.

Alfred Heer parlamenti
képviselõ, egyúttal a befo-
lyásos konzervatív Svájci
Néppárt Zürich kantoni el-
nöke, a svájci adófizetõk
szövetségének elsõ embere a
hét végén kijelentette:
„Amennyiben Németország
megvásárolja a lopott banki
adatokat, olyan törvénymó-
dosítást fogunk kidolgozni,
hogy minden közhivatalt be-
töltõ német személy öszszes
svájci számláinak az adatait
nyilvánosságra kell hozni.”
Guido Westerwelle szabad
demokrata (FDP) német
külügyminiszter válasza
csak fokozta a feszültséget,
midõn kijelentette: „A né-
met pénzügy érdekei nem
esnek egybe az államszövet-
ség (Svájc – a szerk. megj.)
banki titoktartásával.” Ép-
pen ezért gyakorolni kívánja
miniszteri tisztségébõl faka-
dó befolyását, hogy „épp az

olyan baráti országok, mint
Németország és Svájc, az
eddiginél szorosabban mû-
ködjenek együtt”. Miközben
Westerwelle bírálta a szám-
laadatok megvásárlását,
szorgalmazza, hogy az
adókkal kapcsolatos bûncse-
lekményekkel és az adatlo-
pással kapcsolatban közös
szabályozás szülessék.

Idõközben a leleplezéstõl
való félelmük miatt egyre
több adóeltagadó jelentke-
zik a hivataloknál, hogy
rendezzék elmaradásukat.
Mint ahogy lapunk koráb-
ban beszámolt róla, a titkos
CD-rõl szóló hír két hete
röppent fel. Akkor még csak
Észak-Rajna–Vesztfáliát
érintette a botrány, azóta
Baden-Württemberg tarto-
mány hatósága is kapott ha-
sonló ajánlatot lemezvásár-
lásra ismeretlenektõl. Wolf-
gang Schäuble pénzügymi-
niszter, a koalíciót vezetõ
kereszténydemokrata politi-
kus szerint a cél szentesíti az
eszközt, és a véleménykü-
lönbség élezheti a berlini ko-
alíción belüli feszültséget. 

Bern és Berlin
háborúja

Elsõsorban Bulgáriában, de Románi-
ában is éreztethetik hatásukat a gö-
rögországi pénzügyi nehézségek,
ugyanis a legfontosabb athéni ban-
koknak érdekeltségeik vannak ebben
a régióban. A hellén ország eltitkolta
magas államháztartási hiányát, és
amikor erre fény derült, az Európai
Unió közös pénznemét is magukkal
húzták a rossz hírek. 

Mától fogva az Euro 4-es, 2000-es motorral felszerelt autók is környezetszennyezési díjkötelesek Fotó: archív

Alfred Heer svájci képviselõ



Kovács Zsolt, Antal Erika

„Megnyugtató volt az idei
elsõ szóbeli” – összegezte

tapasztalatait az ÚMSZ-nek
egy sepsiszentgyörgyi matu-
randus, aki tegnap vizsgázott
az idei érettségi – júniusból
februárba költöztetett – elsõ
vizsgáján, a román szóbelin.
Mint mondta, saját tanáraik
elõtt, saját környezetükben
vizsgázhattak, „és ez sokat
számít”. Az új vizsgarend
példátlan a hazai oktatás tör-
ténetében: a szövegértést és a
fogalmazáskészséget ellenõr-
zi, nem a lexikális tudást. Így
a diákok tegnap nem irodal-
mi mûveket, hanem a napi
sajtóban megjelent szövege-
ket értelmezték – ha jól telje-
sítettek, akkor nem osztályza-
tot, hanem minõsítést  („kez-
dõ”, „haladó” stb.) kaptak.
Oana Badea szakállamtitkár
szerint erre azért volt szük-
ség, mert a napi sajtó köze-
lebb áll a beszélt nyelvhez. A
minõsítést az érettségi átlagá-
ba nem számítják bele, de a
tanév végi írásbelire nem je-
lentkezhet az, aki a szóbeli-
ken nem vett részt. Így gya-
korlatilag tegnap egyetlen
olyan diákot sem buktattak
meg, aki megjelent a vizsgán. 

Tartós fejetlenség

Az elõrehozott, fél éven ke-
resztül zajló érettségi alapel-

veivel sokan egyetértenek, a
vizsgabeosztás azonban nem
aratott osztatlan sikert. Ke-
resztély Irma Kovászna me-
gyei fõtanfelügyelõ szerint túl
hosszú ideig tart a több hóna-
pos vizsgáztatás. „Bármilyen
alapos is az elõkészítés, a ta-
nároknak át kell szervezniük
az órarendet, ez megzavarja a
diákokat. Az is gondot okoz,
hogy a diákok négy évig nem
ilyen típusú felmérésre számí-
tottak” – mondta az ÚMSZ-
nek Keresztély.

Ez a hét még mindenkép-
pen a vizsgáké: tegnaptól

szerdáig a román szóbelié a
fõszerep, szerdától pedig ma-
gyar nyelvi készségekbõl vizs-
gáznak a maturandusok. A
marosvásárhelyi  Református
Kollégium igazgatónõje,
Horváth Gabriella is a vizsga-
rend nehézségeirõl panaszko-
dott lapunknak. „Az iskola
hétköznapi életét zavarja az
idei érettségi,  hiszen a tanítás
folyamatos, de mivel az érett-
ségiztetõ tanárokat pótolni
kell, erre az idõszakra speciá-
lis helyettesítõi programot ál-
lítottunk össze” – panaszko-
dott az intézményvezetõ.

Illegális protokoll

A tegnap kirobbant az idei
érettségi elsõ botránya is: a fõ-
városi tanfelügyelõség mun-
katársai azt az információt
kapták, hogy a készségfelmé-
rés minõsítése megvásárolha-
tó a Doamna Stanca Iskola-
központban. A sikeres vizsga
ára – állítólag – kétszáz lej
volt. A helyszínre kiérkezõ
felügyelõk bizonyítékot nem
találtak, de az iskola bevételei
között a diákoktól nyugta el-
lenében átvett húsz lejes „pro-
tokollköltség” nyomaira buk-

kantak. Az eset miatt tegnap
közleményt adott ki a tan-
ügyminisztérium, amelyben
figyelmeztet arra, hogy tilos
kötelezõvé tenni minden
ilyen jellegû hozzájárulást. 

Pénz, az nincs

Annak ellenére, hogy az
érettségi tegnap elkezdõdött,
a szaktárca még mindig nem
közölte, milyen honorárium-
ra számíthatnak azok a peda-
gógusok, akik a vizsgáztatás-
ban, a dolgozatok javításában
vesznek részt, vagy a vizsgák
felügyeletét látják el. „Attól
tartunk, egyáltalán nem fizet
ezért a plusz munkáért a mi-
nisztérium, mert órarend sze-
rinti idõben zajlik az érettsé-
gi. Tiltakozni fogunk, hogy
érvényesítsük a pedagógusok
jogait, de a tiltakozás módjá-
ról még nem döntöttünk” –
nyilatkozta  tegnap a Szabad
Tanügyi Szakszervezetek fõ-
titkára, Liviu Marian Pop.
Tegnap felmerült, hogy a pe-
dagógusok távolmaradásuk-
kal tiltakoznak a rendezetlen
helyzet ellen. Az Oktatás-
ügyi Minisztérium visszauta-
sította ezt a tiltakozási for-
mát. „Még nem döntöttünk
az érettségiztetõ pedagógu-
sok díjazásáról, de mivel az
érettségire tanév közben ke-
rül sor, ezért a megjelenés kö-
telezõ” – figyelmeztetett a
szaktárca szóvivõje. 
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Érettségi februárban. Román szóbeli vizsga a marosvásárhelyi  Református Kollégiumban

Totka László

Csõdközelbe került a Bi-
har Megyei Sürgõsségi

Szolgálat, mert közel hét-
százezer lej térítését tagadta
meg a helyi Egészségbiztosí-
tó Pénztár. A rendkívüli
mértékû pénzkiesés oka egy,
a klinikák közi szállításról
szóló, január végén született
miniszteri rendelet. E sze-
rint a sürgõsségi ellátásra
beérkezõ betegeket csak
helyben lehet ellátni, és csak
súlyos esetben szállíthatók
tovább, szakrendelésre. A
bihari sürgõsségi ellátás ve-
zetõje, dr. Daniela Petriºor
úgy látja, ez az elképzelés
rontja a betegek gyógyulásá-

nak esélyét. A helyszíni ellá-
tás csak akkor lehetséges, ha
ehhez adottak a megfelelõ
tárgyi és szakmai feltételek.
„A bihari sürgõsségi szolgá-
lat szakemberhiánnyal küzd
– figyelmeztet az intézmény
vezetõje – és nem csak az
orvosok száma túl alacsony,
de elégtelen az ápolósze-
mélyzet létszáma is”. 

A helyzetet súlyosbítja,
hogy – szintén minisztériu-
mi döntés révén – zárolták
az alkalmazásokat, pedig
további 65 emberre lenne
szükség ahhoz, hogy az el-
látás, elfogadható színvona-
lon, fenntartható legyen.
„Sokkal kifizetõdõbb lenne
megfelelõ számú új embert

alkalmazni, mintsem a je-
lenlegiek túlóradíját fizetni”
– nyilatkozta dr. Daniela
Petriºor a Bihari Mentõ-
szolgálat vezetõ igazgatója.
A tavaly ugyanis, a jelenlegi
személyzet 43 ezer órát túl-
órázott azért, hogy a beér-
kezõ betegeket el tudja lát-
ni. „Az alkalmazottakat itt
nem várakozásra fizetik,
hanem az ellátott esetszám
szerint” – figyelmeztetett
dr. Petriºor a tarthatatlan ál-
lapotokra.  A bihari sürgõs-
ségi szolgálat vezetése a fi-
nanszírozási problémák
enyhítésére megoldási ja-
vaslatokat nyújtott be Cseke
Attila egészségügyi minisz-
ternek. 

Sike Lajos

Nem lesz se több se keve-
sebb kátyú idén a Szat-

már megyei utakon, mint ta-
valy – derült ki a megyei ön-
kormányzat tegnapi ülésén.
A költségvetésbõl ugyanis
ugyanannyit (11 millió 480
ezer lejt) különítettek el az
utak karbantartására, mint a
múlt évben.  Ami azt is jelen-
ti, hogy bizonyos útszakasz-
ok régóta esedékes teljes fel-
újítására idén sem jut pénz.
A községi polgármesterek a
napokban hosszú listát nyúj-
tottak be a megyei vezetés-
hez az idei szükségletekrõl,
de a tegnapi költségvetési vi-

tán kiderült, hogy a gazdasá-
gi válság miatt jobbára csak
a tavalyi állapot fenntartása
lehet a cél. Elsõbbséget élvez
a többi beruházáshoz képest
a létfontosságú intézmények
mûködtetése. Csehi Árpád
megyei elnök azonban arról
biztosította az érdekelteket,
hogy a megyei önkormány-
zat külön tartalékkal rendel-
kezik a már elnyert uniós pá-
lyázatokhoz szükséges ön-
rész fedezéséhez. Az orszá-
gos költségvetés megszorítá-
sai miatt – figyelmeztette az
Új Magyar Szó olvasóit az ön-
kormányzati elnök – a kultú-
rára és a gyermekvédelemre
arányaiban is kevesebb pénz

jut, mint tavaly. „Mindkét
megszorítás fájó, de a csök-
kenõ gyereklétszám miatt
több intézmény összevoná-
sára is sor kerül az idén. Ta-
lán az õszi költségvetés-ki-
egészítés révén lesz esély a
pótlásra” – nyilatkozta teg-
nap lapunknak Csehi Árpád.
Szerinte az idei év igazi elõ-
relépése, hogy mindenkép-
pen bezárják a régi szemétte-
lepet, és az õsszel megnyílik
az uniós normák szerint mû-
ködõ szamosdobi új hulla-
déktároló. Ha másra nem is
lesz elég pénz a testület sze-
rint, erre a beruházásra min-
denképpen futnia kell a költ-
ségvetésbõl. 

Szövetkeztek 
a gyermekrák ellen

Több nemzetközi szervezet
fogott össze tegnap, a gyer-
mekrák elleni küzdelem
nemzetközi napján, az ered-
ményesebb gyógyításért. A
beteg gyermekek szüleit tö-
mörítõ szövetség, az ICC-
CPO, a Gyermekrák Ellenes
Világszövetség (WCC) vala-
mint a Nemzetközi Rákelle-
nes Szövetség (UICC) szak-
emberei arra figyelmeztet-
tek, a gyógyulás legnagyobb
ellensége a közöny. A tegnap
nyilvánosságra hozott ada-
tok szerint a halállal végzõ-
dõ esetek nyolcvan százalé-
ka gyógyítható lenne, ha az
érintettek idõben kapnák a
megfelelõ gyógykezelést. 

„Szülõföldön magyarul”

Az Iskola Alapítvány idén is
meghirdette a „Szülõföldön
magyarul” pályázatot a ne-
velési-oktatási, valamint tan-
könyv- és taneszköz-támoga-
tás-, illetve hallgatói támoga-
tás igénylésére. A 2009–
2010-es tanévre vonatkozó,
tegnap ismertetett  pályázati
feltételek az elõzõ tanévek-
hez hasonlóan változatlanok
maradtak. A kérelmek be-
küldési határideje 2010. ápri-
lis 30. A lebonyolított prog-
ram részletes kiértékelése az
Alapítvány honlapján, a
www.iskolaalapitvany.ro olda-
lon olvasható.  

Röviden

Fotó: Antal Erika

Érettségi hóbuckák között

Csõdben a bihari sürgõsség

Pénzgondok Szatmáron



Antal Erika

A marosvásárhelyi Bod Péter
Diakóniai Központ az egyik

jelentõs kulturális központja a
városnak, számos mûvelõdési
esemény színhelye, a Reformá-
tus Asszisztensképzõ Fõiskola
székhelye. A névadóról elneve-
zett napok keretében az elõadá-
sok, képzõmûvészeti kiállítások
mellett a nõvérképzõsök is min-
den évben lehetõséget kapnak,
hogy bemutatkozhassanak a
nyilvánosság elõtt is. Az idei ren-
dezvény, amely az Életre szépül-
ni nevet kapta, az Adj király ka-
tonát nevû címû – gyerekeknek
szervezett országos vetélkedõ he-

lyi szakaszával kezdõdött, az Er-
délyi Magyar Ifjak szervezésé-
ben. A hivatalos megnyitó vasár-
nap volt, amikor Kilyén Ilka
színmûvész versmûsorral lépett
fel, majd Dénes Elõd református
lelkész József Attila megzenésí-
tett verseit adta elõ. A Bod Péter
Napok része Hunyadi László,
Magyar Örökség-díjas szobrász-
mûvész kiállítása is. A mûvészt
és alkotásait Ötvös József espe-
res, vártemplomi lelkipásztor
méltatta. 

A sorozat hétfõn este a maros-
vásárhelyi Református Kollégi-
um kórusának mûsorát követõen
Böjte Csaba Szövetség az Életért cí-
mû elõadásával folytatódott. 

Az idei sorozat budapesti meg-
hívottja Molnár V. József pszi-
chológus, aki holnap, szerdán es-
te hat órától Eredendõ világkép
címmel a gyerekrajzokról érteke-
zik, kitér a gyerek életében ké-
szült különbözõ rajzok, formák,
színek jelentõségére, arra, hogy
mire figyelmeztetnek ezek a pa-

pírra vetett gondolatok, érzel-
mek. Ezt követõen mezõségi tán-
cokat mutatnak be a Református
Kollégium táncosai. Molnár V.
József pszichológus csütörtökön
délelõtt kilenckor egy újabb elõ-
adásra várja az érdeklõdõket, ez
alkalommal az emberélet szent-
ségérõl osztja meg gondolatait a
hallgatósággal. A csütörtöki
zárórendezvény, mint minden
évben, ez alkalommal is a Refor-
mátus Asszisztensképzõ Fõisko-
la farsangi ünnepi mûsora lesz. 
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Gyerekrajzok gálája Kolozsváron

Sok, képzõmûvészi vénával megáldott,
tehetséges magyar kisiskolás gyerek él Er-
délyben – derült ki hétvégén a
Communitas Alapítvány által meghirde-
tett „Ha varázspálcám lenne” címû rajz-
vetélkedõ díjkiosztó gáláján.  A rendez-
vénynek az Iskola Alapítvány kolozsvári
székházának konferenciaterme adott ott-
hont. A pályázatra 4200 rajz érkezett be,
ebbõl a zsûri által legjobbnak ítélt 200
munka volt megtekinthetõ a gálán.  

Égig érõ fa Szatmáron

Benedek Elek immár klasszikussá vált
meséjét, az Égig érõ fát mutatja be ezen a
hétvégén a szatmári Harag György Tár-
sulat keretében mûködõ Brigella Gyer-
mekszínház. Mint ismert, Elek apó mesé-
je föld és ég között zajlik, s fõszereplõje
Jánoska, a kanászfiú, aki el szeretné
nyerni a királykisasszony kezét, amiért
nagyon meg kell küzdenie, többek között
a sárkányt is le kell gyõznie. Vágya betel-
jesüléséhez, a fenti és a lenti világ bejárá-
sához azonban nem elég a táltos ló, szük-
sége van az Égig érõ fára, amely a két vi-
lágot összekapcsolja. A bábelõadást Szil-
ágyi Regina rendezte, a bábokat Bandura
Emese tervezte, szereplõk: Bandura Ti-
bor, Nagy Anikó és Nagy Tamás.

Lajkó Félix Erdélybe érkezik

Erdélyben koncertezik február végén-
március elején Lajkó Félix és Brasnyó
Antal, adta hírül a Transindex.ro. A hege-
dûvirtuóz öt év után játszik ismét Erdély-

ben társával, az évek óta vele játszó brá-
csással a Bokorból album dalai mellett a
készülõ új lemez szerzeményeibõl is elõ-
adnak. Február 27-én 19 órakor Sepsi-
szentgyörgyön a Tamási Áron Színház
nagytermében lépnek fel; 28-án 18 órakor
Brassóban, a Reménység Házában; már-
cius elsején 19 órától Kézdivásárhelyen, a
Vigadó Mûvelõdési Házban, 2-án 19 órá-
tól a csíkszeredai Szakszervezetek Házá-
ban, március 3-án 19 órától a
Székelyudvarhelyi Mûvelõdési Házban
játszanak. 

Kevés magyar könyv volt

Az elmúlt hét végén külön kiállításon
mutatták be a Szatmár megyében tavaly
megjelent könyveket és idõszakos kiad-
ványokat, s díjazták az arra érdemesített
szerzõket. A közel kétszáz munkának
mindössze 20 százaléka volt magyar
nyelvû, ami Bura László zsûritag szerint
is jóval kevesebb, mint amennyi elvárha-
tó lenne. A 40 magyar könyv közül ki-
emelkedik Kiss Kálmán Túrterebesrõl,
Németi János Kaplonyról írt monográfi-
ája, Jánk Károly és Török Kajtár Enikõ
verseskötete, Fejér Kálmán szatmári nép-
dalgyûjteménye, Fodor István riportköte-
te és a múzeum Szõcs Péter szerkesztésé-
ben kiadott, háromnyelvû falu-kismono-
gráfia sorozata.

O. M. 

Gravité B címmel állított ki
Kolozsváron elõször Tho-

mas Canto képzõmûvész. Az
egykori ecsetgyárban található
ZMart galériában a jelenleg Pá-
rizsban élõ fiatal Cantónak töb-
bek között az akril festékkel,
temperával és tussal készült ké-
pei láthatók a light painting (fén-
nyel rajzolás) technikáját bemu-
tató alkotásai mellett.

Thomas Canto graffitimû-
vészként debütált, majd ezt kö-
vetõen rögtön olyan kifejezési
technikák kutatásába merült,
mint a vászon, a képzeletbeli
építészet, a dinamikus kalligrá-
fia, a light painting és a body
painting (testfestés). A témák
heterogén volta ellenére fellelhe-
tõ bennünk a közös pont: a
mozgás, minden vonal vagy folt
alapeleme, és az egyensúly ál-
landó keresése. A ZMartban ki-

állított munkákban a mozgás és
a vonalak mérnökien pontos
egyensúlyozása kapott kiemelt
szerepet, anélkül, hogy a jól
megkonstruált dinamika konk-
rétan azonosítható cél felé ve-
zetne. Ahogy az egyik látogató
fogalmazott, amikor megtekin-
tettük a tárlatot: „a rajzok szigo-
rú vonalaiból alkotott síkok, te-
rek olyan utazásra hívnak, me-
lyet egy kis szerrel tudsz igazán
élvezni.” A 14 munkából álló ki-
állítás március 15-ig áll a közön-
ség rendelkezésére.

A most 30 éves Thomas
Canto, aki párizsi, tokiói, bar-
celonai, New York-i galériák ál-
landó meghívottja, 2006-ban el-
sõsorban a fiatal képzõmûvé-
szek számára nyitott bemutat-
kozó felületet Lyonban. A kiál-
lítóteret a kéjgázként vagy neve-
tõgázként is ismert dinitrogén-
oxidról nevezte el, így lett a ne-
ve N2O galéria. 

Röviden

Ecsetgyári trip, vonalakkal 

„Életre szépülni” 
a Bod Péter központban

Hunyadi László plaketteket állított ki: látható a Helikoni arcképcsarnok, illetve fejedelmekrõl, püspökökrõl készített munkái

„Életre szépülni” –
ez a mottója az
idén ötödik alka-
lommal megrende-
zett Bod Péter Na-
poknak Marosvá-
sárhelyen. A hétvé-
gén kezdõdött ren-
dezvénysorozat
február 18-ig,
csütörtökig tart. 

Akril festékkel, temperával és tussal készült képek láthatók a galériában

MTI

Rokonok, pályatársak, tiszte-
lõi kísérték tegnap a Farkasré-

ti temetõben utolsó útjára az erdé-
lyi születésû Köpeczi Bélát, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia ren-
des tagját, az MTA egykori fõtit-
kárát, volt mûvelõdési minisztert,
mûvelõdés- és irodalomtörté-
nészt. „Változott, mint mindenki,
de nem fordult, mint sokan” –
hangsúlyozta méltatásában Hiller
István oktatási és kulturális mi-
niszter. Mint kifejtette, Köpeczi
Béla elkötelezett baloldali volt,
olyan ember, aki nemcsak köte-
lességbõl dolgozott, tette amit kel-
lett, hanem õszintén hitt is benne
és „ebben napi politikai csatáro-
zások vagy éppenséggel a politi-
kai rendszerben bekövetkezett
váltás” kevéssé zavarta.

„Kutatásai során nemcsak fel-
tárt, hanem rendszerezett is, kuta-
tóként nemcsak írt, publikált, ha-
nem szervezett is. Mindmáig
alapvetõ jelentõségû mûveket
szerkesztett a Thököly-felkelésrõl,
a Rákóczi-szabadságharcról, a
francia–magyar kapcsolatok tör-
ténetérõl” – emelte ki Hiller Ist-
ván, rámutatva, hogy Köpeczi
Béla mûvei a kutatás és az okta-
tás számára mindmáig igazodási
pontnak számítanak.

„Nemzetközi tekintélye és em-
beri bátorsága még azok számára
is egyértelmû volt, akik személye-
sen, vagy publikációkból nem is-
merték. Az Erdély története nem-
csak történelmi alapmunkaként
vonult be a köztudatba, hanem
olyan emberi, politikai kiállás-
ként, amelyet a nyolcvanas évek
Magyarországán más, még ha
akarta volna is, nem tudott felvál-

lalni. Aki azonban ezt felvállal-
hatta, felvállalta és támadások ke-
reszttüzében is végigvitte” – fo-
galmazott a miniszter. Hozzátet-
te: tekintélyét és kapcsolatait
Köpeczi Béla élete utolsó szaka-
szában is, mindvégig a kutatás, a
magyar kultúra és tudomány
szolgálatába állította.

„Egy mûvelõdéstörténész a
mûveletlenség diktatúrájából, em-
lékezõ a történelmi feledékenység
idõszakából” – jellemezte
Köpeczi Bélát Pálinkás József, a
Magyar Tudományos Akadémia
elnöke. Mint rámutatott, Köpeczi
Béla élete korok, intézmények,
tudományágak metszéspontjában
egy magyar tudós XX. századi
sorsát mutatja.

Paládi-Kovács Attila akadémi-
kus, az MTA Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának elnöke
olyan tudósi ethosz képviselõjé-
nek nevezte Köpeczi Bélát, aki az
utolsó erejével is a tudományt, a
Magyar Tudományos Akadémiát
szolgálta. 

Eltemették Köpeczi Bélát

Köpeczi Béla Fotó: nol.hu
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Mióta a legfrissebb információkhoz
a világhálón bárki ingyen hozzáfér-
het, kétségbeesett harc folyik az írott
sajtó fennmaradásáért. Az eszkö-
zökben az úgynevezett profitorien-
tált lapok válogatnak a legkevésbé.
Náluk a polgári demokráciára
épült sajtószabadság sok esetben
szabadosságot jelent. Szerkesztõik
úgy vélik, hogy rájuk nem vonatko-
zik a sajtóetika, olvasóik megtartá-
sáért bármit leközölhetnek.
Miként az egyik szatmári lap tette a
minap. A Friss Újságnak ma már
nincs kulturális rovata sem, de glo-
balizált laphoz méltóan közöl olvasói-
véleményként. Mint aláírása szerint
bizonyos „Szabó Csaba, Szatmári
származású történészhallgató” leve-
lét egykori városáról. „Hiányzik az
élet, a motor a városból, a kultúra, a

szabadság, a lehetõségek (…) A vá-
rosban csend honol. De nem a nyu-
galom, a mindent megtettem csend
kiérdemelt nyugalma és pátosza. A
lustaság, a közöny és a patópáli
minden mindegy hullaszaga.”
Vagyis a mai Szatmárnémetit sen-
kiházi, lusta, tehetetlen emberek,
hullák lakják! Emlékezet óta nem
nullázták le és sértegették ennyire a
város lakóit. Éppen most, amikor a
várost már több éve magyar polgár-
mester vezeti, s amikor egyre nyil-
vánvalóbbak a fejlõdés, az euró-
paizálódás jelei. Lehet, hogy Csaba
a Yale Egyetemen vagy Pekingben
tanul, és nem olvasta, hogy Szat-
márnémeti nemrég a tíz legélhetõbb
romániai város díját is megkapta.
Lehet, egy koszos kocsmában doku-
mentálódott, s alig látott valamit a

mai városból. Nem ment végig a ré-
gi és az új fõteret összekötõ Sétáló
utcán, nem látta a felújított püspöki
palotát, az Astoria Szállót, a Deák
tér virágözönét, nem nézelõdött a
Vécsey-ház vagy a Városháza elõ-
csarnokának képzõmûvészeti kiállí-
tásain, nem hallott a kulturális ün-
nepségeinkrõl, vetélkedõinkrõl, a So-
rompók nélkül elnevezésû színházi
fesztiválról, a Partiumi Magyar Na-
pokról, arról, hogy nálunk van az
ország egyik legnagyobb ipari park-
ja, itt az egyik legalacsonyabb a
munkanélküliség. Mármint ebben a
hullaszagú városban.
Az ember már olyan, hogy nem sze-
reti, ha kioktatják és mások mond-
ják meg mi a jó neki. Még kevésbé,
ha hülyére veszik. Különösen olya-
nok, akik hátat fordítanak szülõ-

földjüknek, ahol talán egy mozdula-
tot nem tettek közösségükért, de Ma-
gyarországra vagy Svédországba
költözve hírtelen megvilágosodnak
és rájönnek, hogy a hazai nyomo-
rért azok a felelõsek, akik itthon
maradtak. Ha Szabó Csaba jobban
tudja, miként lehet Szatmárnémetit
felemelni, legyen benne tartás, s az
egyetem után költözzön vissza és
mutassa meg nekünk.
Persze, sok még nálunk a gond, ezért
a történész-inas néhány észrevételével
egyetértünk. Nagyjából azzal is,
hogy a Duna TV sokkal inkább Szé-
kelyföldre jár, mint Szatmárra. Pe-
dig, ha tudnák, hogy a szatmári szil-
vapálinka hamarabb látszik az em-
beren, mint a székely köménymagos,
talán meggondolnák!

Sike Lajos

Médiagnózis

Hullaszagú

Röviden

F. I.

Wang Quan-an kínai rendezõ
Tuan Yuan Apart Together címû

szerelmi történetével nyitott a fa-
gyos Berlinben a filmvilág
(Cannes és Velence mellett a) leg-
nagyobb seregszemléje. A február
11–21. között zajló, hatvanadik
születésnapját ünneplõ Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál min-
den szempontból különleges ese-
ménynek ígérkezik. 

Nevek, számok, filmek

A Berlinale Palota vörös szõ-
nyegén olyan nagyágyúk sétál-
nak, mint Pierce Brosnan, Jackie
Chan, Günter Lamprecht,
Gérard Depardieu, Leonardo
DiCaprio, akiket 120 ország kö-
zel húszezer szakmabelije, négy-
ezer újságírója fog figyelni, illetve
a négyszáz filmre összeverõdõ
közönség. A jubileumi fesztivá-
lon Románia is képviselteti ma-
gát, méghozzá Magyarországhoz
képest – akinek egyetlen küldön-
ce, a filmszemledíjas Hajdu Sza-
bolcs Bibliotheque Pascal címû
filmje lesz jelen a német metropo-
liszban – sokkal jobb arányban.
A díjesõs Négy hónap, három hét és
két nap címû film mellett a román
filmiparnak nemrégiben jó hírét
keltette a keserédes hangulatú, la-
punk által is ismertetett, Radu
Mihãileanu által megvalósított Le
concert (A koncert) címû film, és
bár jóllehet nehéz megfelelni az

ezek által felállított elvárásoknak,
az idei Berlinálén négy romániai
alkotás szerepel. 

A nagyok…

Az Amikor fütyülhetnékem
van, fütyülök címû film forgató-
könyve Cãtãlin Mitulescu és

Florin ªerban együttmûködésé-
bõl született. Egy határhelyzet-
ben lévõ ifjú vívódásait jeleníti
meg nagyon szemléletesen, aki
szeretni is akar, de ugyanakkor a
társadalom iránti kötelességeinek
is eleget kell tegyen. A fiatal harcos
portréja címû filmet a filmfesztivál
Fórum-szekciójában vetítik.

Constantin Popescu alkotása a
Majdnem csend van címû trilógia
elsõ része. A mikrosorozat azt
szeretné bemutatni, hogy mikép-
pen küzdöttek a kommunizmus
ellen a hegyekbe menekült pa-
rasztok, értelmiségiek. 

….és a kicsik

Adrian Sitaru rövidfilm-kate-
góriában versenyzõ A kalitka
címû filmje egy kisgyerekrõl
szól, aki egy beteg verebet talál
az utcán és szüleit arról próbál-
ja meggyõzni, hogy engedjék
meg neki, hogy megtarthassa a
madarat. 

„Ez egy általam megélt törté-
net. A film tulajdonképpen az
emberek hanygaságáról és figyel-
metlenségérõl szól. Arról, hogy a
legjobb szándékú cselekedeteink
is visszájukra fordulhatnak néha”
– nyilatkozta a szimbolikus tölte-
tû történetrõl a rendezõ.

A „berlináléveterán” Paul
Negoescu, idén a Derby nevû rö-
vidfilmmel lép a zsûri elé. „Nem
lepett meg a jelölés, fõleg azért,
mert már kétszer szerepeltem a
fesztivál mezõnyében. A Derby
több, általam hallott, ismert igaz
történet összeolvasztásából kelet-
kezett, és reméltem, hogy ügye-
sen kidolgozva a cselekményt,
kedves, kellemes filmecskét mu-
tathatok a közönségnek, és, ter-
mészetesen, a zsûrinek” – fogal-
mazott a nemzetközi sajtónak a
rendezõ. 

A szokásoktól eltérõen nem búcsúztatták
szüzek az elsõ külföldi útjára induló Rám
Baran Jadav nepáli köztársasági elnököt.
Az államfõ azért szakított az õsi hagyo-
mánnyal, mert sajnálta a fiatal lányokat,
akik gyakran órákon át ácsorogtak a tûzõ
napon. A külföldi látogatásra induló állam-
fõt, korábban a királyt hagyományosan öt
serdületlen lány búcsúztatta, akik Durgá,
Szaraszvatí, Laksmi, Rádhá és Annapurna
istennõket személyesítették meg. A szüzek je-
lenléte azt a célt szolgálta, hogy az út szeren-
csésen alakuljon. Rám Baran Jadav 2008-
ban lett köztársasági elnök, azután, hogy el-
törölték a monarchiát a világ egyetlen hindu
királyságában.
Mi már régebben tudjuk, a parlamentariz-
mus amúgy sem a szüzesség szinonímája.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazógép

Döntetlen rakétapajzs-ügy

Az Új Magyar Szó internetes olvasóit meg-
osztja a Romániában épülõ rakétapajzs
ötlete. A maszol.ro szavazógépen feltett
legutóbbi kérdésünkre (Ön szerint szüksé-
ges népszavazást tartani a Romániában
épülõ amerikai rakétapajzs ügyében?) vá-
laszoló olvasóink egyértelmûen két tábor-
ra szakadtak, ugyanis pontosan annyian
szeretnének népszavazást az ügyben, mint
ahányan szükségtelennek ítélik ennek
megtartását. 

E heti kérdésünk:
Ön szerint jó döntés volt bezárni az etno-
botanikus készítményeket forgalmazó üzlete-
ket?

1. Igen
2. Nem
3. Nem tudom  

Románinvázió Berlinben
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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.

✁

ÚMSZ

A képviselõház és a szenátus
kulturális szakbizottságai hol-

nap vitatják meg a Román Televí-
zió Társaság, a Román Rádió
Társaság (SRR), az Agerpres hír-
ügynökség, és az Országos Au-
diovizuális Tanács 2008-as évre
vonatkozó jelentéseit. Amennyi-
ben a szakbizottság elutasítja va-
lamelyik intézmény jelentését,
elõrevetíti, hogy a plénum is el
fogja, és így az adott intézmény
vezetõje kénytelen lesz lemonda-
ni. Amint arról már beszámol-
tunk, megvan a lehetõsége an-
nak, hogy a SRR élére RMDSZ
által kinevezett szakember kerül-

jön. Emil Boc kormányfõ a
Mediafaxnak adott tegnapi inter-
júban, a kérdés kapcsán kijelen-
tette: „Egyelõre a rádió élén érvé-
nyes mandátummal rendelkezõ
személy áll. Én a magam részérõl
a folytonos menedzsment híve
vagyok, mely nem vesz részt poli-
tikai játékokban” – nyilatkozta
Boc, utalva a köztévé helyzetére.
„Nem voltak ilyen irányú tárgya-
lásaink a PD-L-vel, a jelenlegi el-
nök amúgy is meghosszabbíttat-
hatja mandátumát, és mivel nem
tárgyaltunk ebben a témában,
ezért nincs erre a funkcióra elõké-
szített emberünk” – fogalmazott
Markó Béla a szövetségi képvise-
lõk hétvégi tanácskozásán. 

Német magánórákat vállalok kezdõ

és haladó szinten. Vállalok

felkészítést német érettségire

Csíkszeredában. Tel: 0743-657 945

(Györgylõrincz Emilia)

ApróhirdetésÚjratöltött SRR-kérdés

Repülõgépen vezet 
a nyomtatott sajtó

Nem az iPod, a laptop vagy a hordozha-
tó DVD-lejátszó, hanem a nyomtatott
sajtó és a könyvek vezetik a legnépsze-
rûbb repülõs útitársak listáját egy közvé-
lemény-kutatás szerint. A Kindle elektro-
nikuskönyv-olvasó és az iPad táblapécé
megjelenése és növekvõ népszerûsége el-
lenére az emberek 73 százaléka nem eze-
ket, hanem a nyomtatott termékeket viszi
magával feltétlenül repülõútjaira, derül ki
a GO Group reptéri és földi szolgáltatá-
sokat nyújtó vállalat által végzett felmé-
rés szerint. Az újságok és könyvek mö-
gött jócskán lemaradva került a második
helyre a laptop – mindössze a megkérde-
zettek 10 százaléka ragaszkodik hozzá –,
a sort pedig a hordozható lejátszók (mp3-
as és DVD-) zárják 7-7 százalékkal.

DiCaprio csak egyike az idei Berlinálé „élõ attrakcióinak” Fotó: Agerpres
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Penge
10.25 Szülőszoba
11.30 Család-barát – Szol-
gáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.20 Város a vár alatt
(magyar ism. sor.)
15.40 Kisenciklopédia
15.50 3 esküvő (magyar
dok. sor.)
16.20 Anna Netrebko
17.15 Csodafa (magyar
ism. sor.)
18.00 Zorro (amerikai ka-
landfilmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
21.00 Az aranyember
(magyar kalandf.)
22.50 Híradó, Sport
23.05 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.40 Váltó – Gazdasági
Híradó
0.10 Kié ez a dal?
1.25 Európa-koncert
2006. - Prága
3.15 Vers
3.20 Himnusz
3.25 Híradó (ism.)

PRO TV, 20.30
Ölve vagy halva

Mason Storm túl sokat tudott. A Los Angeles-i rendőrség
büszkesége ezúttal messzire ment: aki ugyanis beleavatko-
zik a magas szintű politikai korrupció kétes üzelmeibe, az
könnyen megégetheti magát. Stormot több sebből vérezve,
tekintélyes mennyiségű ólommal a testében szállítják kór-
házba. Mindenki úgy tudja, meghalt. Szinte a halálból - hét
évig tartó kómából - tér vissza, hogy bosszút álljon.

RTL Klub, 22.20
Húgom, nem húgom

Mit tehet egy szépreményű kisvárosi sintér, nevezetesen
Gilbert Noble, ha úgy érzi, megtalálta élete szerelmét? Bele-
szeret. Jo, a bombázó fodrászlány hamarosan szüleinek is
bemutatja Gillyt. Igaz, cserébe levágott fülével kellett fizet-
nie, Jo ugyanis veszélyes, ha olló kerül a kezébe. A fiatalok
szerelmének semmi sem áll útjába. Sem Jo hibbant szülei,
sem Gilly különös kollégái. Csak a sors.

m2, 23.55
Egy kamaszlány

Lili, a kamaszlány szüleivel kempingezik Biarritzban. Még
csak tizennégy éves, testileg már fejlett, de sok szempontból
még kislány. Utálja, hogy szűz, amikor mégis alkalma nyílna
lefeküdni egy idősebb férfival, megijed. Különös kapcsolat
bontakozik ki közöttük. Viszonyuk Lili felnőtté válásának el-
ső állomása lesz. A film az érzelmek test-lelki kitörésének áb-
rázolásában a végsőkig elmegy.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.45 Téli Olimpia 2010 -
Vancouver
10.00 Roma Magazin
10.30 Domovina
10.55 Sorstársak
11.40 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 “Nézd a tánc 
nemeit...”
15.00 Másfélmillió lépés
Magyarországon
15.35 Ösvény a Viharsa-
rokban
17.20 Budapest
18.10 Benyovszky Móric
és a malgasok földje
18.45 Balett ABC 
Henriettel
18.55 Kormányváró
19.20 Ez történt Ma Reg-
gel
20.35 Marci (rajzfilm sor.)
20.50 Caillou (rajzfilm
sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (ausztrál filmsor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.55 Magyar válogatott
23.05 Záróra
23.55 Egy kamaszlány
(francia rom. dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL-hírek - Déli ki-
adás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.25 Tenger, lányok, sze-
relem (amerikai vígjáték)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sorozat, 14.rész,
2004)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sorozat,
1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Húgom, nem hú-
gom (amerikai rom. vígjá-
ték)
Utána: RTL-hírek
0.20 Kegyetlen és szokat-
lan (kan. thriller)
2.20 Reflektor – Sztárma-
gazin
2.40 Műsorszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.35 Az ördög lelkén
szárad (kan.-amerikai
vígj.)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (amerikai
filmsor.)
16.20 Charly, majom 
a családban (német film-
sor.)
17.20 Bűbájos boszor-
kák (am. filmsor.)
18.20 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán - Ven-
dégváró valóság-show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House
(am. filmsor.)
23.20 Született felesé-
gek (amerikai vígjáték
sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai filmsor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
3.15 Az elveszett elítélt
(kan. filmdráma)

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.)

11.35 Smallville 12.25
A férfi fán terem 13.15
A nagy házalakítás 14.05
Mutasd a ruhádat! 15.10
Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 CSI:
Miami helyszínelők 17.40
A férfi fán terem (am. víg-
játék sor.) 18.25 Mutasd
a ruhádat! 19.30 A nagy
házalakítás 20.15 Két
pasi - meg egy kicsi
21.35 CSI: Miami hely-
színelők 22.20 Nyomta-
lanul (amerikai krimi-
sorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek
12.05 UEFA Europa
League: Everton - Sport-
ing 13.05 Fogadás a fé-
lelemmel 14.05 Külön ki-
adás 15.00 Hírek 16.00
BoxBuster: Edwin Valero
- Antonio Pitalua 17.00
Sport.ro Hírek 19.05 In-
formáció Europa League
20.05 Fogadás a félelem-
mel 21.00 Hírek 22.00
Wrestling WWE Super-
stars 23.00 BoxBuster:
Oscar De La Hoya vs Ri-
cardo Mayorga  

9.15 Kaméleonok (soro-
zat) 10.30 Szerelmek (so-
rozat) 11.30 Teleshopping
11.45 Életképek (sorozat)
14.30 Aniela (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok
(filmsorozat) 16.30 Sze-
gény Mária (filmsorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
(filmsor.) 19.30 Kaméleo-
nok (filmsor.) 20.30
Aniela (filmsor.) 21.30 In-
dia 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 Terra Nostra
(filmsor.) 

8.25 Felvilág (amerikai
kalandf.) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Éjféli
járat (német-belga ak-
cióf.) 15.05 Lovagias ba-
lekok (auszt. vígjáték)
18.20 A szövetség
(amerikai-német-cseh ka-
landf.) 20.15 A fáraó sír-
ja (amerikai kalandf.)
22.10 Ki a faszagyerek?
(német-am. akció-vígj.)
23.35 Edison (thriller)
1.30 Visszakézből (ak-
cióf.) 3.25 A törvény ne-
vében (akcióf.)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Egy új sors (filmsorozat)
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere Bah-
muval (talk show) 18.30
Hírek 19.30 Menyet
anyának (reality show)
20.30 Ég veled, de szeret-
lek! (reality show) 22.00
A falka (koprod. horror,
2006) 0.00 Terrorista
tervek (kanadai film,
2008)

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 11.00 A
fénykép (amerikai krimi)
13.00 McLeod lányai
(auszt. sorozat) 14.00
Amy-nek ítélve (filmsoro-
zat) 15.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (filmsorozat)
17.00 Befejezetlen kézirat
(am. vígj.) 19.00 Amy-nek
ítélve (amerikai filmsor.)
20.00 Nyughatatlan Jor-
dan 21.00 A médium
(amerikai krimisor.) 22.00
A férjem védelmében (am.
tévéfilm sor.) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Téli Olimpia 
2010 - Vancouver
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar filmsor.)
14.35 Hrvatska kronika
- Horvát nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
16.05 Téli Olimpia 2010
- Vancouver (ism.)
18.15 Körzeti híradó
18.25 Híradó
18.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol drámaso-
rozat)

22.00 Az Este - Szerda
22.30 Téli Olimpia
2010 - Vancouver

7.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
9.40 Hírek, sport,
időjárásjelentés
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 Labdarúgás: 
UEFA Champions League
12.05 Sziluett-recept
12.45 Titkok a palotá-
ban (sor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Eurovision 2010
14.50 Olimpiai info
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
16.55 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
17.30 Vizsga nevelésből
18.25 Titkok a palotá-
ban (koreai sor.)
19.40 Olimpiai info
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 UEFA Champions
League - stúdióbeszélge-
tés
21.40 Labdarúgás: Bay-
ern Munchen - Fiorenti-
na
23.50 UEFA Champions
League - stúdió
0.15 Hírek, sport,
időjárásjelentés

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Valóságos zseni
(amerikai vígjáték, 1985,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 La Bamba (ameri-
kai zenés dráma, 1987)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, Sport
20.30 Ölve vagy halva
(amerikai akciófilm, 1990)
22.15 State és Románia
(filmsorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Chuck (amerikai
filmsor.)
1.00 Ölve vagy halva
(amerikai akciófilm, 1990,
ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Lessie (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
12.00 Sheena (amerikai
filmsorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 Kegyvesztettek
(francia-amerikai-angol-
olasz filmdráma, 1994, el-
ső rész)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A sárkány csókja
(francia-amerikai akció-
film, 2001)

22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés  (ism.)
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 A sárkány csókja
(francia-amerikai akció-
film, 2001, ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsorozat, ism.)
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
10.30 Gyermekműsor
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Médium (amerikai
sor.)

15.00 Hipnózis - az ész 
játéka
16.00 Ebadta delfin (ame-
rikai családi vígjáték, 1997,
ism.)
18.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők krónikája
- szórakoztató műsor
20.30 Az elnök zsoldosa
(amerikai akciófilm, 2000)
22.30 Lököttek
23.15 Médium (amerikai
filmsorozat)
0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai krimisorozat)
1.00 Haláli hullák (kanadai-
amerikai vígjátéksorozat)

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 Tönkre vágva -
Fagypont alatt
13.00 Hogyan csinálják?
– Mentőszolgálatok/ for-
gózsilip
14.00 Túlélés törvényei -
Yukon-folyó
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Futballsisak
17.00 Állítólag... - Hordó-
ban halat lőni
18.00 Újjáépítők
19.00 X-Machines - Szu-
pergépek
20.00 A túlélés törvényei
- Románia
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvényei
– Déli mocsarak
23.30 Viharvadászok -
Veszélyek
0.30 Rács mögött 
külföldön

7.00 ABC miért? 
(ism.)
8.10 Amerikai nagybá-
csi 2 
(olasz vígjátéksorozat)
10.00 A gitárok ideje
(ism.)
11.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor.)
12.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Divathírek
13.45 Győztesek
14.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Biatlon
14.35 Téli Olimpiai 
Játékok - Jégkorong: 
Kanada - Norvégia
16.00 Labdarúgás: 
AC Milan - Manchester
United (ism.)
17.55 UEFA 
Champions League 
(ism.)
18.45 Csodák 
(filmsorozat)
19.20 Divathírek
20.15 Téli Olimpiai 
Játékok - Sífutás
21.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Alpesi sí
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Sífutás
0.35 Téli Olimpiai 
Játékok - Jégkorong:
Finnország - Belarus

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: református
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00
Hírek, rendezvényajánló, műsorism. 16.15 Ineteraktiv szolgál-
tató műsor meghívottal. 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin

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. február 17.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma nevû Julianna és Lil-
la olvasóinkat köszönt-
jük.
A Julianna a Juliánusz
férfinév nõi párja.
A Lilla a Lívia és a Lídia
régi magyar becézésébõl
alakult önálló névvé. A
név Csokonai Vitéz Mi-
hály Lilla-dalai hatására
terjedt el és vált népsze-
rûvé.
Holnap Donát napja
van.

Évforduló
• 1141-ben 11 éves korá-
ban megkoronázták II.
Géza Árpád-házi uralko-
dót.
• 1959-ben Batista diktá-
tor elûzése után Fidel
Castro lett Kuba vezetõ-
je.

Vicc
Haldoklik az öreg multi-
milliárdos. A családja
körbeállja a kórházi
ágyat, amelyen fekszik,
és az egyik unoka, nagy
örökség reményében ott
sertepertél az öreg körül:
– Papa, nincs valami kí-
vánsága? Tehetnék eset-
leg valamit önért?

Az öreg halk, elhaló han-
gon válaszol:
– Igen, tehetsz. Vedd le a
lábad az oxigénvezetékrõl!

Recept
Bableves gazdagon
Hozzávalók: 50 dkg bab, 2
sárgarépa, 1 fehérrépa,
bors, só, 1,5 ek. liszt, fél dl
olívaolaj, 1 fej vöröshagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, 1
tk. pirospaprika, 3 szál zel-
ler, 1 zöldpaprika, 1 para-
dicsom.
Elkészítése: Tegyük fazék-
ba a babot, a kockákra vá-
gott sárga- és fehérrépát,
öntsük fel 1,2 liter vízzel,
sózzuk, borsozzuk, és te-
gyük fel fõni. Készítsünk
világos rántást, majd húz-
zuk félre a tûzrõl, és kever-
jük bele a finomra vágott
hagymát, fokhagymát.
Szórjuk meg pirospapriká-
val, és kevés hideg vízzel
keverjük simára. Amikor a
bab és a zöldségek is meg-
puhultak, rántsuk be, és
szórjuk bele a felaprított
zellerlevelet, paprikát meg
paradicsomot. Ha felforrt,
tegyük takarékra, és pár
perc fõzés után forrón tá-
laljuk.

2010. február 16., kedd   www.maszol.ro

Nem érti a törvényt igazán
az, aki még soha nem érzett
kísértést az áthágására. Az
igazság és az egyenesség csak
kipróbálva nyeri el igazi és
teljes ragyogását. A próba
pedig mindig kísértés formá-
jában jelenik meg: rá akar
venni, hogy tagadjuk meg a
törvényt. A kísértés megmu-
tatja a törvény minden hiá-
nyosságát és hátrányát, hi-

szen célja az, hogy lebeszéljen a
törvény megtartásáról. A kísér-
tés megmutatja a törvény
olyan vonatkozásait is, amit
addig nem ismertünk vagy el-
kerülte a figyelmünket. Aki át-
hágja a törvényt, az nem a kí-
sértésnek enged, hanem meg-
gyõzi magát azokkal az érvek-
kel, amelyeket a kísértés mutat
meg. Ezért felelõsségünk kike-
rülhetetlen.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nyugtalanító híreket hall, ami
a pénzügyeit illeti. Vegye fonto-
lóra, ha segítõ tanácsot kap egy
jó barátjától.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Szuper befektetést ajánl egyik
magas rangú ismerõse, de ala-
posan gondolja meg lépését,
mert mindenki tévedhet.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A múló romantikus érzelmek-
nél elõrébb helyezi a nyugal-
mas jómódot. A tiszteletet min-
denképpen élvezi.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha elégedetlen a külsejével,
gondolja végig, mi ennek az
oka, utána pedig tegye meg a
szükséges lépéseket.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Könnyelmû ígéretet tett valaki-
nek, de a teljesítése már nincs
ínyére. Emiatt jogos lehet a lel-
kiismeret-furdalása.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Hajlamos arra, hogy az életét
megváltoztassa. Indulatos, ha-
ragtartó, de speciális területen
jó kutató.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kicsinyes, csöppet sem látvá-
nyos tevékenységgel kell töltenie
napját. Utálja az ilyen napokat,
pedig sajnos ezekbõl van több.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nehezen tudja feldolgozni a na-
pokban történteket, de talán
még ennél is bonyolultabb az
indítékok megértése.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Beszélgetést tervez egy család-
tagjával, akivel korábban né-
zeteltérései voltak. Úgy érzi,
hogy nem tud jól bánni az em-
berekkel.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy régóta húzódó ügynek te-
gyen pontot a végére. Ne halo-
gassa mindig tovább, egyszer
úgyis meg kell oldania.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A bolygók gondoskodnak arról,
hogy egész nap egy nyugodt
perce se legyen. Szerencsére van
energiája.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Adjon sokat magára, megjele-
nésére, mert ez fél siker, és a fe-
szültségeket, amik a magán-
életében adódnak, is levezethe-
ti ezzel.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Újabb Oltchim siker Európában

A Râmnicu Vâlcea-i Oltchim nõi kézilabda-
csapata 30-24-re legyõzte a vendég Volgog-
rádi Dinamo együttesét a Bajnokok Ligájá-
ban, a második fõcsoport második forduló-
jában. A kvartett másik összecsapásán a
Viborg 35-26-ra felülmúlta az osztrák Hypót,
így az állás: Oltchim (4 pont), Viborg (4),
Volgográd (0), Hypo (0).

Nem hibázott a címvédõ

Nem hibázott a címvédõ Nagyváradi VSK
férfi vízilabdacsapata a bajnokság alapszaka-
szának zárófordulójában: elõbb 10-8-ra,
majd 13-7-re gyõzte le a Steauát Bukarest-
ben. A többi eredmény: Nagyváradi
Criºul–Kolozsvár 5-11 és 11-10, Sportul
Studenþesc–Arad 10-9 és 9-9,
Rapid–Dinamo 6-12, 6-16. A rájátszás elõtt
ugyan még bepótolnak néhány korábban el-
maradt találkozót, ám azok eredménye már
nem változtat az élmezõny sorrendjén, szo-
kás szerint a Nagyváradi VSK, a Dinamo, a
Steaua és a Rapid folytatja a harcot a bajno-
ki címért.

Halasztanak az nb1-ben

A Magyar Labdarúgó-szövetség döntése ér-
telmében egy héttel csúszik az élvonalbeli
bajnokság tavaszi idényének kezdete, így a
16. fordulót nem most hétvégén, hanem
eggyel késõbb rendezik. A szövetség honlap-
ja szerint a határozatot a tulajdonosi bizott-
ság kérésére hozták meg a vezetõk.

Kelet legyõzte Nyugatot

A Keleti-fõcsoport csapata 141-139-re le-
gyõzte a Nyugat együttesét az észak ameri-
kai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) hétfõ
hajnalban rendezett All Star-gáláján. A Dal-
las Cowboys stadionjában sportágtörténeti
csúcsot jelentõ 108.713 nézõ volt jelen az
összecsapáson, melynek legértékesebb játé-
kosa (MVP) a keleti csapatban játszó
Dwyane Wade lett. A Miami Heat kosarasa
28 pontot dobott.

Törökországba megy Hiddink?

Miután hétvégén hivatalosan is megerõsítet-
ték, hogy Guus Hiddink nem hosszabbítja
meg júliusban lejáró szerzõdését az Orosz
Labdarúgó-szövetséggel, tegnap már arról írt
a sajtó, hogy az oroszok holland szövetségi
kapitánya Törökország legjobbjait fogja irá-
nyítani. A 63 éves szakember a hírek szerint
évi 3,75 millió euróért vállalja el a tisztséget.

Pénzrõl vitáznak Valujevék

A Sauerland szerint nevetségesen kevés a
Nyikolaj Valujevnek felajánlott 2 millió
dollár a Vitalij Klicsko elleni WBC világ-
bajnoki meccsért – adja hírül a profibox.hu.
Chris Meyer, a német bokszvállalkozás
egyik vezetõje szerint ugyanis a Klicsko-
csapat nem veszi figyelembe a televíziós
jogdíjak helyzetét. Mivel a meccset az RTL
sugározná Németországban, ezért a
Valujev meccseit közvetítõ ARD hoppon
maradna, így az orosz bunyós és a
Sauerland igen komoly summától esne el.
Meyer azt szeretné, hogy a két televízió li-
citáljon a közvetítési jogokra, és a profitot
igazságosan osszák el. Ennek azonban
semmi esélye sincs jelenleg, mivel Klicsko
ragaszkodik az RTL-es közvetítéshez és a
kétmillió dolláros fellépti díjhoz.

Svéd sikerrel zárult 
a Sítájfutó Világhét

A nõk és a férfiak váltóversenyét is a svédek
nyerték meg a Hargitán rendezett Sítájfutó
Világhét Európa-bajnokságán. A férfiak me-
zõnyében a norvégok és a finnek állhattak
még fel a dobogóra, míg a nõknél az oro-
szok lettek a másodikak a finnek elõtt. A
sprintverseny Világkupa-futamát az orosz
Tatjana Vlasova, illetve honfitársa, Eduard
Krenyikov nyerte meg.

Kanadai arany, francia
meglepetés Vancouverben
Olimpia

Hírösszefoglaló

A második versenynap meg-
hozta az elsõ kanadai sikert

a vancouveri téli olimpián. A há-
zigazdák a síakrobatika vasárna-
pi döntõje után ünnepelhettek,
mert Alexandre Bilodeau arany-
érmes lett férfi mogulban. Az
északi összetettet a francia Jason
Lamy-Chappuis nyerte, míg a
nõk 3000 méteres gyorskorcsolya
versenyét a cseh Martina
Sábliková nyerte meg. A férfi
szánkósok egyesében a német
Felix Loch gyõzött, Valentin
Creþu a 31. helyen zárt.

Jay sikere biatlonban

A nõi sílövõk 7,5 km-es
sprintversenye után a férfiak 10
km-es sprintversenye is megle-
petéssel zárult. Az idõeltolódás
miatt nálunk vasárnap késõ este
kezdõdött viadalon az ötszörös
olimpiai bajnok norvég Ole
Einar Björndalen volt a favorit,
ám a klasszis az elsõ lövészet-
ben háromszor is rontott, és így
végül csak a tizenhetedik lett. A
rendkívül rossz idõjárás alapo-
san megnehezítette a sportolók
feladatát, de nem a francia
Vincent Jaynek, aki hibátlanul
lõtt és végül meglepetésre meg-
nyerte a tornát a norvég Emil
Hegle Svendsen és a horvát
Jakov Fak elõtt. Érdekesség,
hogy a mindössze 24 éves gall
biatlonista eddig egyetlen világ-
versenyen sem tudott dobogós
helyet szerezni, viszont egyedü-
li Világkupa-futamon jegyzett
sikerét épp Vancouverben érte el

egy évvel ezelõtt. A mezõnyben
magyarországi sportoló is rajt-
hoz állt, Tagscherer Imre a 80.
helyen zárt.

Tegnapi lapzártánk után sza-
badstílusban versenyeztek a
sílövõk, míg ma a nõi 10 km-es
üldözõverseny szerepel a prog-
ramban, Tófalvi Évával,
Mihaela Purdeával és Dana
Plotogeával a mezõnyben. A via-
dalt az RTV2 20.30 órától élõben
közvetíti.

Hoki és curling 
a programon

A nõk után immár a férfi jég-
korongozók is pályára lépnek
Vancouverben. Ma két mérkõ-
zéssel, az Egyesült Államok

–Svájc (22 óra, RTV 2) és az
Oroszország–Lettország (szerda
reggel 7 óra, RTV 1) kezdõdik a
csoportkör. A férfi jégkorongtor-
nát amúgy a korábbiakhoz ké-
pest szokatlan módon rendezik
meg. A tizenkét csapatot három
csoportra osztották, a kvartette-
ken belül mindenki játszik min-
denkivel. A csoporteredménye-
ket összesítik, és készítenek egy
összesített táblázatot (ez lesz a D
csoport), amelyben értelemsze-
rûen csak a csoportbeli riválisok
elleni meccsek szerepelnek. Az
összesítés alapján a négy legjobb
válogatott (D1, D2, D3 és D4)
egybõl a negyeddöntõbe kerül.
Külön találkozókat rendeznek a
negyeddöntõbe jutásért az 5-12.
helyezettek között. A veszteseket

a korábbi összesített táblázat
alapján rangsorolják a 9., 10., 11.
és 12. helyre. Az alapcsoportok
beosztása: A-csoport: Kanada,
Egyesült Államok, Svájc, Norvé-
gia; B-csoport: Oroszország,
Csehország, Szlovákia, Lettor-
szág; C-csoport: Svédország,
Finnország, Fehéroroszország,
Németország.

A curlingtorna is megkezdõ-
dik ma az olimpián, a nõk és a
férfiak egyaránt szerepelni fog-
nak. Érmet osztanak a hódeszká-
soknál, nõi krosszban, a férfi
biatlonisták 12,5 km-es üldözõ-
versenyében, mûlesiklásban, a
nõi szánkósoknál és a nõi gyors-
korcsolyázóknál, 500 méteren.
Ma a mûkorcsolyázó Kelemen
Zoltán is pályára lép. 

A vancouveri biatlonpálya a meglepetések helyszíne. A 10 km-es sprintversenyben Vincent Jay gyõzött Fotó: Agerpres

Már nem veretlen a Barcelona
Labdarúgás

Turós-Jakab László

A spanyol labdarúgó Pri-
mera División 22. forduló-

jában szenvedte el elsõ vereségét
az FC Barcelona csapata, a tar-
talékos éllovast az Atlético
Madrid lepte meg, és gyõzte le
2-1-re. Forlán és Simao góljaival
a fõvárosiak 2-0-ra vezettek a
23. percben, és Ibrahimovic ta-
lálata (27. perc) után már nem
változott az eredmény. Szintén
vasárnap: Espanyol–Deportivo
La Coruna 2-0, Getafe–Almería
2-2, Racing Santander–Málaga
0-3, Valladolid–Real Zaragoza
1-1, Sevilla–Osasuna 1-0. A
Tenerife tegnapi lapzártánk után
játszott a Mallorcával. Az össze-
tettben továbbra is az FC Barce-
lona (55 pont) vezet a Real
Madrid (53), a Valencia (43), az
FC Sevilla (39) és a Mallorca
(37) elõtt. 

Az olasz Serie A 24. forduló-
jának vasárnap esti zárómér-
kõzésén az éllovas Internazio-
nale csak gól nélküli döntetlent
ért el Nápolyban, de így is fölé-
nyesen vezeti a tabellát. Az él-
mezõny: 1. Internazionale (54
pont), 2. AS Roma (47), 3. AC
Milan (45), 4. Nápoly (39), 5.

Sampdoria (39), 6. Juventus
(38).

Angliában vasárnap is FA-
kupa nyolcaddöntõket rendez-
tek. A Fulham 4-0-ra nyert a ne-
gyedosztályú Notts County el-
len, míg a második ligás Crystal
Palace az Aston Villával, a Bol-
ton Wanderers pedig a
Tottenhammel remizett. Utóbbi
két párharcban, felcserélt pálya-
választói joggal, újrajátszás dönt.
Már a legjobb nyolc között van a
Birmingham City, a Chelsea és a
Portsmouth. 

A Frankfurt a 91. percben szer-
zett góllal nyert 2-1-re a Freiburg
ellen, míg a Schalke 2-0-ra verte
a Kölnt a német Bundesliga 22.
fordulójának vasárnapi játéknap-
ján. Az egyformán 48 pontot
gyûjtött Bayer Leverkusent és
Bayern Münchent egyetlen ka-
pott gól választja el egymástól, a
Schalke 45, a Hamburg 39, a
Borussia Dortmund pedig 36
pontnál tart.

A meglepetések elkerülték a
francia Ligue 1 24. fordulójának
vasárnapi mérkõzéseit. Eredmé-
nyek: Girondins Bordeaux–
Saint-Etienne 3-1, Auxerre–
Rennes 1-0, Lorient–Toulouse 1-
1. A képzeletbeli dobogón Bor-
deaux (51 pont), Montpellier
(48), Lille (44) a sorrend. 

Folytatódik a BL-parádé
Labdarúgás

ÚMSZ

Véget ért a téli szünet, má-
tól ismét rendeznek mérkõ-

zéseket a labdarúgó Bajnokok
Ligájában. Ráadásul immár
oda-visszavágó alapon, kieséses
rendszerben zajlik a küzdelem,
és parádés rangadók szerepel-
nek a programban. Ma például
az AC Milan és a Manchester
United közötti összecsapás lesz
a slágermeccs, ám az olaszor-
szági viadal mellett a Real Mad-
rid Lyoni vendégszereplése is iz-
galmasnak ígérkezik. A viada-

lok szokás szerint 21.45 órakor
kezdõdnek, az RTV 1 a Vörös
Ördögök milánói vendégszerep-
lését közvetíti élõben. Holnap a
Bayern München–Fiorentina és
a Porto–Arsenal összecsapáso-
kat rendezik, ám sem a firenzei-
ek román játékosa, Adrian
Mutu, sem pedig a portugál csa-
pattal szerzõdésben álló
Cristian Sãpunaru nem fog pá-
lyára lépni. Elõbbi, mint ismert,
eltiltás alatt áll, mert a dopping-
tesztek szibutramint mutattak ki
a szervezetében, míg utóbbit vi-
selkedése miatt függesztette fel
együttese, és a szezon végéig ha-
zakölcsönözte a Rapidnak. 

Az AC Milan a Manchester Unitedot fogadja ma a Bajnokok Ligájában



Markó Attila

Hatvanöt évvel ezelõtt, 1945. február 7-
én tették közzé a Kisebbségi Törvényt Ro-
mániában (a 86. számú törvényt). Azt a
jogszabályt, amely már akkor kimondta
minden román állampolgár törvény elõtti
egyenlõségét, rögzítette, hogy minden ro-
mán állampolgár szabadon, saját elhatá-
rozása alapján választja meg anyanyelvét
és nemzetiségét. A kisebbségi egyházakat
egyenlõ támogatásban részesíti, sõt státu-
sában is egyenlõvé teszi a többségi feleke-
zettel. Ugyanakkor biztosítja a magyar
településnevek és utcanevek kiírását, az
anyanyelv használatát a közigazgatás-
ban, az igazságszolgáltatásban, az anya-
nyelvû oktatást elemi iskolától egyetemig,
és természetesen akkor még létezett a Ki-
sebbségügyi Minisztérium.
Úgy lenne szép, ha ünnep övezné ezt a
hatvanöt esztendõt. Úgy lenne szép, ha
ma, hatvanöt év elteltével megnyugvással
gondolnánk vissza az eltelt idõszakra, és
építenénk, bõvítenénk tovább a kisebbségi
jogokat. Úgy lenne szép, ha ma arról
folyna a közvita, hogy a különbözõ auto-
nómiák kiteljesedése óta eltelt idõszak-
ban, miképpen járultak hozzá a románi-
ai kisebbségi közösségek az ország moder-
nizálódásához.
Az 1945 óta eltelt esztendõk bebizonyítot-
ták, hogy nincs okunk és nincs jogunk
ilyen ünnepre. Elegendõ csupán azokat a
jelenkori példákat említenünk, hogy a
Kolozsvárra látogatókat kínaiul is kö-
szöntik, de magyarul nem, vagy hogy a
marosvásárhelyi kétnyelvû utcanevekben
csak az „utca” szó magyar. Mégis, az el-
múlt 10–15 év bizakodásra ad okot, hisz
ezalatt sikerült kiiktatni szinte minden
olyan törvényi akadályt, amelyet a nyelv-
használat és az anyanyelvû oktatás terén
a kisebbségi közösségek útjába állítottak
a korábbi évtizedek. Sokat bõvültek a
nyelvi jogok, az oktatás terén is történtek
jelentõs elõrelépések. De még így is csak
most tartunk ott, hogy talán újra napi-
rendre kerülhet az az öt éve halogatott ki-
sebbségi törvénytervezet, amely lehetõsé-
get teremthet majd a kisebbségi közössé-
gek kulturális autonómiájára. Ezek az
eredmények azonban nem maguktól je-
lentek meg, ez a mai bizakodás nem attól
létezik, hogy a román állam asztalra tette
a lehetõséget, nekünk már csak csipegetni
kellett belõle. A húszéves RMDSZ-ünnep
üzenete is ugyanaz, mint a szervezet
1989-es megalapításáé: kiharcolni, kiépí-
teni és megõrizni. Ez pedig a minden-
napok harca, építése, õrzése. 
A hatvanöt éves törvényszöveget újraol-
vasva nem nehéz észrevenni, hogy az ak-
kor lefektetett alapelvek ma is mennyire
aktuálisak. Akárcsak a Gyulafehérvári
Nyilatkozat elvei. És aktuálisak marad-
nak majd akkor is, ha a mostani parla-
menti vita alatt álló kisebbségi törvény
életbe lép, de akkor is, ha majd ez a tör-
vény tölti be a hatvanötödik évét. Van
hát munkánk bõven…

(A szerzõ államtitkár, 
az Etnikumközi Kapcsolatok

Hivatalának elnöke)

„Egyetlen film vagy könyv sem érzékeltetheti, milyen volt egy birkenaui éjszaka: egy szelekci-
ós éjszaka. Azok az ordítások, a krematórium, amelyben éjjel-nappal égett a tûz... A lágerben
meg játszott a katonazenekar! Egyszerûen valami elképzelhetetlen, valami elképzelhetetlen...”
Az auschwitz-birkanaui haláltábor felszabadulásának 65. évfordulóját nemrégiben ünnepel-
ték. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk egy jelenleg Brassóban élõ túlélõvel, Rachel Nãstase
Pasternakkal 1945. január 27-rõl, a haláltáborban átélt borzalmakról. 8. oldal

úmszkisebbségbenHavi melléklet
Szerkeszti: Zsehránszky István
2010. február 16., kedd

Auschwitz-Birkenau 
– egy túlélõ szemével

Jelenet az Osonó Színházmûhely thaiföldi elõadássorozatából 

Kiharcolni, 
kiépíteni 
és megõrizni

„Az európai parlamenti választá-
sokat minden uniós országban
egyszerre tartották meg, egységes
választási módszerek szerint. Né-
hány héttel a hivatalos jelöltlisták
letétele elõtt az erdélyi magyar
összefogás szükségességére hivat-
kozva közös lista állításában
egyezett meg az RMDSZ és az
EMNT elnöke, Tõkés László. A
közel öt éve tartó magyar–mag-
yar hatalmi diskurzus után ennek
a politikai döntésnek az eredmé-
nyeképpen a két fél úgy kezdte
meg a kampányt, hogy igyekezett
hasonló retorikát kialakítani. (...)
Milyen pragmatikai eszközökkel
és retorikai fogásokkal igyekeztek
a felek meggyõzni a választóikat,
hogy elérkezett a magyar összefo-
gás ideje?” Részlet Kós Annának
a Didaktikai és Pedagógiai
Könyvkiadónál megjelenõ köny-
vébõl. 4.-5. oldal

Nyelvhasználat

és politikai 

kommunikáció 
A Régió Rádió tudósításaiból

2010. január 24. Aki nem tudná,
milyen egy hamisítatlan székely
kanyar, tanulmányozza az Osonó
Színházmûhely thaiföldi készülõ-
dését. A múlt héten bemelegítõ-
nek elosontak Budapestre, hogy
254. alkalommal bemutassák a
Részletek a Bolyongás meséibõl cí-
mû produkciót. Péntekre hazajöt-
tek, hogy szombaton továbbin-
duljanak Thaiföldre, Athén érin-
tésével.  Szombaton reggel öröm-
mel újságolták a társulat viszon-
tagságait filmre vevõ Erdély And-
rásnak, hogy látszólag minden
akadály elhárult, hiszen péntek
este óta a görög parasztok már
nem torlaszolják el a bolgár–gö-
rög határátkelõt, tehát nyugodtan
pakolhatják a két buszra a figye-
lemre méltó angyalszárnyat, az
óceánjáróba illõ ládát, és a reptéri
biztonságiak jövendõ kedvencét,
a hatalmas orosz stukkert.
Folytatása a 6.-7.-8. oldalon 

A hírneves „Arbeit macht frei” („A munka szabaddá tesz”) feliratot nemrégiben lopták le, majd helyezték vissza a haláltábor kapujára Fotó: Fleischer Hilda

Thaiföldre osont az Osonó 

Fotó: indafoto.hu
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Részletek a Cristina 
és a kellékek címû esszébõl

Számomra Romániába jön-
ni mindig idõutazás. Abba a
másik idõbe jövök, amikor
sohasem tudtam, hogy éle-
temben mi a valóságos, és
mi a megrendezett. Vala-
hányszor a nyilvánosság
elõtt beszéltem, nyilatkoza-
tot tettem, ez késztetett arra,
hogy mindig azt kérjem: lát-
hassam a Szekuritáté-dossz-
iémat – amit különbözõ
okokból mindig megtagad-
tak. Cserébe viszont mindig
jelét láthattam annak, hogy
újból, tehát továbbra is meg-
figyelnek.

A múlt év tavaszán Buka-
restben jártam, a NEC (New
European College) meghívá-
sára. Elsõ nap a szálloda
halljában ültem, egy újság-
írónõvel és egy fényképész-
szel együtt, amikor megje-
lent egy izmos testõr, azt kér-
dezte: van-e engedélyünk, és
a fotósra támadt, hogy kicsa-
varja kezébõl a fényképezõ-
gépet.

– Itt nem szabad fényké-
pezned! Senkit le nem fény-
képezhetnek – mondta dü-
hösen. A szállodai portán
pedig ott volt Európa kis kék
zászlaja, és néhány napja ért
véget a bukaresti NATO-ér-
tekezlet. 

Az újságírónõ engedel-
mesnek mutatkozott:

– Bocsánat, többé nem
tesszük.

A fotós próbálta visszasze-
rezni a fényképezõgépet, én
pedig megkérdeztem a test-
õrt: 

– Ez a szálloda titkos ob-
jektum? És mit keres az eu-
rópai zászló a recepciónál?
Jobb lenne, ha fiókba zár-
nák, mert az EU és a NATO
a szabad világ szervezetei.
Viszont ami itt történik ve-
lünk, Ceauºescu korát juttat-
ja eszembe. 

Ekkor a testõr keze fogó-
jából kiengedte a fényképe-
zõgépet. De a meglepetések
nem értek véget. Másnap
meg voltam hívva vacsorá-
ra. Miként telefonon megál-
lapodtunk, egyik barátom 6
órakor értem jött a szállodá-
ba. Mikor abba az utcába
ért, ahol a szálloda van, azt
vette észre, hogy követik,
majd a megfigyelõje szintén
belépett az elõcsarnokba, és
lapozgatni kezdett az újsá-
gokban. Ezalatt barátom
megkérte a nõt a recepció-
tól, hogy csengessen föl a
szobámba, és értesítsen,
hogy lent vár. A recepciós
nõ viszont azt mondta a ba-
rátomnak, hogy elõbb ki kell
töltenie a látogatói ûrlapot.
Ettõl õ megijedt – ilyesmit
még Ceauºescu idejében
sem kértek.

Barátommal elmentem a
vendéglõbe. Menet közben
állandóan azt javasolta,
hogy ne a megszokott úton
menjünk. Nem láttam ebben
semmi különöset. Csupán
másnap, amikor beszámol-
tam Andrei Pleºunak, a

NEC igazgatójának, a test-
õrrel való kalandunkról, ak-
kor mesélte el a barátom,
hogy „látogatói ûrlapot” kel-
lett kitöltenie, és hogy egy
megfigyelõ követte õt a szál-
lodához vezetõ úton, majd
elkísért bennünket a vendég-
lõig. Andrei Pleºu fel volt há-
borodva, ugyanis mindig ab-
ban a szállodában szállásolta
el vendégeit. Másnap reggel
a szállodához küldte a titkár-
nõjét, hogy mondjon vissza
minden helyfoglalást. A
szálloda vezetõje azt a mesét
találta ki, hogy a recepciós
alig egy napja dolgozik ott,
ezért hibázott. Csakhogy
Pleºu titkárnõje ismerte a
szóban forgó hölgyet, aki
már régóta a szálloda recep-
ciósa. Ekkor a fõnök azt
mondta, hogy a szálloda tu-
lajdonosa egy volt szekus, és
sajnos, az õ régi szokásait
nem lehet megváltoztatni.
Azután pedig mosolyogva
kijelentette: a NEC vissza-
mondhatja az összes hely-
foglalását, de ugyanígy fog
járni minden hasonló beso-
rolású szállodában. A kü-
lönbség csupán az, hogy ott
még fedve vannak.

Távoztam a szállodából,
két napig a NEC-nél laktam,
egy irodában. Most már
nem tapasztaltam azt, hogy
követnének. Lehet, hogy a
tikosszolgálat visszarendelte
a megfigyelõit, mert a hely-
zet botrányossá vált; lehet vi-
szont, hogy most már profi
módon dolgozott, vagyis lát-
hatatlanul.

Ahhoz, hogy tudják, hogy
6 órára megfigyelõt kell kül-
deni, elõbb le kellett hallgat-
niuk a telefonbeszélgetést,
amelyet a szálloda szobájá-
ból folytattam. Vagyis mi-
közben a szállodai tévében a
CNN, a BBC, a RAI UNO
mûsora látható, a telefonból
a lehallgató mikrof sugároz
helyszíni közvetítést. A szál-
lodai portánál pedig együtt
látható az európai zászló és
a vendéget követõ megfigye-
lõ. Így fest a demokrácia ro-
mánul. Mint ismeretes,
Ceauºescu titkosszolgálatát,
a Szekurtitátét nem oszlat-
ták fel, csak átkeresztelték
SRI-re, amely saját nyilatko-
zata szerint átvette a régi
tikosszolgálat alkalmazottai-
nak 40 százalékát, vagyis a
Szekuritáté személyi állomá-
nyából a fiatalabbakat és az
igyekvõbbeket. A valóságos
százalékarány feltehetõen
nagyobb. A régi személyzet
60 százaléka pedig jelenleg
vagy nyugdíjas, és három-
szor annyi nyugdíjat kap,
mint aki ugyanannyi idõt
töltött más munkahelyen,
vagy pedig a piacgazdaság
nagymenõje. A fordulat utá-
ni elsõ idõszakban, a nagy
zûrzavarban majdhogynem
ingyen mindegyikük beszer-
zett néhány apróságot – ban-
kot, gyárat, szállodát, turis-
tairodát, benzinkutat stb. A
potom áron szerzett holmi
pedig lassacskán kikereke-
dett, tekintélyes tulajdonná

vált, gond nélkül élhetnek
belõle. Ezek a milliomoskák
jó ismerõsök, segítik egy-
mást minden szinten. Kap-
csolataik hálója befogja a
parlamentet, a gazdaságot, a
jogot, az egyetemeket, sõt
még a kórházakat is. Ez a
hálózat mûködteti a min-
denhol jelenlévõ korrupciót,
amely nem hagyja magát za-
vartatni semmitõl;  nemhogy
még a közeljövõben, de a tá-
volabbiban sem. Egyáltalán,
rendkívül ritkán merészked-
nek „zavarni” õket. S ugyan
ki zavarná a hajdan „teljes
normás” szekust, aki jól
meggazdagodott, besúgó-
ként pedig most is jó beosz-
tásnak és tiszteletnek ör-
vend. Ma Romániában,

akárcsak a múltban, az egy-
kori szekus megszerezhet
minden tisztséget, egyet ki-
véve: diplomata azért már
nem lehet.

*
2004-ben Bukarestben jár-

tam és jelentkeztem a
CNSAS-nál, hogy nagyobb
súlyt adjak ismételt kérésem-
nek, annak, hogy látni sze-
retném a dossziémat. Elcso-
dálkoztam, amikor a bejárat-
nál három fiatal nõ fogadott,
neonfényû harisnyában, mi-
niszoknyában, mélyen le-
nyúló dekoltázzsal, mintha
csak erotikus masszázs sza-
lonba várnák a belépõt. Kö-
zöttük pedig katona álldo-
gált, géppisztollyal a nyaká-
ban, mintha szogorúan tit-
kos katonai létesítmény elõtt
lennénk. Az intézet fõnöke
azt üzente, hogy nincs bent,
bár elõzõleg megbeszéltük,
hogy találkozunk.

Azt mondták, nem talál-
ják a dossziémat. Pedig 2004
tavaszán egy kutatócsoport
lassacskán felfedezte a Bán-
sági Akciócsoport
(Aktionsgruppe Banat) tag-
jainak, a csoportot alkotó
német íróknak a dossziéit. A
Szekuritáténak külön szekci-
ói voltak minden kisebbség
számára. A németek szekci-
ójának a neve: „Nacionalista
és fasiszta németek”, a ma-

gyarokét így hívták: „Irre-
denta magyarok”, a zsidókét
pedig: „Nacionalista zsi-
dók”. Csak a román írókat
tisztelték meg azzal, hogy a
„Mûvészet és Kultúra” nevû
részleg figyelje meg õket.

Hirtelen megtalálták az én
dossziémat is, a neve
CRISTINA. Három kötet,
914 oldal. Úgy van feltüntet-
ve, hogy 1983. március 8-án
nyitottak nekem dossziét –
valójában korábbi években
készült dokumentumokat is
tartalmaz. A dosszié készíté-
sének indoklása: „Az orszá-
gos, különösen a falusi kör-
nyezetbeli valóság szándé-
kos eltorzítása” a Niede-
rungen (Alsó földek) címû
könyvemben. Ezt bizonyít-

ják az informátorok „szö-
vegelemzései”. Továbbá
azért készült, mert tagja va-
gyok „az ellenséges munká-
ikról ismert, német írókból
álló körnek”.

A dosszié a régi
Szekuritáté által és  a SRI ne-
vében készített fércmunka.
Tíz év állt  rendelkezésükre
ahhoz, hogy „elkészítsék”.
Az eredményrõl nem lehet
azt mondani, hogy kozme-
tizálás, hanem valójában a
dosszié anyagtalanítása. A
központi problémák eltûn-
tek, akárcsak minden egyéb,
amivel a „teljes normás”
szekusok vádolhatták volna
önmagukat.

Nem egyedülálló eset ez
a „tisztogatás”. Andrei
Pleºu, aki a CNSAS  vezetõ
kollégiumának alapító tagja
volt, elkeseredésében és tilta-
kozásként kilépett belõle. Az
elején egyszer belepillantha-
tott a dossziéjába, és láthat-
ta, hogy az mintegy 2000 ol-
dalt tartalmaz. Mikor végül
megkapta a dossziéját, az
már csak 70 oldalas volt.

A törvény nemcsak arra
kötelezi a CNSAS-t, hogy
hozzáférhetõvé tegye a dosz-
sziékat, hanem arra is, hogy
dekonspirálja az informáto-
rokat, megadja azok valódi
nevét. De akik láthatták a
dossziéjukat, mindannyian

azt állítják: az informátorok
hosszú listájából a CNSAS
kiválaszt egyet, akinek a ne-
vét dekonspirálja. Ez pedig
vagy teljesen mellékes sze-
replõ a dossziéban, vagy pe-
dig már meghalt. Úgy tûnik,
hogy a CNSAS nem akar a
fontos informátorok, illetve
a nagy és állandó árulások
nyomára rávezetni. Bojkot-
tálja õket? Saját maga ellen
dolgozik a CNSAS? És ha
igen, akkor kinek a megbízá-
sából? 

*
A dossziémban nem talál-

ható egyetlen kihallgatás
sem, egyetlen beidézés sem,
sõt az sem, amikor „elkap-
tak” az utcán.

*
Ha nem voltam otthon, a

Szekuritáté tetszése szerint
jött-ment a lakásomban.
Gyakran szándékosan felej-
tett ott néhány jelt: cigaretta-
csikket, falról leemelt képet
az ágyon, helyérõl máshová
tett széket. De a legfélelme-
tesebb munkájuk heteken át
tartott: egy leterített rókabõr-
rõl sorra levágták a farkat, a
lábakat, végül a fejet – levág-
ták, de a helyükön hagyták.
Lélektani eszközökkel gya-
korolták a terrort: a vágás
nem látszott. Csak takarítás
közben vettem észre, hogy a
rókának le van vágva a far-
ka. Még akkor is arra gon-
doltam: véletlenül történhe-
tett. De amikor néhány hét
múlva levágva találtam a bal
hátsó lábát is, akkor rázni
kezdett a hideg. Ettõl kezdve
mindennap, amikor haza-
mentem, az volt az elsõ dol-
gom, hogy szemügyre ve-
gyem a rókabõrt, amíg le
nem vágták a fejét is. Bármi
megtörténhetett – a lakás in-
tim jellege megszûnt. Ami-
kor ettünk, mindig arra gon-
doltunk, nincs-e megmér-
gezve az étel. A dossziéban
egy árva szót sem ejtenek
ezekrõl a látogatásokról.

1986 nyarán, Temesváron
meglátogatott bennünket
Anna Jonas (német írónõ, f.
m.). Õ egy 1985.11.4. kelte-
zésû levélben, amelyet a Ro-
mán Írószövetségnek küld-
tek, más szerzõkkel együtt
tiltakozott amiatt, hogy nem
engedték meg nekem, hogy
Németországba menjek a
Könyvvásárra, az Evangéli-
kus Egyház napjára és a ki-
adómhoz.  A levél ott talál-
ható a dossziémban, az író-
nõ ittlétét precízen doku-
mentálták. Dossziémban ott
van még az 1986.08.18. kel-
tezésû telex is, benne az uta-
sítással, hogy Anna Jonas-
nak az országból való távo-
zásakor „a legaprólékosab-
ban” vizsgálják meg a cso-
magját, és jelentsék az ered-
ményt. Ez a látogatás megta-
lálható a dossziémban, nem
úgy mint a Rolf Michaelis
újségíróé a Die Zeittól. Õ, mi-
után az Alsó földek megje-
lent, interjút akart készíteni
velem. Táviratban jelentette
be látogatását, és meg volt
gyõzõdve arról, hogy otthon

talál. Csakhogy a táviratra
rátette a kezét a Szekuritáté,
én pedig, anélkül hogy Rolf
Michaelis jövetelérõl tudtam
volna, Richard Wagnerrel
együtt elmentem falura, a
szüleihez. Az újságíró két
nap egymás után odajött a
lakásunk ajtajához, és csen-
getett. A második napon há-
rom férfi várta õt a szemétle-
dobónál, és brutálisan ütle-
gelték, eltörték a lábujjait
mindkét lábán. Az ötödik
emeleten laktunk, a lift nem
mûködött, mert nem volt
áram. Úgyhogy a koromsö-
tét lépcsõházban Rolf
Michaelis négykézláb kú-
szott le az utcára. Rolf
Michaelis távirata nem talál-
ható meg a dossziémban,
jóllehet egész gyûjtemény
van ott a Nyugatról érkezett,
és a Szekuritáté által elkob-
zott levelekbõl. A dossziém
szerint ez a látogatás meg
sem történt. Ez a hiányzó
dokumentum is azt bizonyít-
ja, hogy dossziémból a
Securitate következetesen el-
tüntette minden bûncselek-
ményét, gondoskodott arról,
hogy alkalmazottait soha ne
lehessen felelõsségre vonni,
ha a dossziék hozzáférhetõ-
vé válnak. Gondoskodott ar-
ról, hogy a Ceuºescu utáni
világban a Szekuritáté tette-
sek nélküli, elvont szörnye-
teggé váljon. 

*
A zooland Kirsch a legkö-

zelebbi barátaink egyike
volt. Az utcánk sarkán la-
kott, a sarokházban, és fel-
jött hozzánk majdnem min-
dennap. Mérnök volt. A vá-
góhídon dolgozott. Ezenkí-
vül a hétköznapi élet nyo-
morúságát és nyomott han-
gulatát fotózta, és miniatûrö-
ket írt, prózában. 1996-ban
jelent meg Németországban
a Der Traum der Mondkatze
(A holdmacska álma) címû
könyve. Posztumusz mû,
ugyanis a szerzõt 1989-ben
felakasztva találták a laká-
sán. A szomszédai azt
mondják, valószínû, hogy
verekedtek ott, mert a lakás-
ból több személytõl szárma-
zó kiabálás hallatszott ki.
Magam sem hiszem, hogy
öngyilkosságról lett volna
szó. Romániában ugyanis a
temetést megelõzõ formasá-
gok intézése több napig tartó
szaladgálással járt. És ön-
gyilkosság esetén magától
értetõdõ volt a boncolás. Ez-
zel szemben Roland Kirsch
szülei egyetlen nap alatt
megkaptak minden papírt,
ami a temetéshez szükséges
volt. Az õ esetében nem vé-
geztek boncolást, és elké-
pesztõen gyorsan temették
el. Dossziémban egy halom
jegyzõkönyv van, amelyeket
a lakásomon lehallgatott be-
szélgetésekrõl készítettek, de
ezekben nyoma sincs Ro-
land Kirschnek, egyetlen lá-
togatásáról sem olvasha-
tunk. Úgy kihagyták, mint-
ha nem is létezett volna.
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Herta Müller

Ami a dossziéból hiányzik
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Victor Neumann

„Az európaiaknak módot kell
találniuk arra, hogy olyan törté-
nelmet írjanak, amelyben a föld-
rész nyugati és keleti fele egy-
aránt korrektül szerepel. Ehhez
két nagy igazságot kell tekintet-
be venniük: elõször is azt, hogy a
második világháború idején Ke-
leten volt a szenvedés epicentru-
ma, nem pedig Nyugaton; to-
vábbá azt, hogy négy évtizeden
át a keleti országok állampolgá-
rai a kommunizmus igájában
voltak, az európai integráción
kívül rekedtek. Persze nem okoz-
hat bonyodalmat az, hogy tudo-
másul vegyük a náci és a kom-
munista terror pontos dimenzió-
ját, az Európai Unió végsõsoron
egy totalitarizmusellenes konst-
rukció, de valójában ehhez még-
is vállalni kell egy bizonyos meg-
aláztatást.” (Timothy Snyder)

Felcserélhetõ-e 
a totalitarizmus?

Vladimir Tismãneanu és
Katherine Verdery különös
figyelmet fordított a románi-
ai, szovjet típusú kommunis-
ta rendszer jellemzõire, kö-
zöttük a zsarnoki berendez-
kedés szabályaira, a pártál-
lam és a humán értelmiség
képviselõi közötti kapcsolat-
ra, az identitás témájának
elemzésére. Vladimir Tismã-
neanu szerint Ceauºescu
totalitarista rendszere tökéle-
tesen megfelel a Sztálin által
nyújtott példának, „egy sor
pszichoemocionális azonos-
ság” volt, amely „arra kész-
tette õt (a vezetõt, V. N.
megj.), hogy azt higgye: õ
testesíti meg a történelem ér-
telmét...” Õ a szovjet típusú
kommunista „forradalom
szellemében nevelkedett,
szenvedélyesen részt vett a
legesztelenebb sztalinista túl-
zásokban Romániában... At-
tól kezdve, hogy mindenek-
elõtt a párt-nomenklatúra
uralmára alapozott, amit a
politikai rendõrség által al-
kalmazott terror biztosított,
a Ceauºescu-rendszert nem
lehet a marxista-leninista
modelltõl eltérõként jelle-
mezni, annak a ténynek elle-
nére sem, hogy a román
kommunista politikai termi-
nológiának narodnyik ár-
nyalatai voltak. Ez az ideo-
lógia mindenekelõtt a nacio-
nalista elhajlásokra speku-
lált, felhasználta a magyarel-
lenes és a zsidóellenes elõíté-
leteket és mûvelte azokat,
felhasználta a mélyen meg-
gyökerezett oroszellenes ér-
zelmeket, és ösztönözte azo-
kat az abszurd próbálkozá-
sokat, amelyek azt kívánták
bebizonyítani, hogy a tudo-
mány bizonyos területein a
románság megelõzte Nyuga-
tot (lásd az úgynevezett ro-
mán protokronizmus kérdés-
körét)”. A fenti idézetben
foglalt megjegyzések rámu-
tatnak azokra az összetevõk-
re, amelyeket tekintetbe véve
jobban megismerhetjük a ro-
mán totalitarizmus jelensé-
gét; megnevezik azt az ideo-
lógiai fegyvertárat, amellyel
félelmet és ellenséges érzel-
met keltettek a külsõ és a bel-

sõ „idegenek” iránt, példát
mutatva a kulturális és vallá-
si kisebbségi csoportokba
tartozó állampolgárokkal
szembeni magatartásra; nyil-
vánvalóvá teszik a vizsgáló
számára a romániai radiká-
lis politikai rendszer jellem-
zõit, amelyek révén az egy
társadalmi hierarchia javára
mûködött. 

Az ideológiai tájékozódás
tisztázásakor ugyanilyen
fontosnak tûnik számomra a
kommunista–nacionalista
keverék következményeinek
a megbeszélése, kontextusba
helyezése és példázása, vala-
mint a román kommunista
rendszernek, mint határeset-
nek az  elemzése és megma-
gyarázása. Ez a rendszer a
Szovjetunió által kreált mo-
dell és a közép-európai álla-
mokban létrehozott kommu-
nista rendszerek között he-
lyezkedett el, anélkül hogy
az említettek egyikére is ha-
sonlítana. Alapvetõ tény,
hogy a negyven évig tartó
kommunista idõszakban
mindvégig a román politikai
rendszer lényegi jellemzõje a
totalitarizmus, és ez számos
szélsõjobboldali hangsúlyt
kap, amelyek ellentmonda-
nak a baloldali ideáloknak,
sõt néha ki is zárják azokat.
„A zsarnoki szocializmus,
mint történelmi valóság – ál-
lapította meg Leszek Kola-
kowski – nem azonos a
Marx által tervezett szocia-
lizmussal.” A román példa
szerint a párt általi ellenõr-
zés és a kiváltságosok, az ak-
tivisták osztályának a hasz-
na fontosabb volt annál,
mint amit a rendszer neve
szerint jelentett. A Nicolae
Ceuºescu által mûvelt füg-
getlenségi politikai játékot –
amely tulajdonképpen már
elkezdõdött abban az idõ-
szakban, amikor Gheorghe
Gheorghiu-Dej állt a párt
élén – gyakran bátorították a
nyugati országok, amelyek
kommunikációs hídat sze-
rettek volna találni a Szovjet-
unió befolyási övezetében lé-
võ államokhoz. Az említett
érdekek, az övezetbeli politi-
kai fejlemények, a nemzeti
hagyományok és a kulturális
tájékozódás   következtében
Románia sajátos esetté vált
Kelet-Európában. A román
nemzeti-kommunista veze-
tõk által mûvelt totalitariz-
musnak mély gyökerei vol-
tak az elit és a tömegek pre-
modern típusú gondolkodá-
sában, a jobboldali kulturális
hagyományban, abban a
szellemiségben, amely az it-
teni Ortodox Egyházat egyé-
nítette délkelet-európai test-
vérei között. Annak érdeké-
ben, hogy felismerjük, mi-
ként volt lehetséges ez a fajta
alattomos és gyors átmenet
egyik totatlitarista rendszer-
bõl a másikba – Romániá-
nak mindössze négy évre
volt szüksége (1944-tõl 1948-
ig tartott ez a lépés) hogy át-
menjen a fasizmusból a
kommunizmusba –, fontos-
nak tartjuk megjegyezni,
hogy a háború után nem tör-
tént meg a szélsõjobboldali
politikai irányzat okainak és

következményeinek alapos
elemzése és megvitatása. A
40-es évek közepén a politi-
kai osztálynak és az értelmi-
ségi elitnek nem volt ideje
sem pedig hajlandósága ar-
ra, hogy teljes és hiteles in-
formációk alapján megvizs-
gálja a legionarizmust, Ion
Antonescu katonai és politi-
kai kapcsolatait Hitler Har-
madik Birodalmával, a
Szovjetunió elleni háború
katasztrófális következmé-
nyeit Románia számára, a
fasiszta rendszer sovén és
zsidóellenes ideológiáját, a
iaºi-i pogromot, a román zsi-
dók tömeges legyilkolását
Transznisztriában stb. Ami
pedig a nemzeti-kommunis-
ta rendszert illeti, az a maga
radikális ideológiájának az
uralomra juttatását végezte
anélkül, hogy bármi érdeklõ-
dést tanúsított volna az elõ-
zõ rendszer valóságos társa-

dalmi és politikai arculatá-
nak leleplezése iránt. Ilyen
körülmények között nem-
csak a szovjetektõl inspirá-
lódtak, hanem fasiszta elõ-
deiktõl is, a légionáriusok ál-
tal használt sztereotípiák
ténylegesen tovább éltek a
kommunisták által alkalma-
zott ellenség-teoriában. Az
ideológiai elõjel különbö-
zött: az etnokulturális vezetõ
szerepérõl – vagyis a faji el-
lenség elpusztításáról – áttér-
tek az egyetlen társadalmi
kategória, a munkásság ura-
lomra juttatására – vagyis az
osztályellenség eltiprására.
Jóllehet a régi elit jelentõs ré-
szét elítélték és elpusztítot-
ták, az új vezetõk viselkedé-
se és szociális-politikai nyel-
vezete lényegében nem kü-
lönbözött a elõdeiétõl. A je-
lenség úgyszólván magától
értetõdõ, ha elfogadjuk azt,
hogy mindkét totalitarista
ideológia az ellenség felfo-
gásra épül, és ezért nemcsak
hogy könnyen asszimilálha-
tóvá vált, hanem felcserélhe-
tõ volt.

A történelem lényeges té-
nyeire való hivatkozás meg-
könnyíti a totalitarizmus ér-
telmének felfogását, és mint-

egy próbaként szolgál a fo-
galmak történetét illetõen. A
sztalinista intézmények erõ-
szakos bevezetése, a Sztálin
politikájának való ideiglenes
behódolás, valamint az álla-
mi közigazgatás átalakítása,
a szovjet ideológia és a Szov-
jetunió anyagi és stratégiai
érdekei szerint – tehát a ro-
mániai kommunista rend-
szer létrejöttében megnyilvá-
nuló szovjet beavatkozás
mellett, meghatározó szere-
pet játszottak a helyi körül-
mények: a kulturális örök-
ség, a nem demokratikus ha-
gyomány, az értelmiség ide-
alizmusa és helyzeténél fog-
va politikán kívül maradása,
a civil társadalom és a kriti-
kai szellem hiánya. Például
Gheorghiu-Dej politikai
gesztushasználata sok tekin-
tetben a régi román elit visel-
kedésébõl inspirálódott, a
magukat állami „vezetõnek”

megtett vagy kikiáltott sze-
mélyek felsõbbrendûségi
komplexusából, akik úgy te-
kintették, hogy õk az egye-
dül hivatottak, a „gondvise-
lés által küldött” személyek,
akik döntéseket képesek
hozni a sokaság nevében.

Az etnonacionalizmus 
újrahasznosítása

Az 50-es évek közepétõl,
a Gheorghiu-Dej korszak-
ban elkezdõdött az elhajlás
a marxista-leninista vonal-
tól, illetve annak a sztalin-
ista változatától, és nem-
csak egyszerûen a nemzeti
érzésre spekuláltak, hanem
a totalitarista rendszer vo-
natkozásában a légionáriu-
sok etnonacionalista ideoló-
giájából inspirálódtak.  Ro-
mániában, akárcsak a töme-
gek leninista-sztalinista ide-
ológia szerinti manipuláció-
ja, a katasztrófális következ-
mények is valóságosak vol-
tak, ami miatt e tendencia
nem lehetett volna hosszú
életû, illetve gyakran megin-
gott volna, akkor amikor a
román társadalomból
hiányoztak a polgári élet és
jog szabályai, és hiányzott a

társulási kultúra, amely vé-
delmet nyújthat a totali-
tarista közbeszéd különféle
megnyilvánulásaival szem-
ben. Ami pedig a marxiz-
must illeti, a szakirodalom
átfogó elemzéseket és újra-
értékeléseket tartalmaz vele
kapcsolatban. Több szem-
pontból is megvizsgálták,
felbecsülték a marxizmus
értékét, ugyanakkor kritkai
megjegyzéseket tettek arra
vonatkozóan, hogy ez a fel-
fogás milyen hatással volt a
XX. századi totalitarista po-
litikai gondolkodásra és
áramlatokra. A román poli-
tikai kultúrában a marxiz-
musnak sohasem volt jelen-
tõs szerepe. Még akkor sem,
amikor a proletkult irányza-
ta dominált, amelyet
Gheorghiu-Dej rendszere
intenzíven mûvelt a múlt
század 50-es és 60-as évei-
ben. Ceauºescu, miként

minden idegen doktrínát, a
marxizmust is mellõzte, sõt
kizárta a román kultúrából.
Például a bukaresti, a ko-
lozsvári és a iaºi-i egyete-
men a filozófia és történe-
lem karon minimálisra
csökkentették, sõt kiiktatták
az oktatási programból a
marxizmusról szóló kurzu-
sokat. A marxizmus szakos
tanárok az etno-nacional-
ista propaganda céltábláivá
váltak, közülük egyesek vis-
sza is adták a pártkönyvü-
ket, mint például Henri
Wald, a Bukaresti Egyetem
tanára. 

A történelem marxista ér-
telmezését mellõzték, sõt el
is vetették, helyette az
etnonacionalista felfogást ré-
szesítették elõnyben. David
Prodan professzor, a kolozs-
vári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem tanára a 60-as
évek közepén távozott a ka-
tedráról, mert ellentétbe ke-
rült a kollégái és az intézet
szellemi tájékozódásával –
ideológiai ellentétben volt
ªtefan Pascu professzorral,
aki idõközben a kolozsvári
egyetem rektora lett, és
1965-tõl 1990-ig a romániai
történelemkutatási intézmé-

nyek abszolút vezetõje volt.
Andrei Rothot, a marxista
tájékozódású kiváló profesz-
szort ugyanúgy mellõzték az
1989-es forradalom elõtt is,
mint azután. A BBTE-en az
egyetemistákról etnokom-
munitáris nyilvántartás volt,
annak alapján választották
ki a párttagjelölteket, az érté-
kelendõ személyeket, a diák-
szervezeti vezetõket, de azo-
kat is, akik szakmai elõme-
netelre számíthattak, egyete-
mi oktatókká vagy kutatók-
ká válhattak.

A 70-es évek végén a Bán-
sági Akció Csoportnak
(Aktionsgruppe Banat), a
német írók temesvári cso-
portosulásának a tagjait
számûzték Romániából, mi-
vel õk marxista ihletésû kriti-
kával illették a nemzeti-kom-
munista rendszert. Egy
olyan rendszerben, ahol az
etnonacionalizmus kedvelt
ideológiává vált, Marx esz-
méinek kicserélése a helyi
(nemzeti) vezetõ nézeteivel
kéz a kézben haladt a szélsõ-
séges személyi kultusszal –
Ceauºescu kultuszával – és
az etnonemzetinek az euró-
paiság kárára történõ elõlép-
tetésével. Az 1956-os forra-
dalom utáni Magyarorszá-
gon ilyesmi már nem volt le-
hetséges, és Csehszlovákiá-
ban sem 1968, a prágai ta-
vasz után, Lengyelország-
ban pedig 1980-t követõen
vált kizárttá, miután
Gdanskban létrejött a Szoli-
daritás szakszervezet, amely
a tiltakozó megmozduláso-
kat szervezte.

Figyelembe véve ezeket a
példákat és magyarázatukat,
el kell ismernünk, hogy az
egykori szocialista országok-
ban nem volt azonos a hely-
zet. Ha az utóbb említett há-
rom szocialista országban el-
jutottak a totalitarizmus utá-
ni fázisba, Romániában a
nemzeti-kommunista rend-
szer egy újabb totalitarizmus
fázisába lépett. 

A különbségek mindenek-
elõtt az említett országok
örökségét alkotó kulturális
értékcsomag másságának tu-
lajdonítható. Romániában,
ahelyett hogy a rendszerbõl
való kilépés érdekében intel-
lektuális és polgári erõfeszí-
tések révén szervezett ellen-
zéket hoztak volna létre, úgy
ahogy az Közép-Európában
történt, a romániai társada-
lom az etnonacionalista esz-
méket választotta és azok új-
raérvényesítésével ismét
meghajolt a pártállami hie-
rarchia elõtt, 1968-ban a
nemzet másodszor is lemon-
dott, ami a kommunista
rendszer létének 1989 végéig
tartó meghosszabbításához
vezetett, addig a pillanatig,
amikor a legemancipáltabb
urbánus csoport, Temesvár
lakossága meggyõzõen tilta-
kozott a ceauºizmus és a to-
talitarizmus ellen. Ez a cso-
port volt az, amelyik elsõ-
ként és kétségbeesetten ki-
mondta azt, hogy a nemzet
anyagi, intellektuális és er-
kölcsi csõdbe jutott.

Fordította: Zsehránszky István

A román totalitarizmus 1.

Gheorghe Gheorghiu-Dej kommunista pártfõtitkár (középen) és utódja, Nicolae Ceauºescu (tõle jobbra)
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3. 5. A magyar 
összefogás retorikája 
(A 2009-es európai 
parlamenti választások)

Az európai parlamenti vá-
lasztásokat minden uniós or-
szágban egyszerre tartották
meg, egységes választási
módszerek szerint. Néhány
héttel a hivatalos jelöltlisták
letétele elõtt az erdélyi ma-
gyar összefogás szükségessé-
gére hivatkozva közös lista
állításában egyezett meg az
RMDSZ és az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnö-
ke, Tõkés László. A közel öt
éve tartó magyar–magyar
hatalmi diskurzus után en-
nek a politikai döntésnek az
eredményeképpen a két fél
úgy kezdte meg a kampányt,
hogy igyekezett hasonló re-
torikát kialakítani. A továb-
biakban annak próbálunk
utánajárni, hogy milyen
pragmatikai eszközökkel és
retorikai fogásokkal igyekez-
tek a felek meggyõzni a vá-
lasztóikat, hogy elérkezett a
magyar összefogás ideje.  

3.5.1. Diszkurzív fordulat – 
szövegek, kép- és 
hangszimbólumok 
Tõkés László 
egység-retorikájában

A két politikai alakulat kö-
zös listájának élén Tõkés
László állt. Nehéz helyzet-
ben volt, hiszen két évvel az-
elõtt, a 2007-es európai par-
lamenti választásokon, ami-
kor független jelöltként in-
dult, rábírni eszközeinek
minden formáját latba vetve
igyekezett meggyõzni a vá-
lasztókat, hogy ne az
RMDSZ listáira adják vok-
sukat. Ezt a meghökkent vá-
lasztók szemére is vetették, a
jelölt egy website-on vála-
szolt a választók kérdéseire.
Ezekbõl idéznék néhány (ál-
nevet használó) személy
hozzászólásából: 

Góbé: „A tavaly tavasszal
több mint háromszázötven
támogatást gyûjtöttem ön-
nek egy hétszáz lelkes falu-
ban úgy, hogy versenyt kel-
lett fussak az UDMR alá-
írásgyûjtõivel. Most hogyan
magyarázzam el ugyanazon
embereknek, hogy nyáron
majd az UDMR-re kell ütni
a pecsétet?”

G: „Én számtalanszor ül-
tem Önnel egy asztalnál, de
soha nem gondoltam volna,
hogy ilyen meggondolatlan
cselekedetre képes lenne. Ép-
pen ezért, kérem, mondja
meg, mi volt az oka annak,
hogy félre dobva hûséges hí-
veit, szövetkezett azokkal,
akik Önt kigúnyolták, elker-
gették mint Tiszteletbeli
Elnököt...stb. Hadd, ne so-
roljam.” 

Portaki: „Azt kérdezném,
hogy Ön szerint nem jött-e el
az ideje a bocsánatkérésnek
azokkal a rendes magyar
emberekkel szemben, akiket
kis közösségük érdeke Önnél
hamarabb vezérelt a józan
ész útjára? Most, hogy Ön is
ezt az utat választotta, nem
vesztette-e el értelmét az a

sok mocskolódás, amiket
ezekre az emberekre szórt
korábban?”

Lúdas Matyi: „A legutób-
bi választások alkalmával,
arra biztatta a magyarokat,
hogy inkább támogassanak
egy becsületes román jelöl-
tet, mint egy áruló magyart.
Most Ön is ezen »árulók« tá-
borába igazolt át.”

Tõkés László kampányá-
nak egyik  alapja, audiovizu-
ális klipjeinek nagy részét, a
választási internetoldalán
közölt képanyaga tetemes ré-
szét az 1989-ben Temesvá-
ron zajló forradalom képei
uralták. Fekete-fehér, archív,
drámai képek a történelmi
fordulópontról, amelynek a
jelölt vitathatatlan hõse volt.
Zenei anyagként az akkori
híradók forradalmi indulóit
használták.

Másik fontos eleme meg-
gyõzõ eszközeinek a ma-
gyarországi legnagyobb el-
lenzéki párt vezetõjével kö-
zös erdélyi kampánykör-
utak képanyaga volt,
amelyhez az István a király
erõs nemzeti színezetû
rockopera akkordjai, illetve
a körutakon fellépõ ma-
gyarországi énekesek szü-
lõföldrõl szóló dalai szere-
peltek. Jelszóként ritkán
emlegette a Minden magyar
felelõs minden magyarért!
RMDSZ által használt jel-
mondatot, inkább a saját:
Egy a magyar! kijelentés je-
lent meg klipjein vagy a be-
szédeiben visszatérõ motí-
vumként. Ez, ha úgy vesz-

szük, az összefogásra is
utalhatott. 

Megjelenései során, sze-
mélyiségének meggyõzõ ere-
jét és hitelét is felerõsítõ esz-
közként felhasználta refor-
mátus püspöki habitusát.
Szívesen találkozott templo-
mokban választóival, ahol a
papi viseletben, és egyházi
formulákkal üdvözölte az
egybegyûlteket.

A Magyar összefogás lis-
tavezetõje általában külön

kampányolt RMDSZ-es je-
lölttársaitól, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács jelképe
alatt, az RMDSZ tulipánja
nélkül. Nem használta a
Szövetség plakátjait, képi
vagy zenei szimbólumait.
Sohasem hangzottak fel kör-
útjain Brahms: Magyar tán-
cai. Diskurzusában a hatá-
rok feletti magyar összefo-
gásra buzdított, és ennek
kontextusában az erdélyi po-
litikai együttmûködésre. A
román választópolgárok szá-
mára sohasem fogalmazott
meg üzeneteket. Kampányá-
nak nem volt román nyelvû
jelszava, plakátja vagy audi-
ovizuális klipje. 

„Az összefogás nemzeti im-
peratívusza nem szûken Szé-
kelyföldre és Erdélyre érvé-
nyes, hanem az egész Kár-
pát-medencében össze kell
fognunk nekünk, erdélyi,
anyaországi és felvidéki ma-
gyaroknak, hogy az egységes
magyar nemzetet tudjuk
képviselni Európában, hi-
szen ránk hárul a felelõsség,
hogy a délvidéki és a kárpát-
aljai magyarokat is képvisel-
jük – ebbõl is látszik, hogy
nincsenek külön kis magyar
ügyek, hanem csak egy ma-
gyar ügy van, amely egyben
európai ügy is.”

„Nincs esélyünk” – ezt hall-
juk több mint húsz éve, ezt
hallottuk akkor, amikor ma-
gyar egyetemet akartunk ala-
pítani, ezt hallottuk 2007-
ben, de ezt mondta Traian
Bãsescu államelnök is Buda-
pesten Székelyföld területi

autonómiája kapcsán: soha.
Ezeket a kicsinyhitû meg-
jegyzéseket a valóság írja
felül: megbukott a diktatúra,
immár van akkreditált ma-
gyar egyetemünk, 2007-ben
három képviselõnk jutott be,
hát akkor most jusson be
négy. Traian Bãsescu állam-
elnöknek pedig Gábor Áron
szavaival üzenem: Lészen
ágyú!, lészen autonómia!” 

„Romániában kilencven
év óta »asszimilációs homoge-

nizáló politika« folyik, amely
vértelen etnikai tisztogatásba
torkollott az elmúlt évtize-
dekben. Jelenleg politikai tisz-
togatással kombinált etnikai
tisztogatás folyik Romániá-
ban, amely kiszolgáltatottá
teszi a magyarságot Erdély
területén. Ezért van szükség
autonómiára.”

Tõkés László diskurzusa a
protest politika tematikáját,
nyelvi fordulatait elevenítet-
te fel, amely a Szövetség
meggyõzési eszköztárában
1996 óta egyre ritkábban for-
dult elõ. 

3.5.2. Az összefogás retorikája 
– Winkler Gyula által 
használt szövegek, 
kép- és hangszimbólumok

Az RMDSZ színeiben
2007-ben már megválasz-
tott Winkler Gyula monda-
nivalójában nem küzdött el-
lentmondásokkal. Kampá-
nyának stílusát, az alkalma-
zott képi és zenei formákat
a Szövetség 2007-es EP;
2008-as helyhatósági és or-
szágos választásain jól be-
vált rendszerére építette.
Plakátjai a zöld és fehér
színkombinációra alapoz-
tak, amelyet a jól látható
RMDSZ-logó, a piros-feke-
te tulipán egészített ki. 

Audiovizuális kampány-
klipje dinamikus, mai zenére
alapoz, a képanyag pedig az
Európai Parlament brüsszeli
épülete, a tagországok zász-
lói (az épület elõtt lengedezõ
sok lobogó látványát sokan

és sokszor használják a sok-
nemzetiségû és -nyelvû Eu-
rópai Unió szimbolizálására
– ebben az esetben is jól mû-
ködött: a helyi, esetleg kicsi-
nyes konfliktusok fölé emel-
kedõ szemlélet hatása alá ke-
rült a nézõ), és megjelenik a
fõszereplõ, Winkler Gyula,
aki frissen, fiatalosan és ott-
honosan mozog ebben a kör-
nyezetben. 

Kampánydiskurzusának
fõ témája az európai uniós

tagság által nyújtott gazda-
sági elõnyök voltak. Retori-
kája a szakember magabiz-
tosságát sugallta (Winkler
közgazdász), érzelmekre ha-
tó elemeket ritkán tartalma-
zott. 

„Az erdélyi magyarok hajla-
mosak arra, hogy megfeled-
kezzenek azokról az uniós
tagsággal járó elõnyökrõl,
amelyeket élveznek. Gondo-

lok a szabad munkavállalásra,
az európai tanulási lehetõsé-
gekre, de azt is magától érte-
tõdõnek vesszük, hogy nincs
már szükségünk vízumra,
sõt személyi igazolvánnyal
utazhatunk, és azt is hajla-
mosak vagyunk elfelejteni,
hogy részesülünk az uniós tá-

mogatásokból. Mindezeket
adott helyzetként értékeljük,
holott ezek az uniós tagság
konkrét hozadékai. (...) A
két és fél éves uniós tagságot
összességében pozitívan íté-
lem meg, az erdélyi magyarság
jövõje szempontjából pedig
most közösségünk kezében
van a lehetõség, hogy ne
csak igényét, hanem akaratát
is kinyilvánítsa.”

„Igen, látszik az uniós tag-
ság eredménye az országon.

Személyesen tapasztalhat-
tam meg a modernizációt, a
fejlesztéseket, és azt is felmér-
hettem, hogy milyen sok
munka, sok feladat van még
elõttünk. Azt is saját sze-
memmel láttam, mennyire
nem mûködnek a fejlesztési
régiók az országban. Át kell
alakítani a régiókat, ugyan-
akkor ki kell használni a
meglévõ törvényes kereteket

a kistérségi társulások létreho-
zására, a településfejlesztések
összehangolására. Mindez
azt eredményezi, hogy a kö-
zeljövõben Székelyföld is fel-
zárkózik a dinamikusan fej-
lõdõ régiók sorába.”

Winkler Gyula az
RMDSZ többi jelöltjével
együtt kampányolt. Meg-
gyõzési stratégiájuknak
egyik lényeges eszköze volt a
csapat erejének felmutatása.
Ez az eszköz a helyhatósági
választásokon is sikeres volt.
Közös, sok embert megmoz-
gató kampányrendezvényei-
ken a Szövetség minden fon-
tos embere ott volt. Ezeken a
rendezvényeken természete-
sen sokszor hivatkoztak az
összefogásra, amelynek révén
az RMDSZ saját listájának
élére legnagyobb kaliberû
addigi ellenzõjét, Tõkés
Lászlót helyezte. A gesztus
nagyvonalúsága jó benyo-
mást keltett a választópol-
gárokban. 

„Markó Béla köszöntötte
azokat, akik cselekvõen hoz-
zájárultak a magyar összefo-
gás megteremtéséhez, köz-
tük Tõkés Lászlót, az
EMNT elnökét, az
RMDSZ-es politikusokat, de
mindenekelõtt az erdélyi
magyarságnak mondott kö-
szönetet, amely, mint mond-
ta, felmutatta az összefogás pa-
rancsát. – Ezt az összefogást
Önök akarták, Önök kérték,
Önök parancsolták! A paran-
csot teljesítettük, nem mások
parancsát, hiszen mi csak egy
parancsra hallgatunk, saját
magyar népünk parancsára!”
(...) Markó Béla arra emlé-
keztetett: az elmúlt évszázad-
okban sokan alkalmazták a
magyarság ellen az „oszd meg
és uralkodj” elvet, és ez sike-
rült is akkor, amikor a ma-
gyarság nem volt egységes. –
De a mi jelszavunk nem ez,

Nyelvhasználat és 

Tõkés László Winkler Gyula

együtt 2 9
közös 49 7
haza 1 1
magyar 105 37
román 26 18
nemzet 55 2
kisebbség 15 1
autonómia 6 1

A kollektivitás, együvé tartozás szavainak gyakorisága 
Tõkés László és Winkler Gyula kampányszövegeiben

Tõkés László Winkler GyulaFotó: archív Fotó: Oborocea Mónika

Kós Anna
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hanem: Fogj össze és légy sza-
bad! – hangoztatta az elnök.”

3.5.3. A jelöltek által használt 
kulcsszavak elemzése

Ahogy sokan a szemére
vetették Tõkés Lászlónak,
hogy elfogadta az Összefogás
listájának elsõ helyét, úgy
természetesen az RMDSZ
hívei is meghökkentek ettõl
a fejleménytõl. Az internet-
fórumokon élénk vita ala-
kult ki arról, hogy egy politi-
kai alakulat hogyan teheti
választási listáinak vezetõjé-
vé azt a személyiséget, aki-
nek a diskurzusa annyira el-
üt a szervezetétõl és attól,
amit az általa képviselt em-
berek hallani akarnak. 

„8 ok, amiért ne szavazz
Tõkésre: (...) Tõkés nem
Romániában él. Tõkés Bu-
dapesten van otthon. Idegen
tõle a román politika. Buka-
restben egy ellentmondásos
kuriózumnak számít. Az át-
lag román politikus nem

tudja hová tenni. 1989-es
tettei majdnem az ország
hõsévé avatták, de a követ-
kezõ évekbeni viselkedése a
magyarok »Vadim Tudorá-
vá« tették. Ma legtöbben az
erdélyi magyarság bukaresti
politikai életbõl való kivo-
násának legjobb eszközét
látják benne.”–  írta egy fia-
tal RMDSZ-politikus a
2007-es EP-választások
kampányában. Most tõle is
viszontkérdezték, hogy mit
gondol akkori kijelentésé-
rõl. A válasz sokkal szelí-
debb volt: „Tõkésnek meg-
van a szerepe a mai erd-
magyar politikában. Sajnos
van egy olyan radikális, idõ-

bõl kiesett réteg, akit másképp
behozni nem lehet a körfor-
gásba, csak rajta keresztül.
A kiegyezéssel Tõkés talán
1989 decemberi lépése után
a legfontosabb politikai tet-
tét hajtotta végre. És min-
den hibájával együtt, ezért
tiszteletet és támogatást ér-
demel.”   

Az alábbiakban megvizs-
gáljuk, milyen szóhasználat-
tal tudta Tõkés meggyõzni
az idõbõl kiesett választópol-
gárokat arról, hogy szavaz-
zanak az RMDSZ listáira.
Az elõzõ fejezetekben leírt
módon kiválasztott szöve-
gekbõl (a jelölt leírt és közzé-
tett programja és egy élõ au-
diovizuális eseményen szó-
ban elõadott változatának
együttes felhasználása adta
ki a végleges elemzett szö-
vegmennyiséget) kikerestem,
hányszor használták az
elemzett személyek kampá-
nyukban a különbözõ értel-
mi-érzelmi kategóriákra osz-
tott kulcsszavakat. 

A fenti grafikonon látható,
hogy az összetartozást sugal-
ló szavakat (az együtt kivéte-
lével), sokkal többször hasz-
nálta Tõkés László, mint
Winkler Gyula. Kiemelke-
dõen sokszor fordul elõ reto-
rikájában a magyar szó. Ez a
tény igazolja azt a feltevést,
hogy kampányának a leglé-
nyegesebb eleme a magyar
nemzet éles körülhatárolása
volt, és a választás tétjének a
zárt nemzeti csoport fenntar-
tását tartotta. 

Hogyha Tõkés László
kampányában a leggyakrab-
ban a közösség nemzeti
meghatározását körülíró
szavakat használta, Winkler

Gyula ezzel ellentétben az
egyéni célkitûzések szavait
emlegette többször. Kiemel-
kedõen gyakori a terv és az
épít szó retorikájában. Ez a
dinamikus, világ felé nyitott
személyiség jellemzõje. A
cél eléréséig elvégzendõ
szükséges cselekvések sorát
munkaként, feladatként hatá-
rozta meg, sokkal többször,
mint jelölttársa.

Winkler Gyula általam
elemzett szövegébõl teljesen
hiányzott a hagyomány és az
eleink kifejezés. Tõkés Lász-
ló sokszor hivatkozott a
múltra, a történelemre és a
hagyományokra. Az elvég-
zendõ teendõket gondként
határozta meg, ami az elõt-
tünk álló cselekedeteket va-
lamiféle nyomasztó teher-
nek mutatja. Az otthon–
itthon szópáros gyakrabban
szerepel Tõkés retorikájá-
ban, mint a Winklerében, ez
utóbbi jelölt meggyõzõ be-
szédeiben elsõsorban az Eu-
rópai Unióról és Brüsszelrõl
beszélt, hogyha földrajzi he-
lyet akart meghatározni cél-
jainak, Tõkés az otthon
alatt nemcsak Erdélyt, ha-
nem a Kárpát-medencét ér-
tette. 

Bár mint fentebb említet-
tem, Winkler Gyula sokszor
hivatkozott az Európai Unió-
ra, Tõkés László szóhaszná-
latában rajta is túltett. Kettõ-
jük retorikájában azonban
más szerepet töltött be ez a
kifejezés: a közgazdász
Winkler mint a gazdasági
fejlesztési lehetõségek forrá-
sára utalt erre az intézmény-
re, Tõkés pedig olyan fórum-
ként emlegette, ahol a ma-
gyarságot ért történelmi sé-
relmeket szóvá lehet tenni,
és orvosolást nyernek majd. 

A gyermek(eink) szó egyik
jelölt szövegében sem jelent
meg.

A fejlesztés, modernizáció és
finanszírozás Winkler Gyula
kampányszövegeinek állan-
dó és visszatérõ szavai vol-
tak, mint az általa felvázolt
infrastrukturális, pénzügyi elõ-
rehaladás fõ kifejezõi. Tõkés
sosem hivatkozott finanszí-
rozásra szövegeiben. 

A fiatalság és a jövõ szavak
mindkét jelöltnél elõfordul-
tak meggyõzési szándékuk
elemeként, Winklernél vala-
mivel gyakrabban. 

A konfrontáció szavainak
használatában nagy különb-
ségek tapasztalhatóak a két
jelölt által használt kifejezés-
tárban. Winkler Gyula so-
sem hivatkozott támadásra
szövegeiben, a küzdelem és
harc fogalomköre is szinte
teljesen hiányzik kampány-
eszközei közül. Tõkés Lász-
lónak viszont gyakoriak
azok a kifejezései, amelyek-
ben a magyarságot ért táma-
dásokra hivatkozik, vagy küz-
delemként, harcként definiálja
feladatainkat.  Szóhasznála-
tával Tõkés László kon-
frontatív személyiségjegye-
ket mutat fel, míg Winkler
Gyulánál hiányzik mindez. 

Meghökkentõ az igen és
nem szavak használatának
gyakoriságát bemutató grafi-

kon. Tõkés László sosem
használta az általam kutatott
szövegében az igen szót, ez-
zel szemben nagyon nagy
számban mondta ki a nemet. 

3.5.4. Következtetések 
a jelöltek által használt 
kulcsszavak 
gyakoriságával kapcsolatban

Az eddig vizsgált és pár-

huzamosan elemzett jelöltek
szóhasználatában kimutat-
ható volt a retorikai szándék
különbözõsége, de egyik
helyzetben sem volt tapasz-
talható akkora eltérés, mint a
Tõkés László – Winkler
Gyula jelölttársak esetében.
Nyelvi eszközeik teljesen el-
térõek voltak,  esetenként az
azonos szavak használatával
is teljesen más közlendõt fo-
galmaztak meg (pl. az Euró-
pai Unió kifejezés esetében),
ami különösen indokolttá te-
szi esetünkben a pragmatikai
megközelítést, és bizonyítja
az ilyen jellegû elemzések
létjogosultságát. 

A két jelölt nemcsak föld-
rajzi értelemben folytatott
két különbözõ kampányt
(mint fentebb említettem,
Tõkés László nagyon ritkán
mutatkozott együtt
RMDSZ-es jelölttársaival),
hanem eszmei értelemben
is: különbözõ diskurzussal,
szimbólumrendszerrel, gyö-
keresen eltérõ szóhasználat-
tal végezték meggyõzõ mun-
kájukat. Tõkés László érez-
hetõen más befogadóréteget
célzott meg kampányával,
teljesen más szavazóréteget,
mint az RMDSZ-é. Külön-
bözõsége miatt nehéz volt
elhinni, hogy a két politikai
alakulat, az RMDSZ és az
Erdélyi Magyar Nemzeti

Tanács egy listát támogat. 
Erre a dillemmára reagált

a Szövetség egyik fiatal poli-
tikusa, aki az Összefogás listá-
ján szerepelt jelöltként. Egy
olyan (ritka) alkalommal,
amikor éppen együtt jelentek
meg egy kampányrendezvé-
nyen, Kovács Péter kijelen-
tette: 

„Az RMDSZ európai
parlamenti képviselõjelöltjei

közül én voltam az elsõ, aki
átadta a szórólapját a Ma-
gyar Összefogás listavezetõ-
jének, Tõkés Lászlónak, és
felkértem, hogy szavazzon
az RMDSZ-re. (...) Itt most,

a piacon az egyszerû papri-
kaárus is meggyõzõdhetett
róla, hogy ez az egyezség az
RMDSZ és Tõkés László
között nemcsak papíron lé-
tezik, hanem egy valós ösz-
szefogásról van szó – vala-
mirõl, aminek létrejöttét
már régóta várják az embe-
rek.”

A kétféle hangnemû kam-
pány végül is elérte meggyõ-
zõ munkájának célját: az
Összefogás listája kellõ
mennyiségû szavazatot ka-
pott ahhoz, hogy az indító

párt, az RMDSZ jóval túl-
lépje az öt százalékos küszö-
böt, és három képviselõt jut-
tasson az Európai Parla-
mentbe. Meggyõzési eszkö-
zeivel kapcsolatban pedig
egy interneten megjelent ér-
tékelés végén a válaszadást
biztosító fórum oldalain tet-
te fel az i-re pontot egy (ter-
mészetesen anonim) hozzá-
szóló: 

o.j.: „kis baratom, en nem
vagyok sem Tokes fun, es
Bela fun sem, de a vilagot
evszazadok ota 2 dolog ve-
zeti, az egyik a penz, a masik
a vallas, ugyhogy vicces,
amit  itt osszeirogattal!”

A meggyõzési módsze-
rek, amelyeket a politiká-
ban alkalmaznak, egyre tö-
kéletesebbek, a pártok kam-
pányaik stratégiai megter-
vezésére és kivitelezésére
egyre több erre szakosodott
szakembert foglalkoztat-
nak. Természetesen ez a
tendencia érvényesül a ro-
mániai politikai életben is:
különösen az elmúlt három
kampány során a romániai
pártok valósággal elárasz-
tották a közönséget min-
denféle figyelemfelkeltõ és
meggyõzõeszközzel, nyelvi
és képi megoldással, ame-
lyekkel mind a választópol-
gárt szeretnék rávenni arra,
hogy csak nekik higgyen,
bennük bízzék. És ahogyan

ezek a módszerek egyre in-
kább „EU-konformokká”
válnak, egyre szemlélete-
sebbé válik hatásuk a de-
mokratikus országokban.
Bebizonyosodott, hogy az
elmúlt idõszakban a politi-
kai diskurzus hangsúlyai át-
helyezõdtek a politikai ide-
ológiák, programok terüle-
térõl a felhasználói, fo-
gyasztói szokások, meggyõ-
zõdések világába. Ma min-
denki jólétet, biztonságot,
nagy béreket és kis adókat
ígér. A választó pedig asze-
rint választ, hogy ki milyen
módon, milyen hitelesen
tudta „elõadni” ezt az ígé-
retet. Ha a retorikai mód-
szerek olyan eszközöket
tartalmaznak, amelyek fo-
lyományaként a jelölt sze-
mélye és az általa mondot-
tak megbízhatónak tûnnek,
akkor a választópolgár
nagy valószínûséggel meg-
szavazza az illetõ személyt,
illetve pártot. 

(Részlet a Didaktikai 
és Pedagógiai Könyvkiadó-

nál megjelenõ könyvbõl)

Tõkés László Winkler Gyula

hagyomány 3 0
történelem 5 2
múlt 7 2
eleink 1 0
otthon, itthon 3 2
gond 7 2

Tõkés László Winkler Gyula

Európai Unió 49 19
modern(izáció) 1 10
gyermek(eink) 0 0
jövõ 7 12
fiatalság 4 10
fejlesztés 4 12
finanszírozás 0 8

Tõkés László Winkler Gyula

munka, feladat 4 7
terv 1 3
épít 4 11

Tõkés László Winkler Gyula

küzdelem, harc 9 1
támadás 5 0

Tõkés László Winkler Gyula

igen 0 4
nem 127 47

Az individuum céljait kifejezõ fogalmak gyakorisága 
Tõkés László és Winkler Gyula szövegeiben

Múltidézõ, archaikus szavak gyakorisága 
Tõkés és Winkler szövegeiben

A modern politikai élet szavainak gyakorisága 
Tõkés és Winkler szövegeiben

A konfrontáció szavainak gyakorisága 
Tõkés és Winkler szövegeiben

Az igen és a nem viszonyszók gyakorsága 
Tõkés László és Winkler Gyula szövegeiben

politikai kommunikáció
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Folytatás az 1. oldalról

Olyan három-négy órai pako-
lás után szombaton délben si-
került is elindulni a Mikes
Kelemenrõl elnevezett okta-
tási intézmény elõl, és nem
több, mint öt méter megtétele
után az egyik mikróbusz le-
robbant, és csak az ilyenkor
kötelezõ szûrõcsere után in-
dult el Görögország felé. A jó
hír, hogy a határ szabad, igaz
volt, de a görög parasztok
Larissa környékén ötven kilo-
méterenként lezárták az utat.
A folyamatos terelés miatt az
egyik csapat kiért a tenger-
partra, majd elkeveredett egy
narancsligetben, a másik is
hasonló utat járt be. Végül 24
órás bolyongással megérkez-
tek Athénba, és megnézték
még a Dionüszosz színházát
is, hogy vasárnap délután
végre felszálljanak Doha irá-
nyába.  Hétfõn Bangkokban
landolt az Osonó csapata,
több mint tízezer kilométer
megtétele után hétfõ este
megérkezett Thaiföldre. A
tizenegy fiatalból álló csoport
részt vesz a Patumthani
Nemzetközi Színházi Feszti-
válon, majd egy thaiföldi kör-
úton, amelyen hét helyszí-
nen, tizennégy alkalommal
mutatják be a Részletek a bo-
lyongás meséibõl címû pro-
dukciót.

Napfelkelte 
szertartással 

2010. január 26. Helyi idõ
szerint hajnali ötkor keltek
Moradokmaiban az Osonó
Színházmûhely tagjai,
ugyanis fél hattól (itthoni idõ
szerint éjfél után fél egytõl)
elkezdõdött a felkelõ napot
köszöntõ szertartás. A még
sötétben, gyertyafénynél el-
kezdett, dobszóval és xilo-
fonnal folyamatosan aláze-
nélt, hangosan együttmon-
dott versekkel tarkított rituá-
lé, amely alatt különbözõ
mozdulatokat kell végrehaj-
tani, a napfelkeltével ér vé-
get. A szertartás hálaadás,
hogy ismét világos lett, hi-
szen mint azt Chang
Chandruang, a Moradokmai
Színházi Központ és Iskola
vezetõje megfogalmazta: a
sötétben eltûnik és értelmet-
lenné válik az idõ. Azért is
szükség van a hajnali együtt-
létre, zenélésre, éneklésre,
mozgásra, hogy mindnyájan
eggyé váljunk – mondta a gu-
ru. A hagyományos piros
nadrágba beöltöztetett
Osonósok „beálltak a sor-
ba”, és ha egy mozdulatot,
tartást kissé idétlenül, helyte-
lenül végeztek, a moradok-
mai táborban lakó mintegy
harminc fiatal közül valaki fi-
noman kijavította.

Ki mit tud 
Moradokmaiban 

2010. január 27. Nem az a
lényeg, hogy ki hol tanul, ha-
nem az, hogy ki, mit tud – ez
az alapfilozófiája a thai tan-
ügyi rendszernek. A távol-
keleti ország ezirányú törek-
vésébõl kaptak némi ízelítõt a
Thaiföldön turnézó Osonó

Színházmûhely tagjai.
Chang Chandruang, a
Moradokmai Színházi Köz-
pont és Iskola vezetõje azt
mondja: a színházon keresz-
tül minden szükséges isme-
retre szert tehet egy fiatal. Va-
lamennyi gyerek az állami
oktatási rendszerbõl jött –
magyarázza Chang Chand-
ruang -, a szülõk úgy döntöt-
tek, hogy alternatív módszert
választanak. Itt mindent
megtanulnak, amit a közok-
tatásban elsajátítanának, csak
éppen nem kell iskolába jár-
ni. Itt mindent a színházon
keresztül adunk át: ha törté-
nelem kell, kitalálunk egy tör-
ténelmi darabot, ha fizika
kell, eljátsszuk a kísérletet,
dramatizáljuk a matemati-
kát, az angolt, mindent. A
tantervet a tanügyminiszter
hagyja jóvá, vizsgáztatni ki-
szállnak hozzánk, és az itt
szerzett oklevél éppen any-
nyit ér, mint akármelyik álla-
mi intézményben szerzett
diploma – mondja a guru.

Megvédeni 
a gyerekeket 

2010. január 28. A thaiföl-
di Moradokmaiban folyó te-
vékenységre, hogy színhá-
zon keresztül sajátítják el az
általános mûveltség elemeit,
a világ más tájain is felfigyel-
tek. Jill Navarret egyesült ál-
lamokbeli szakember, aki né-
hány éve Indiában dolgozik,
azt mondja: semmi nem le-
het fontosabb, mint az, hogy

a gyerekeket ne sodorja el a
csillogó, de belül üres, semer-
re sem vezetõ kommersz-kul-
túra. Azért csodálom Mora-
dokmait, amiért létrehozták:
hogy megteremtsék a lehetõ-
ségét annak, hogy a gyerekek
békében éljenek saját lelkük-
kel, hogy megvédjék õket a
fogyasztói társadalom áldat-
lan hatásaitól, hogy rámutas-
sanak az igazi értékekre,
amelyek igazán fontosak ne-
künk. Ezt próbálja megtaní-
tani Moradokmai – állítja Jill
Navarret.

Az Osonó tagjai még min-
dig kisebb akklimatizációs
tünetekkel küzdenek. Lassan
megszokják, hogy itt a hõ-
mérséklet késõ este is alig sül-
lyed 30 fok alá, ami a levegõ
magas nedvességtartalma
miatt még ennél is sokkal

többnek tûnik. Külön él-
mény volt a bangkoki gyü-
mölcspiac, ahol az Osonó-
sok a kínált termékek 90 szá-
zalékát hírbõl sem ismerték.
Nagy élvezettel fedezték fel a
lankár, az emuh vagy a
kemökár csodálatos ízvi-
lágát, és kóstolták meg a
helyben sajtolt kókusztejet. 

A munka még ezután kö-
vetkezik, hiszen csütörtökön
kerül sor a hivatalos megnyi-
tóra, és elkezdõdik a tíz na-
pos Patumthani Nemzetközi
Színházi Fesztivál, ahol a vi-
lág minden tájáról, tizenné-
gy országból érkezett kollé-
gákkal együtt lép fel a sepsi-
szentgyörgyi Osonó Szín-
házmûhely.

Megkezdõdött 
a fesztivál 

2010. január 29. A thaiföl-
di „lótusz városában”,
Patumthaniban csütörtökön
késõ este hivatalosan meg-
nyitották a Nemzetközi Szín-
házi Fesztivált, ahol Kelet-
Európát a sepsiszentgyörgyi
Osonó Színházmûhely kép-
viseli ezen a tíznapos találko-
zón. A résztvevõket, e bõr-
szín és származási hely sze-
rint meglehetõsen vegyes tár-
saságot végigvezették a
Bangkoktól kissé északra fek-
võ, fél Kovászna megye
nagyságú, 800 ezer lakosú ré-
giószékhely régi piacán,
majd kerékpárra ültették, és
„Addig gyakorold, amíg
mester leszel!” jelszavas

egyenpólókban, rezesbanda
felvezetéssel a város köz-
pontjába gurultak. A polgár-
mesteri hivatalban a telepü-
lés polgármester-helyettese
és a régió vallási vezetõje,
Prapanya Nantaram üdvö-
zölte a résztvevõket, majd a
moradokmai fiatalok angol
nyelvû elõadása következett
a város fõterén. 

Az Osonó csapatát a fesz-
tivál elsõ napjaira átköltöz-
tették a Thaiföldi Tudomá-
nyos Múzeum területére. A
múzeum egy nagyon komp-
lex, kutatással és oktatással is
foglalkozó intézmény, ahol
éppen véget ért az ázsiai ûr-
kutatási konferencia. Több
mint száz hektáros területén
számos épület áll, az Osonó
a természettudományi rész-
leg futurisztikus, három,

egymásbavágó sarkain álló
kockát formázó épülete mö-
götti, többemeletes bentla-
kásban kapott szállást.

A feltételek itt jóval korsze-
rûbbek, mint Moradok-
maiban voltak – igaz, itt nem
sétálnak át az úton az
iguánák, mint amott. Az ét-
keztetést – meglehetõsen
egyszerû körülmények kö-
zött – egy födött, de minden
oldalon nyitott területen old-
ják meg. Csak ízelítõül a teg-
napi menü: reggelre tofuleves
és sós tojás, a kenyér, tej, ká-
vé és tea extrának számít.
Délre rák, melléje laskatész-
ta, babcsíra és további há-
rom-négy teljesen ismeretlen
zöldség vékony, édes tojásbe-
vonattal, és az egész mellé
cukrozott mogyoró és cur-
ryszósz jár. Estére rizs csirke-
combbal, kilószámra apró
banánnal és emuhval. Az
amúgyis minden szempont-
ból nyitott Osonósok jól al-
kalmazkodtak a székelyes-
nek nehezen nevezhetõ ét-
rendhez. 

Az Osonó most már fizi-
kailag és szellemileg is az
elõadásra hangolódik: a
moradokmai napfelkelte kö-
szöntõ szertartást reggeli tor-
nával pótolják. A sepsiszent-
györgyi társulat fesztiválnap-
ja február 5.

Thai masszázs 
az Osonónak 

2010. január 30. A délelõt-
ti és esti elõadások közötti

szünetben thai masszázsra
vitték a szervezõk a
Patumthani Nemzetközi
Színházi Fesztivál résztvevõ-
it, akik erre jelentkeztek. Az
Osonó tagjai, természetesen,
ezt is egységesen bevállalták.
Némi felvilágosítással kell
szolgálnunk: ez a thai masz-
százs, nem az a thai masz-
százs. A tradicionális thai
masszázsnak semmi olyan
erotikus oldala nincs, mint
amire a hamis híresztelés sze-
rint gondolhatnánk. A höl-
gyeket nõk, az urakat férfiak
masszírozzák. Oldalra fekte-
tik a vendéget és miután lan-
gyos vízben lemosták a lábát,
a szó szoros értelmében a ki-
csi lábujja tövétõl, a talpán át,
a gerince és nyakcsigolyája
mellett, a füle hegyéig, mint-
egy 250–300 pontban, újjal,

tenyérrel, alkarral vagy éppen
talppal megnyomják, gyak-
ran annyira erõsen, hogy az
túl van a fájdalomküszöbön.
Ha ezt kibírta, akkor a másik
felére fordítják a vendéget, és
az egészet elölrõl kezdik. Ezt
követõen hason és háton
nagyjából megismétlik a szer-
tartást, majd felültetve nyúj-
tanak-nyomnak, aztán min-
den ízületet abba az irányba
fordítanak, amelyikbe hajlik,
s abba is, amelyikbe nem. A
180 thai bathért, azaz négy
euróért elvégzett, egy órás
masszázs után elsõ körben
úgy érzi magát az ember,
mint akit zsibbadtra vertek. 

Bernát Szilárd, az Osonó
Színházmûhely hangosítója
azt mondja: a masszõrök ér-
tik a dolgukat, és ahol érzik,
hogy valami húzódás, vagy
egyéb gond van, ott még job-
ban megnyomják, amitõl az
még jobban fáj, de aztán az
ellazult izmok jólesõen elme-
legednek, és összességében
kellemes élménnyel távozik
az ember.

Közben nagy erõvel zajlik
a fesztivál: szombaton az
ugandaiak, vasárnap az ész-
tek és a nepáliak mutatják be
elõadásaikat

Új szerepben

2010. január 31. Szokat-
lan helyzetben találták ma-
gukat a Thaiföldön turnézó
Osonósok. A Pathumthani
Nemzetközi Színházi Feszti-
vál második napján arra kér-
ték fel õket, hogy fogalmaz-
zák meg észrevételeiket, kri-
tikájukat, netán javaslataikat
a fellépõ együttesek elõadá-
saival kapcsolatban. A szer-
vezõk kettõs célt követnek:
egyrészt arra ösztönzik a
résztvevõket, hogy még job-
ban odafigyeljenek egymás
munkájára, másrészt valós
esély van arra, hogy egy kül-
sõ, egészen más kultúrkörbõl
érkezõ szakember olyan dol-
gokat vegyen észre, amit be-
lülrõl nem látni. Nagy Bo-
tond, az Osonó diákszínésze
azt mondja: nagyon szokat-
lan „szerep” volt.

Albert Nagy Ákost bízták
meg azzal, hogy az Oso-
nósoknak a négy helyi csapat
elõadásáról összeírt észrevé-
teleit elõadja. A beszélgeté-
sen együtt szerepelt az angol
színikritikussal, Hazel Royjal
és az indonéz koreográfus-
sal, Wiwiek Widiyastutival. 

Amit pozitív ténykényt
szeretnék kiemelni: az a ki-
törõ energia, amivel elõadtá-
tok a darabokat – mondta
Ákos. Ha a színfalak mögött
vagy közvetlen az elõadás
után a színészek kiesnek a
szerepbõl, az nagyot levon
az összhatásból. Fazakas
Misi, az Osonó Színházmû-
hely vezetõje igen nagy izga-
lommal várja, hogy láthassa
végre a díszletnek azt a ré-
szét, amit a házigazdáknak
kell legyártaniuk a méretará-
nyos makettek alapján, ame-
lyeket Bartha Lóránddal
együtt itthagytak tavaly, ami-
kor tréningeket tartottak egy
moradokmai kurzuson. A
dolog azért is sûrgös, mert

az elkészítendõ vázra még
fel kell próbálni azokat a füg-
gönyöket és egyéb díszletele-
meket, amelyeket az
Osonósok csomagjaikban
otthonról hoztak. A díszle-
tek körül egyelõre nagyon
nagy, mondhatni gyanúsan
nagy a csend.

Földrengés 
szimulátorban 

2010. február 1. Az Oso-
nósoknak életformájukká vá-
lik a költözés. A csapatot a
Thaiföldi Tudományos Mú-
zeumból a Kelet-Ázsiai
Egyetem internátusába köl-
töztették. Ezt megelõzõen,
az elmaradt fizikaórákat pó-
tolandó, látogatást tettek a
természettudományi részle-
gen, ahol látványos interak-
tív kiállítást tekinthettek
meg. A nagycsoportos óvó-
dások sem rajonghattak vol-
na jobban náluk, hogy kipró-
bálják a földrengés-szimuláló
kamrát, hogy létrehozzanak
egy kisebb cunamit a kísérle-
ti medencében, vagy hogy
egymástól huszonöt méteres
távolságra állva, suttogva be-
szélgethessenek egy-egy két-
méteres parabolaantenna fó-
kuszpontjában. 

Az elõadások egy monk
templomban folynak. A
monk templom nem egy
épület, hanem egyféle telep
az erdõ közepén, számos
meditációs teremmel, hiva-
tallal, szálláshellyel, amely
több kilométerre van a legkö-
zelebbi falutól. Az itt kapott
reggeli állt a legközelebb az
európai konyhához. Mucha
Oszkár-Hunor azt mondja:
ahhoz képest, hogy itt min-
den vagy csíp, vagy édes, ez
egy egészen ehetõ. Az Oso-
nó diákszínésze szerint azon-
ban nem az ételben, hanem
az emberek mentalitásában
van a legnagyobb különbség
Székelyföld és Thaiföld kö-
zött. Itt ugyanis, ha ránézel
valakire, az mosolyog, ami
Székelyföldön nem bevett
szokás.

A káprázatos öltözékben
fellépõ indonéz tánccsoport
elõadását a nepáli nagykövet
is élvezettel figyelte. Naveen
Prakash Jung Shah szerint itt
nincsenek nyelvi problémák,
mindenki beszéli a színház
nyelvét. 

A díszlet elõállt 

2010. február 2. Egyre in-
tenzívebb fizikai edzésekkel
és koncentráció-növelõ gya-
korlatokkal készül az Osonó
a pénteki fellépésre. Erre le-
hetõsége van bõven, hiszen a
Kelet Ázsiai Egyetem kam-
pusza akkora területen fek-
szik, hogy a többezer diákot
belsõ buszjárat szállítja egyik
felébõl a másikba. Nagy kõ
esett le Fazakas Misi szívé-
rõl, egy helyi mûhelyben
végre láthatta az Osonó vas-
csövekbõl álló díszletvázát.
A méretek ugyan sehol sem
találnak, a csõ sokkal vasta-
gabb, semhogy a függönyök
karikáit fel lehetne tenni, van
ahol túl magas, máshol túl
széles, mindenütt van ke-

Thaiföldre osont az Osonó 
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resztvas, ahol nem kellene, és
hiányzik onnan, ahol szük-
ség lenne rá, de a helyzet ke-
zelhetõ. Az Osonó Színház-
mûhely vezetõje azt mondja:
biztos benne, hogy a hátra lé-
võ két nap alatt megfelelõvé
alakítják a díszletet. Az elõ-
adások továbbra is az erdõ
közepén lévõ monk temp-
lomban zajlanak. A gelencei
Pap Nóra azt mondja: szere-
ti azt a nyugalmat, ami itt
árad az emberekbõl és a kör-
nyezetbõl. Györgybíró Eme-
sének pedig az a már-már
önfeláldozó munka tetszik,
amellyel a vendéglátók
csendben, alázattal és szinte
hibátlanul megfelelnek, egy
több mint száz résztvevõvel
zajló nemzetközi fesztivál ki-
hívásának.

Közeleg a célegyenes 

2010. február 3. Az Oso-
nó pénteken este tartja hiva-
talos elõadását. Vajon ho-
gyan reagál rá a közönség? A
fesztivált szervezõ moradok-
mai mesterek az egykor igen
jó színvonalú thai színház
újjáélesztését tûzték ki célul.
A hazai csoportok délelõtti
elõadásai meglehetõsen nai-
vaknak tûnnek, de arra min-
denképpen megfelelõek,
hogy több száz helyi fiatal
nézõ jól szórakozzon. Azt
kívánják elérni, hogy a fiata-
lok megmaradjanak a szín-
ház mellett, és a komolyabb,
modernebb elõadásokat is
megértsék, végignézzék. A
külföldi csapatok éppen eh-
hez járulnak hozzá. A haza-
iakból válogatott diákoknak
este még egyszer elõ kell ad-
niuk a produkciót. Mint-
hogy az Osonó elõadására
nem tudnak 100-nál, 120-nál
többen beülni, elõfordulhat,
hogy négyszer kell majd el-
játszani azt, kétszer délelõtt
és kétszer délután. A társulat
tagjai vegyes érzelmekkel
várják az elõadást. A bodoki
Daragics Bernadett az egyet-
len, aki az összes eddigi, te-
hát 254 elõadáson játszott.
Közben az elõadásban meg-
változott néhány dolog.
Mint mondja: most már ben-
ne él, és reméli, hogy az elõ-
adás hatással lesz a helyiek-
re. A másik véglet a zágoni
Ráduly Réka, õ Thaiföld
elõtt mindössze hétszer lé-
pett fel a Bolyongásban. Azt
mondja: eddig túlságosan is
a játék technikai részleteire
figyelt, de most már az érzel-
mi oldalát is sikerül bevin-
nie. A közönség eddigi reak-
ciójából ítélve úgy gondolja:
ha a Bolyongás üzenete egé-
szében nem is, de a lényege
eljuthat a nézõkhöz.

A háromlábas 
dugaszok és 
az Osonó fénypultja

2010. február 4. Pathum-
thaniban estérõl estére válto-
zatosabb és rangosabb elõ-
adásokat láthatunk a Nem-
zetközi Színházi Fesztiválon.
A Lipcsei Táncszínház gyö-
nyörû produkciója után a
franciák Pacotille nevû csa-
pata, profi módon elõadott
pantomimmel és bábjátékkal
fûszerezett bohócjátékkal
szerepelt. Fokozott várako-
zás elõzi meg az Osonó Szín-
házmûhely fellépését. Az át-

alakított díszletet a helyére
szállították, és miután Faza-
kas Misiék, Albert-Nagy
Ákos tolmácsolásával, aki ott
tart, hogy már álmában is
angolul beszél, egy barkács-
boltból néhány száz kábel-
csatorna-leszorító mûanyag-
gyûrûvel és némi halász-
damillal kiegészítették a fel-
szerelést, a függönyöket is fel
lehetett rá fogni.

A hangkeverõpultot már
átvette Bernát Szilárd, ám a
fényeket kezelõ Mihály Péter
nem tudja illeszteni a thai
reflektorok háromlábas du-
gaszait az Osonó tizenhat
csatornás fénypultjába.
Minthogy a szentgyör-
gyieknél az a jelszó, hogy
„Ha valami nem megy, azt
meg kell oldani”, most azon
dolgoznak, hogy az egész
rendszert átalakítsák, hozzá-
igazítsák a hazaiak teljesen
más alapokon mûködõ fény-
pultjához.

17 éve osonnak 

2010. február 5. Az Oso-
nó Színházmûhelyt ponto-
san 17 évvel ezelõtt, 1993.
február 5-én alapította Sala-
mon András, a Mikes Kele-
men Fõgimnázium tanára.
Tizenhét év alatt összesen
140 diák tevékenykedett a
csoportban, ebbõl negyvenen
valamilyen módon ma is a
színház közelében maradtak.
Tizenhét év alatt tizenhárom
bemutatót tartottak és 527
elõadást. Kétségtelen, hogy
ezek közül a legsikeresebb a
Részletek a Bolyongás mesé-
ibõl címû produkció, amely-
nek pénteken, születésnapi
ajándékként, Thaiföldön ke-
rül sor a 255. elõadására. 

1993 tájékán senkinek meg
nem fordult volna a fejében,
hogy az Osonó Sepsiszent-
györgytõl tíz ezer kilométer-
re is eljuthat elõadásával. 

Kirobbanó siker 

2010. február 6. Csak szu-
perlatívuszokat hallottunk
az Osonó Színházmûhely
péntek esti hivatalos bemuta-
tója után a Pathumthani
Nemzetközi Színházi Feszti-
válon. A sepsiszentgyörgyi
diákszínjátszó csoportnak
mind a négy elõadását óriási
érdeklõdés övezte, csak az
ülõhelyek korlátozott száma
okozott problémát. Az ese-
ményen jelen voltak Ma-
gyarország és Románia
bangkoki diplomáciai képvi-
seletének vezetõi is. Dr. Ba-
logh András azt mondta: a
Magyar Köztársaság nagy-
követeként különös örömet
okozott számára, hogy olyan
székely-magyarokat üdvö-
zölhetett Thaiföldön, akik
nagyon magas színvonalon
képviselik közös kultúrán-
kat. A magyar nagykövet –
egy utóbb egyeztetendõ idõ-
pontban – meghívta egy teá-
ra az Osonó csapatát a diplo-
máciai képviselet bangkoki
székhelyére. A román követ-
ség ideiglenes ügyvivõje,
Mihai Sion szerint egy na-
gyon átgondolt, jól megren-
dezett, nagyszerû produkció
volt, amely pozitív energiá-
val töltötte fel a nézõt, és
amely elgondolkodtatott.
Mihai Sion szívesen meg-
nézné még egyszer az elõ-

adást, ezért elkérte az Osonó
thaiföldi turnéjának menet-
rendjét. 

A Guru ceremóniáján 

2010. február 8. Thaiföldi
idõszámítás szerint Buddha
halála után 2554 évvel, feb-
ruár 7-én, mintegy négyszáz
résztvevõ elõtt megtartotta
idei szertartását Moradok-
maiban a guru. A kora regge-
li, monk papok által tartott
buddhista ceremónia után, a
Thaiföldön is meghatározó
indiai kultúra és szellemiség
elõtti tisztelet jeleként, a guru
zenével idézte meg többek
között Indrát, az istenek kirá-
lyát, Bráhmát, a teremtés,
Visnut, a megtartás és
Shivát, a pusztítás istenét. Az
Osonósokat fehér polóba öl-
töztették. Azért fehérbe, ma-
gyarázta Chang Chand-
ruang, a Moradokmai Szín-
ház és Iskola igazgatója,
mert a fehér a tisztaság jele,
olyan szín, amit bármilyenre
át lehet festeni, éppen úgy,
ahogy õk is képesek megvál-
tozni, befogadni a guru böl-
csességét. Aztán mintegy
négy méter vörös vászonból
egyféle buggyos nadrágot bo-

goztak rájuk, hogy készek le-
gyenek a szertartásra. A hus-
zonöt, étellel és gyümölccsel
megrakott aranytál közül a
guru leemelt három isteni
maszkot, és ezeket egyen-
ként a fejére tette minden
résztvevõnek, ezáltal vala-
mennyi isten védelmébe
ajánlva õket. Fazakas Misi és
Bartha Lóránd eggyel tovább
lépett. Õk abban a megtiszte-
ltetésben részesültek, hogy a
guru kezébõl átvehettek egy
fegyverkészletet, ezáltal õk
maguk is guruvá váltak.
Bartha Lóránd, kissé csodál-
kozva állapította meg, hogy e
gesztusnak köszönhetõen
már oklevele megszerzése
elõtt tanár lett. 

A bölcsesség nem 
feltétlenül a korral jár 

2010. február 8. A társu-
latvezetõk, szervezõk és kriti-
kusok kiértékelõjével zárult a
Pathumthani Nemzetközi
Fesztivál szakmai program-
ja. Chan Chandrugan feszti-
váligazgató azt mondta: nem
tévedett, amikor Bécsben ki-
szemelte az Osonó Színház-
mûhelyt, hogy Kelet-Euró-
pát képviselje Pathumthani-

ban, mert a sepsiszentgyör-
gyi csoport mutatta be a leg-
erõsebb elõadást. 

Egy csodálatos produkció
volt, amely néha Tarkovszkij
filmjeire emlékeztetett. Na-
gyon jól koreografált, kifeje-
zõ testbeszédet láthattunk,
ami ráébresztett bennünket,
hogy nézzünk körül jobban,
és figyeljünk a körülöttünk
zajló eseményekre – mondta
Jill Navarret, Indiában élõ
amerikai rendezõ, majd hoz-
zátette: Ismét bebizonyoso-
dott, hogy a fiatalok sokszor
nyitottabbak, mint idõseb-
bek, és helytelen aszerint
megítélni valakinek a böl-
csességét, hogy hány éves,
mert ebbõl a darabból példá-
ul rendkívüli bölcsesség su-
gárzott. Gita Yoga, Indoné-
ziából jött szakember, úgy
vélte: minden ország kiemel-
kedõt nyújtott, de Romániáé
volt a legjobb elõadás. Any-
nyira bevonta a közönséget,
hogy az egy pillanatra sem
tudott elszakadni az elõadás-
tól, és e tekintetben minden-
ki tanulhat a sepsiszentgyör-
gyi csoporttól.

Masa Ceglar szlovén kore-
ográfust a Bolyongás hangjai
ragadták meg. Mint mondta:

megérne egy külön elemzést
az az átgondolt stratégia,
ahogy nemcsak a zenét, ha-
nem az egész darab hangzás-
világát összeállították. Sze-
rinte azáltal, hogy a nézõk
gyertyával a kezükben,
csendben elhagyják a termet,
nem törik meg a varázs, és
marad idõ elgondolkodni a
látottakon. Ugyanezt a meg-
oldást a német Ronald Schu-
bert túlságosan moralizáló-
nak találta, Nukul Boonjem,
a hazaiak képviselõje pedig
azt nem értette, hogy lehet
boroskancsót adni gyerekek
kezébe. Mert Thaiföldön a
részeg ember a vallás ellen
vét, nem árulnak alkoholt, s
még az amerikai üzletlán-
cokban sem lehet délután öt

elõtt egy doboz sört venni.
Ezért valóban nem is érthet-
te. Hazel Roy angol színikri-
tikus az Osonó védelmére
kelt és kifejtette: az elõadás
mindenkiben rendkívül sok
és változatos gondolatot éb-
resztett, s ez a legfontosabb. 

Börtön rács nélkül 
és nyitott kapuval 

2010. február 9. A Baan-
kanjanapiseki Ifjúsági Bör-
tönben lépett fel kedden az
Osonó Színházmûhely. A
börtönben egyetlen rácsot
sem lehet látni; a kapuk tár-
va nyitva vannak; sõt, egyál-
talán nincsenek is kapuk. A
telket körbevevõ, inkább esz-
tétikai célokat szolgáló kerí-
tésen három, egyenként öt-
méteres bejárat van, kapu
nélkül. A bejárati folyosó
mellett annyi a virág, mintha
botanikus kertben lennénk,
bent, az udvaron laza öltö-
zékben sétáló, kedélyesen
beszélgetõ fiatalokat talál-
tunk, akik közül nem egynek
ismerõs volt az arca, mint ki-
derült, néhányan jelen vol-
tak a Pathumthani Nemzet-
közi Fesztivál elõadásain. A
börtön helyett az ifjúsági ott-

hon szót használja dr. Nicha
Na Nakorn, az intézet veze-
tõje, aki doktorátusát egy
olyan szakból szerezte, amit
leginkább emberi viselkedés-
tannak lehetne fordítani. Az
igazgató asszony számunkra
meglepõ módon, mosolyog-
va mesélte, hogy a 180 fog-
vatartott közül negyvenen
emberölésért vannak elítélve.
Többen szexuális indítékból
vagy kábítószer hatása alatt
gyilkoltak. Nincsenek bezár-
va, de nincs is szükség erre.
Az ideérkezõknek elmagya-
rázzák, hogy ha elmennek,
akkor az áldozat hozzátarto-
zóinak fájdalmát tovább sú-
lyosbítják, és ugyan fizikai-
lag szabadok lesznek, de ez a
lélek szabadsága nélkül sem-

mit sem ér. Az elsõ tíz nap a
kritikus idõszak, ez alatt né-
ha, fõleg a volt kábítószere-
sek közül néhánnyal, elõfor-
dul, hogy elhagyják az intéz-
ményt, de azokat a szüleik
rendszerint visszahozzák.
Az elsõ két hét elteltével a
legritkább esetben fordul elõ,
hogy valaki szökni próbál –
magyarázza az igazgató, és
szemlátomást nem érti,
hogy mit nem értünk.

Megtörtént, 
amiért idejöttünk... 

2010. február 11. És meg-
történt, amiért idehívtak ben-
nünket – mondja Fazakas
Misi. Bebizonyosodott, hogy
az elõadás nem csak Európá-
ban hat. 

Thaiföldön, Moradokmai-
ban töltötte be 18. életévét a
sepsibükszádi Müller Henri-
etta. Az Osonó diákszínésze
örvend, hogy itt lehet, mert a
thaiföldi fiatalok viselkedésé-
bõl van amit tanulni. 

Az Osonó Színházmûhely
pénteken vidéken szerepel,
szombaton este pedig
záróelõadásként, Bangkok
központjában, a Thai Kultu-
rális Központban, VIP-
meghívottak elõtt mutatja be
a Részletek a Bolyongás meséi-
bõl címû produkciót. 

A társulat Doha és Athén
érintésével vasárnap hajnal-
ban indul haza.

Az Osonó a hegyekben

2010. február 13. Ban-
gkogtól kétszáz kilométerre,
ahol a híres híd van a Kwai
folyón, az egymillió lakosú
Loburi elitiskolájában ven-
dégszerepelt az Osonó Szín-
házmûhely. A helyiek nem
reklámozzák különöskép-
pen, hogy a 16 ezer áldoza-
tot követelõ hídépítésrõl,
Pierre Boulle azonos címû
regénye alapján készült hét
Oscar-díjat nyert hollywoodi
produkciót nem itt, hanem
Sri Lankán forgatták, így az-
tán hatalmas a turistaforga-
lom. Az iskolában egyéb-
ként Romániában elképzel-
hetetlen rend és fegyelem
van. A kilencszáz diák
egyenruhában jár: a fehér rö-
vid ujjú inghez, fekete nyak-
kendõ és fekete szoknya, il-
letve rövidnadrág, fehér zok-
ni fekete cipõ jár. A fehér za-
kón fekete névfelirat van.
Egyforma az iskolatáskájuk,
benne csaknem mindenkinél
laptop, sõt az utazótáskájuk
is, de a sötétkék szabadidõ-
ruhájuk, illetve a világoskék
pizsamájuk is azonos színû
és szabású. A második elõ-
adás kezdési idõpontját húsz
perccel korábbra kellett hoz-
ni, mert itt pontban kilenc-
kor villanyoltás van.

Folytatása a 8. oldalon

Sepsiszentgyörgy önkormányzata és az
Oktatásügyi és Kutatási Minisztérium, Mi-
kes Kelemen Líceum Alapítvány, a Magar
Köztársaság Kulturális Koordinációs Köz-
pontja (Sepsiszentgyörgy), Conico Építkezé-
si Vállalat, Deico Nyomda, Demeter LKL,
Depo Kft., Globinfo Kft., Hámor Soft,
Kristo Kft, Leineweber Kft., Lucifer Kft.,
Diószegi Pékség, Orex Kft., Ilka Élelmiszer-
üzlet, Prod-Ax Kft., Proinvest Kft., Amiro
Audit Kft., Salvia Gyógyszertár, Tusnád

Borvíz, OTP Bank, Komán Attila, Mánya
Zita, Bokor Tibor, Márton Árpád, Nagy Má-
ria, Huza Viktor, dr. Albert-Nagy Éva, id. dr.
Albert Éva, Bedõ Róbert, Bedõ Rita, Pethõ
István, Tóth Birtan Csaba, Fazakas Mihály,
Fazakas Éva, Kurkó Gyárfás, Müller János,
Kincses László, Már Mária, Bagoly Miklós,
Fazakas Enikõ, Fazakas Csaba, Kisgyörgy
Zoltán, Chirilã Gabi, Varga Zoltán, Daragics
Péter, Bartha Árpád, Marthin Judit, Sala-
mon András, Bujdosó Zsolt.

Az Osonó Színházmûhely thaiföldi turnéjának támogatói
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

Oborocea Mónika

Sokan a „felszabadulás”
kifejezés miatt harcokra
gondolnak, pedig 1945. ja-
nuár 27-én nem voltak már
németek Auschwitzban,
akik ellenálltak volna a Vö-
rös Hadseregnek...
– Igen, így van. ’44 decembe-
rének végén áttelepítettek
abból a táborrészbõl, ahol
addig nõvéreimmel együtt
dolgoztam, az egykori ci-
gánylágerbe. Õket az utolsó
emberig kiirtották, és a meg-
ürült barakkokba beköltöz-
tették azokat, akiknek már
jártányi erejük sem maradt...
Ott ért a felszabadulás. 

Mivel magyarázható,
hogy a németek, akik nem
sokat teketóriáztak a gyen-
gékkel, munkaképtelenek-
kel, kivételt tettek, amikor
evakuálták a auschwitzi
koncentrációs tábort?
Hogyhogy megtörtént ez a
csoda, és Önök életben ma-
radhattak?
– Hadd mondjam el. Tudott
dolog volt, hogy közelednek
az oroszok. A németek visz-
szavonultak, magukkal vit-
ték a rabok zömét. Az egy-
kori cigányrészleg mellett
volt egy nõi szektor és egy
férfi rész, amelyet a teljesen
legyengülteknek tartottak
fenn. Az õ szomszédságuk-
ban volt az úgynevezett Ka-
nada lágertömb. Ott raktá-
rozták a táborba érkezõ de-
portáltak személyes holmija-
it; levágott, osztályozott, el-
szállításra váró hajukat is be-
leértve... Amikor az utolsó
német katona is kivonult a
táborból, felgyújtották ezt a
részleget. Õk tehát elvonul-
tak, mi meg ott maradtunk
víz és élelem nélkül. Két hé-
tig. Egy ideig segített túlélni
egy orosz ápolónõ féle, aki
maga is rabtársunk volt, és
aki keresztül-kasul járta a
hatalmas területen fekvõ tá-
bor részlegeit, hogy legalább

egy kis vizet felhajtson ne-
künk valahol. Aztán belebot-
lottak a visszavonuló néme-
tek, és agyonlõtték... Attól
kezdve tényleg senki sem né-
zett ránk. Ültünk, feküdtünk
az emeletes priccseken, este
még beszélgettem valakivel,
reggelre már halott volt. Így
vánszorgott az idõ élelem,
víz nélkül, sötétben. Egy este
aztán betoppant egy orosz
katona, fehérben. Azt hi-
szem, téli álcázó köpeny volt
rajta, talán az elõõrs tagja le-
hetett. Elemlámpával lépett
be, és románul szólt hoz-
zánk. Gondolom besszarábi-
ai volt. Azt mondta, bírjuk ki
még egy kicsit, másnap reg-
gelig, akkor értünk jön a Vö-
röskereszt. Másnap tényleg
megérkeztek a Vöröskereszt
teherautói, felraktak minket,
néhány tucat túlélõt, és átvit-
tek a birkenaui kettes tábor-
részbõl az auschwitzi egyes-
be. Ahol nem fabarakkok
voltak, mint Birkenauban,
hanem téglaépületek. Az
orosz orvosok átvettek min-
ket, kivizsgáltak, én 32 kiló
voltam akkor... Ennünk ad-
tak, kiéhezett, kiszáradt álla-
potunknak megfelelõ ételt.
Ott tartottak valameddig,
úgy február közepéig, aztán
elindultunk Krakkó felé. Ez
volt a felszabadulás... Kihúz-
tak a halottak közül...

Volt, lehetett abban az
állapotban egy pillanat,
amikor valóban át tudta él-
ni a „vége, megszabadul-
tam!” érzést?
– Igen, fantasztikus pillanat
volt! Nem hittem volna,
hogy megérem. Hihetetlen
volt, hogy megsegített az Is-
ten, és újra feltûnt aremény
az életre. Addig csak a halál-
lal, az éhséggel, a kegyetlen-
séggel, a megaláztatással, a
veréssel szembesültünk...
Aztán ott volt az életre-
mény...

Hogyan hagyta el

Auschwitz-ot, hogyan ju-
tott haza?
– Auschwitz és Krakkó kö-
zel esik egymáshoz, alig né-
hány kilométer. Gyalog in-
dultunk neki, mi, akik úgy
ahogy erõre kaptunk.
(Auschwitz és Krakkó kö-
zött mûúton a távolság
nagyjából 50 kilométer.
(szerk. megj.) Megérkeztünk
Krakkóba, nem tudom már,
ki igazított útba, elég az hoz-
zá, hogy egy kastélyhoz ér-
tünk. Nem emlékszem már,
hogy nevezték, óriási parkja
volt. Egy hónapot, vagy ta-
lán kettõt is ott maradtunk.
Aztán érkezett egy vonat
Romániából, felvett, és az-
zal indultunk haza. Útköz-
ben ért a háború vége.
Szatmáron a kórházban vol-
tam egy ideig, aztán tovább-
indultam Kolozsvárra, on-
nan meg Csíkszeredába,
hogy nézzem meg, mi ma-
radt az otthonunkból. Sen-
kim és semmim nem volt
már ott. Így árvaházban él-
tem.

Hány éves korában de-
portálták?
– Tizennégy voltam, amikor
elvittek ’44 áprilisában Csík-
ból. Jöttek a csendõrök, és
összeszedtek, néhány napig
az õrsön tartottak. Onnan
Sepsiszentgyörgyre vittek,
ahol egy befejezetlen épület-
ben tartottak, amibõl késõbb
konfekciógyár lett..., onnan

meg Szászrégenbe. Ott lepe-
dõkbõl sátrat tákoltunk ma-
gunknak. Nem emlékszem,
mennyi ideig voltunk ott,
amíg marhavagonokba zsú-
foltak, és elindítottak Ausch-
witzba. Vizünk nem volt,
ételünk annyi, amennyit ma-
gunkkal tudtunk vinni. A
legrosszabb a vízhiány volt,
és az, hogy nem engedtek le
elvégezni a szükségünket.
Lyukat ütöttünk a vagon
padlózatába, és idegen em-
berek, férfiak, nõk, gyerme-
kek között..., egyszóval bor-
zalmas kálvária volt. Én
Birkenauba kétszer érkez-
tem. Elõször, amikor befu-
tottunk Romániából, és átes-
tünk Mengele szûrésén. Ak-
kor csupán néhány napot
tartottak a B 3-as lágerben,
amely nagyon közel volt a
krematóriumhoz. Nem vol-
tak priccsek, nem volt sem-
mi, a padlón ültünk..., és
éreztünk az égett hús szagát.
Kérdeztem a blokkfelelõst,
mi ez a szag, hiszen ételt
nem kaptunk, azt hittük, ta-
lán mégis készítenek nekünk
valamit. „Hát ott égnek a
testvéreitek, szüleitek, nagy-
szüleitek” – jött a válasz.

Tehát akkor tudták
meg...
– Akkor... Szóval, nem tar-
tottak ott sokáig, rövidesen
Krakkóba szállítottak, ahol
kõbányában dolgoztattak.
Hordtuk a tömböket, csillék-

be raktuk, úgy toltuk fel a
dombra egy útépítéshez. ’44
augusztusában, amikor az
oroszok közeledtek már a
Visztulához, visszavittek
Auschwitzba. A nõvéreim
lettek a 18794-es és a 18795-
ös rabok. Ezzel a számmal
maradtam a mai napig...
Birkenauban lövészárkot ás-
tunk a Visztula partján, amíg
eljött a tél. Most, hogy kiné-
zek az ablakon a fagyba,
eszembe jutnak azok a na-
pok..., az iszonyú hideg, a
névsorolvasások a szabad ég
alatt. Hajnalonként kerget-
tek ki, fapapucsban voltunk.
A két nõvéremmel voltam,
én a legkisebb, váltottuk egy-
mást az elsõ sorban az ellen-
õrzésre várva, aztán vittek
dolgozni. Szóval, most a fû-
tött házban visszagondolok
arra, min mentünk keresztül
abban az évben... Isteni cso-
da volt, hogy megmenekül-
tem, a nõvéreim rengeteget
segítettek. Õk mentettek
meg sokszor a veréstõl,
azoktól a munkáktól, amiket
már nem bírtam. Megada-
tott nekem az esély az életre!

Együtt érkeztek meg
Auschwitzba, az egész csa-
lád?
– A bátyámtól eltekintve, aki
Kolozsváron volt. Ott tanult
szakmát. De a család külön-
ben együtt érkezett, Mengele
választott el a szüleimtõl.
Anyámat a krematóriumba

küldte, apám Reichen-
bachba került, Drezdán túl,
ott találkozott a bátyámmal.
Apámat a Krupp mûvek
fegyvergyárában dolgoztat-
ták, nem bírta sokáig, felpuf-
fadt az éhségtõl, egy nap
nem tudott már dolgozni
menni. Aznap este, amikor
bátyám visszatért a munká-
ból, apám nem volt már. Ad-
tak neki egy injekciót, és
meghalt. A nõvéreimtõl az
utolsó napokban szakítottak
el. Amikor a tábort kiürítet-
ték, õket elszállították Né-
metországba. Csak a hatva-
nas években tudtam meg,
hogy élnek, Argentínában
vannak. Úgyhogy egyedül
tértem haza. Annyi máshoz
hasonlóan az árvaházban
kezdtem el az új életet...

Az auschwitzi megemlé-
kezésekre mindig meghív-
ják a túlélõket. Visszatért
valaha oda?
– Igen. 1984-ben jártam ott,
hogy virágot vigyek, és gyer-
tyát gyújtsak. Reichen-
bachba is eljutottam, ahol
meghalt édesapám. Kétszer
is voltam ott. Virágot vittem
a közös sírhoz. Voltam tehát,
de nem lennék már képes er-
re... Felkavar ez a beszélgetés
Önnel. Fáj a fejem, álmatlan
éjszakám lesz. De ha már ér-
deklõdött, úgy éreztem, nem
utasíthatom el. Soha senki-
nek nem kívánom, hogy
ilyesmin átmenjen!

Nem tudom, járt-e ’84-
ben az egykori tábor múze-
um részén. Mit gondol en-
nek a szerepérõl?
– Láttam. Lehet, hogy került
oda egy s más. Jó lenne, ha
az emberek láthatnák. Na-
gyon sokan nem hiszik,
hogy megtörténtek azok a
dolgok. Megrendítõ, ami ott
végbement. A németek ugye
azt mondták, nem tudták mi
történik. Nem lehet, elkép-
zelhetetlen, hogy ne tudták
volna! Dehát istenem... ez
van. Egyetlen film vagy
könyv sem érzékeltetheti,
milyen volt egy birkenaui éj-
szaka: egy szelekciós éjsza-
ka. Azok az ordítások, a kre-
matórium, amelyben éjjel-
nappal égett a tûz... A láger-
ben meg játszott a katonaze-
nekar! Egyszerûen valami el-
képzelhetetlen, valami el-
képzelhetetlen...

Auschwitz, egy túlélõ szemével
Az auschwitzi haláltábor felszabadu-
lásának 65. évfordulóját ünnepelték
nemrégiben világszerte. Ebbõl az al-
kalomból beszélgettünk egy jelenleg
Brassóban élõ túlélõvel, Rachel
Nãstaséval (Pasternak) 1945. január
27-rõl, a táborban átélt borzalmakról. 

Folytatás a 7. oldalról

Tandíjas intézmény, és
mégis túljelentkezés van,
még Indonéziából érkezett
növendékkel is találkoz-
tunk. Arra a kérdésre, hogy
miért jött ide tanulni, a 12
éves Ene Kea céltudatos és
magabiztos választ ad:
mert orvos akar lenni. Maj-
dani százezer bathos (mint-
egy 2200 euró) fizetésébõl

aztán maga is kifizeti gyer-
mekeinek a kétezer bathos
tandíjat egy jó iskolában.
Az elõadások erõsek vol-
tak, itt is megtörténtek, jól-
lehet a közönség sokkal
visszafogottabban reagált,
mint a Pathumthani Nem-
zetközi Színházi Fesztivá-
lon. Ezt Fazakas Misi a
más szellemi háttérrel és is-
kolai felkészültséggel ma-
gyarázza.

Moradokmai szovádi 

2010. február 13. A fõvá-
rosi mûvészeti élet jeles
képviselõi elõtt tartotta
nagy sikerû záróelõadását
az Osonó Színházmûhely
szombaton este Bangkok
központjában, a Thai Kul-
turális Központban. A
nemrég befejezett modern
épület kilencedik emeletét
ezzel az elõadással avatták

föl. Bár a mércét mindig
magasra állító Fazakas Mi-
si szerint fért volna még
energia a produkcióba, a
közönség érdeklõdése, az
elõadás utáni kérdéssorozat
azt bizonyítja: hatásos volt. 

Az Osonó Színházmû-
hely – az egyetlen románi-
ai magyar nyelvû középis-
kolai drámatagozat, a
Plugor Sándor Mûvészeti
Líceum Drámatanszéke,
valamint a Mûvészeti Nép-
iskola színészosztálya és a
Mikes Kelemen Fõgimná-

zium Diákszínháza közös
csapata – elõadássorozata
elérte azt a célt, amiért ide-
hívták. Az eredményessé-
get mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy az Oso-
nó meghívást kapott: Indi-
ába, Ugandába és Angliá-
ba, Manchesterbe. Chan
Chandrugan fesztiváligaz-
gató azt mondta: örvend,
hogy a kultúráért felelõs
személyiségek itt voltak,
mert így legalább látják,
melyik az az út, amin ne-
kik, sõt a thai színház ezen

irányzatának haladnia kell.
Ezt követõen elkészült a
„családi fotó”, és bizony
úgy tûnt, hogy a szemek
sarkában csillogó könnye-
ket nem a légkondicionáló
berendezés okozza. A csa-
pat vasárnap, február 14-én
hajnalban, Doha érintésé-
vel repült Athénba, ahon-
nan kisbuszokkal tegnap
érkezett meg Sepsiszent-
györgyre.

Moradokmai, viszontlá-
tásra, vagy ahogy a helyiek
mondják, szovádi.

Thaiföldre osont az Osonó 

Rachel Nãstase (Pasternak) Brassóban élõ holokauszttúlélõ
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