
Rövidre hangolt Bukarest 

Kenyeres Bálint A repülés története, valamint
Nemes Jeles László Türelem címû filmje is
szerepel a ma kezdõdõ bukaresti Next
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál verseny-
szekciójában. A két magyar film mellett ro-
mán, lengyel, osztrák, spanyol és német al-
kotások is megtekinthetõk a seregszemlén.

Mai mellékletünk:

új magyar szó
2010. április 13., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
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w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1305 ▼
1 amerikai dollár 3,0361 ▼
100 magyar forint 1,5568 ▲

Valós és álbûnök a Bárkában

Bocsárdi László legújabb rendezése ápri-
lis 23-án látható a budapesti Bárka Szín-
házban. A sepsiszentgyörgyi Tamás Áron
Színház igazgató-fõrendezõje, Luigi Pi-
randello: Nem tudni, hogyan címû drámá-
ját állítja színre. 

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Társadalom 7
Este tízkor vége a lagzinak

A tömbházakban mûködõ éttermek, bá-
rok, kávézók nyáron 22, télen pedig 23
óráig tarthatnak nyitva egy törvénytervezet
szerint, amelyet a szenátus már megszava-
zott. A tömbházlakók üdvözlik a jogsza-
bályt, elsõsorban a szórakozóhelyekrõl ki-
szûrõdõ zajra panaszkodnak.

Szörnyeket 
szült az ész álma 
A szörnyek ott vannak az Európai Parla-
ment után immár a magyar Országgyûlés-
ben is. Az antiszemita és cigányellenes

pártnak a teljes szalonképte-
lenség sötétségébõl a parla-
menti napvilágra való kerü-
lése egyetlen elõnnyel jár-

hat. Éspedig azzal, hogy
az olykor a szélsõjobb in-
goványos talajára tévely-

gõ Fideszt a Jobbik
visszataszigálhatja va-
lahova jobbközépre.

Salamon 
Márton László

A szállítmányozók egyesüle-
teinek a fenyegetõzésére a fe-

ketén fuvarozók fokozottabb el-
lenõrzésérõl fogadott el sürgõssé-
gi rendeletet a kormány. A vállal-
kozók nem elégednek meg ennyi-
vel, szerintük amíg a hatóságiak
lefizethetõk, semmilyen szabályo-
zás nem orvosolja a problémát,
így a korábban bejelentett útlezá-
rást megtartják – mondta la-
punknak Orbán László, az Erdé-
lyi Közúti Szállítók Egyesületé-
nek elnöke. Kolozs megyében
több száz, Hargita megyében
húsz-harminc nem hivatalos szál-
lítmányozó mûködik, akik a piac
tisztességes szereplõi elõl el-
vonják az utasokat. 6. oldal 

Szombaton lesz az oroszor-
szági repülõszerencsétlenség-

ben elhunyt Lech Kaczynski len-
gyel elnök temetése. Radoslaw
Sikorski lengyel külügyminiszter
szerint Dmitrij Medvegyev orosz
elnök részt vesz lengyel kollégájá-
nak temetésén, s varsói külügyi
források azt is tudni vélik, hogy
Barack Obama is jelen kíván len-
ni a szertartáson. Elzbieta
Jakubiak, a Jog és Igazságosság
(PiS) párt képviselõje, az elhunyt
államfõ hivatalának volt vezetõje
nem zárta ki, hogy a temetési
szertartás kétnapos lesz, azaz
szombaton és vasárnap tartják
meg. Végleges döntés azonban
még nem született – mondta.
Folytatása a 2. oldalon 

Kerülõ utakon 
a fuvarozás

Hétvégén temetik
a lengyel elnököt

Kisebbségbarát oktatás
A parlamentbe küldte a kormány a tanügyi törvény tegnap elfogadott tervezetét

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Elérhetõ közelségbe került a
Fidesz – KDNP kétharmados

többsége a magyar parlamentben,
miután a pártszövetség hétfõn az
országgyûlési választások elsõ
fordulóján az 1990 utáni választá-
sok legnagyobb szavazatarányá-
val, 52,7 százalékkal nyert. Az

MSZP 19,3, a Jobbik 16,7, száza-
lékot kapott, míg az LMP 7,5 szá-
zalékkal várakozáson felül teljesí-
tett. Így az április 25-én esedékes
második fordulótól függetlenül el-
dõlt: az új Országgyûlés négypár-
ti lesz, az MDF húsz év után nem
tagja a parlamentnek. Az elsõ for-
dulóban a 176 egyéni választóke-
rületbõl 119-ben lett eredményes

a voksolás, ezek mindegyikét a
Fidesz–KDNP jelöltjei nyerték.
„Egyáltalán nem lehetetlen, de
nem is biztos, hogy Orbán
Viktorék két hét múlva kétharma-
dos többséghez jutnak” – kom-
mentálta az ÚMSZ-nek Török
Gábor budapesti politológus az
elsõ forduló eredményeit. 
Folytatása a 2. oldalon 

Fidesz: két hétre a kétharmadtól 

Az oktatási rendszer valós
reformját valósítja meg,

emellett több, a kisebbségek
számára kedvezõ elõírást tar-
talmaz az új tanügyi törvény,
amelyet tegnap rendkívüli ülé-
sen fogadott el a kormány – kö-
zölte Markó Béla oktatásért is
felelõs miniszterelnök-helyettes
a Boc-kabinet ülése után. Az
RMDSZ elnöke szerint a re-
formnak a társadalom egésze a
haszonélvezõje lesz, a jogsza-
bályban ugyanakkor megtalál-
hatók az anyanyelvû oktatással
kapcsolatos kérdések is. „Sike-
rült megfelelõ keretet teremteni
az anyanyelvû oktatás számá-

ra, mind a közoktatás, mind a
felsõoktatás terén” – fogalma-
zott a politikus. A tervezet teg-
nap már a képviselõházba ke-
rült, s az oktatási szakbizottság
hamarosan nekilát a megvi-
tatásának, hogy a tervek szerint
május végére elfogadhassák. A
testület RMDSZ-es alelnöke,
Kötõ József bízik abban, hogy
a törvénybõl nem kerülnek ki a
kisebbségbarát elõírások. „Ha a
koalíciós többség tartja ígéretét
és mûködik a pártfegyelem,
van esély arra, hogy a tervezet
átmenjen a parlamenten” – nyi-
latkozta az ÚMSZ-nek Kötõ. 
3. oldal Daniel Funeriu oktatási miniszter, az új tanügyi törvény „atyja“

Az országgyûlési helyek megoszlása a második forduló elõtt
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Röviden

Kisiklott egy vonat Dél-Tirolban

Kisiklott egy diákokat és ingázókat szállító
vonat tegnap Dél-Tirolban, a helyi tûzoltók
tájékoztatása szerint, legalább tizenegyen
meghaltak és többen megsérültek. A bal-
eset az észak-olaszországi Merano város
közelében történt reggel. A beszámoló sze-
rint földcsuszamlás miatt siklott ki a két va-
gonból álló szerelvény egyik kocsija. A ko-
ra délutáni mérleg szerint tizenegyen meg-
haltak, mintegy húszan pedig megsérül-
tek. A helyszínre a polgári védelem, a men-
tõszolgálatok jármûvei, illetve a mentõk vo-
nultak ki. Ezzel egy idõben riasztották a
környékbeli kórházakat.

Teherán elõre elutasítja 
a washingtoni csúcs döntéseit

Iránt semmire sem kötelezi a hétfõn meg-
nyíló washingtoni nukleáris biztonsági
csúcsértekezlet, amelyre meg sem hívták,
és amelynek a döntései „elõre ismertek” –
hangsúlyozta tegnap Ali Asgar Szoltaníje, 
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez
(NAÜ) akkreditált iráni nagykövet az
ISNA iráni hírügynökségnek adott nyilat-
kozatában. Közel ötven ország és nemzet-
közi szervezet vezetõje vitatja meg hétfõn
és kedden, hogyan akadályozzák
meg, hogy a birtokukban levõ nukleáris
anyagok terroristák kezébe kerülhessenek.
Iránt, amely vitában áll az atomprogramja
békés jellegében kételkedõ nemzetközi kö-
zösséggel, nem hívták meg a konferenciára. 

Bakijev független 
vizsgálóbizottságot kér

Kurmanbek Bakijev, Kirgizisztán hatalom-
ból elmozdított elnöke független bizottság
felállítását kéri a nemzetközi közösségtõl a
múlt heti hatalomátvétel körülményeinek
kivizsgálására. Bakijev saját szülõfalujában
nyilatkozott errõl rokonai és újságírók elõtt.
Az eddigi hírek arról szóltak, hogy Bakijev
ismeretlen helyen tartózkodik az ország dé-
li részén. A gazeta.ru orosz hírportál azt ír-
ja, hogy miközben a kirgiz hatóságok a
múlt szerda óta halálra keresik az elûzött
elnököt, õ saját szülõfalujában, a
Dzsalálábád melletti Tejit faluban van. Az
elûzött elnök azt mondja, hogy az országá-
ban lezajlott április 7-i eseményekre úgy te-
kint, mint „sok emberi áldozattal járó fegy-
veres hatalomátvételre”. 

Lelõttek egy bírót Moszkvában

Lelõtték a moszkvai városi bíróság egyik
bíráját hétfõn, amint munkába indulva kilé-
pett a ház kapuján. Eduard Csuvasov több-
ször foglalkozott nacionalisták és neonácik
ügyeivel. Februárban 6,5-23 éves szabad-
ságvesztésre ítélte a Fehér Farkasok elneve-
zésû banda tagjait és a múlt héten õ hirde-
tett elmarasztaló ítéletet az úgynevezett
Rino-csoport ügyében. Minkét szervezõdés
idegengyûlöletbõl követett el gyilkosságo-
kat és gyilkossági kísérleteket. Mivel
Csuvasov bíró címére nem egyszer érkeztek
fenyegetõ levelek, a bíróságra és a naciona-
listák és neonácik honlapjain gyakran jelen-
tek meg felhívások a bíróval való leszámo-
lásra, Csuvasovnak felajánlottak testõröket,
de az Interfax hírügynökség forrásai szerint
õ ezt mindig elutasította. 

Vasutassztrájk Franciaországban

Hatodik napja nehezítette tegnap sztrájk a
vasúti közlekedést Franciaországban. A két
legjelentõsebb szakszervezet felhívására az
idén harmadik alkalommal tartanak mun-
kabeszüntetést a mozdonyvezetõk és az el-
lenõrök tiltakozásul az árufuvarozás át-
szervezése, a szerintük várható többezres
létszámleépítés és a romló munkakörülmé-
nyek ellen. Az állam vasúttársaság , amely
már a múlt hét végére a közlekedés helyre-
állítását ígérte, tegnap azt jelezte, hogy az
elmúlt napokhoz hasonlóan a szuperex-
presszek (TGV) nyolcvan, az egyéb belföldi
vonatok hatvan százaléka jár. 

Folytatása az 1. oldalról

Magyarázata szerint a Fidesz-
KDNP már vasárnap abszolút
többséget szerzett, 206 mandá-
tummal rendelkezik: 119-et
egyéniben nyert, a többi 87-et te-
rületi listákon kapta. A második
fordulóban a versenyben lévõ 57
egyéni választókerületben és az
országos listás kompenzációs
mandátumokból kellene még
legalább 52 mandátumot szerez-
nie a kétharmadhoz. A politikai
elemzõ szerint abból az 57 vá-
lasztókerületbõl, ahol még nyi-
tott a kérdés, 21 Budapesten ta-
lálható, ahol az MSZP jobban
teljesített, így bizonyára legin-
kább itt próbálja megakadályoz-
ni a Fidesz elõnyét. „Kulcskér-
dés lehet Budapesten a sok he-
lyen jól álló LMP-s jelölt – a 21-
bõl 13 körzetben õk a harmadi-
kok – és még inkább a szavazók
viselkedése: a párt vezetése már
jelezte, hogy nem lépnek vissza,
de nem tudjuk, hogy a szavazók
két hét múlva miképp viselked-
nek” – részletezte az elemzõ.

Orbán: két hét alatt 
rendet teszünk

Orbán Viktor szerint a parla-
menti választás elsõ fordulója az
irányról szólt, arról, hogy merre
menjen Magyarország; a máso-
dik forduló arról szól, hogy az or-
szág egységes lesz-e, vagy széthú-
zást mutat. Errõl a Fidesz elnöke
tegnapi nemzetközi sajtótájékoz-
tatóján beszélt.  „Minden ideg-
szálammal érzem, hogy életem
legnagyobb feladata elõtt állok,
de ez a feladat megoldható, szük-
ség lesz hozzá minden magyar
emberre” – fogalmazott a minisz-
terelnök-jelölt. Orbán Viktor Kö-
zölte: a Fidesz-kormány elsõ gaz-
daságpolitikai lépései közé az
adócsökkentés, a bürokrácia ellen
indított “átfogó támadás”, a kor-
rupció visszaszorítása és az ál-
lamreform tartozik.

Új baloldalt 
építene az MSZP

A jelenleg kormányzó szocia-
listák rezignáltan fogadták vá-
lasztási vereségüket. „A magyar
választók leváltották az MSZP
által támogatott kormányt, de a
magyar választók arról is dön-
töttek, hogy az MSZP az ellen-
zék legerõsebb pártja” – fogal-

mazott Mesterházy Attila kor-
mányfõjelölt, aki szerint a tanul-
ságokat levonva egy új baloldalt
kell felépíteni. 

Jobbik: a harmadik erõ

„A Jobbik a nulláról indulva
két év alatt közel egymillió em-
ber támogatását szerezte meg.
Komoly, meghatározó erõvel le-
szünk jelen az Országgyûlésben”
– fogalmazott Vona Gábor, a
Jobbik elnöke, aki karakteres és
látványos politizálást ígér és
mint mondta a párt jelöltjei kö-
zül a második fordulóra senki
nem lép vissza. 

LMP ünnepel, az MDF 
elnök nélkül maradt

„Az LMP eredménye remény
Magyarországnak, hogy lehet
tisztességgel politizálni”- fogal-
mazott Schiffer András, az LMP
listavezetõje, miközben Dávid
Ibolya, az MDF elnöke bejelen-
tette lemondását. Azt mondta,
„súlyos vereségnek” tartja az
MDF által elért eredményt. „Én
magam a saját felelõsségemet is
elismerem” – mondta Dávid. 

Markó: a Fidesz erõs
mandátumot kapott

A Fidesz gyõzelmét Markó Bé-
la RMDSZ-elnök tegnap úgy ér-
tékelte, hogy a magyar választók
a változásra szavaztak, és ebbõl a
szempontból a párt határozott és
erõs mandátumot kapott. A poli-
tikus elmondta, az RMDSZ mi-
nél szorosabb partnerséget kíván
létrehozni a leendõ magyar kor-
mánnyal. Ennek az együttmûkö-
désnek álláspontja szerint két ol-
dala is van: fontos egyrészt a ma-
gyar-magyar együttmûködés, a
határon túli szervezetek politikai
céljainak támogatása, illetve a
kulturális, oktatási intézmények
és a szellemi élet támogatása. Az
együttmûködés másik síkját az
RMDSZ kormányzati jelenléte

jelenti, amely révén adott a lehe-
tõség, sõt a kötelesség is, hogy a
két ország és a két kormány minél
szorosabban együttmûködjön –
fogalmazott a politikus. 

Vonától féltik Európát

Az országgyûlési választások
elsõ fordulójának eredményét ér-
tékelve a nemzetközi sajtó tegnap
a Fidesz földcsuszamlásszerû
gyõzelmérõl és radikális jobbrato-
lódásról írt. A német újságok
többsége kiemelte, hogy a szélsõ-
jobboldali Jobbik elsõ ízben jutott
be az Országgyûlésbe. A balolda-
li Berliner Zeitung szerint a Job-
bikkal „nyíltan antiszemita és
rasszista” párt. A lap szerint
mindez kihívást jelent Európa
számára. 

Két hétre a kétharmadtól

Folytatás az 1. oldalról

Az elnöki hivatal és a miniszter-
elnöki iroda képviselõi tegnap ta-
nácskoztak az áldozatok temeté-
sének megszervezésérõl – mond-
ta el Jacek Sasin, az elnöki hiva-
tal helyettes vezetõje.

Egy korábbi közlés szerint
Lech Kaczynski elnök koporsóját
már ma nyilvánosan felravataloz-
zák, hogy a varsóiak búcsút ve-
hessenek az egykori államfõtõl. 

A lengyel elnöki hivatal tegna-
pi közlése szerint azonosították
a néhai elnök felesége, Maria
Kaczynska holttestét is, valószí-
nûleg ma szállítják vissza Len-
gyelországba. Eközben a lengyel
és az orosz hatóságok együtt ku-

tatják az államfõt szállító repü-
lõgép katasztrófájának okait:
hozzáfogtak a fekete dobozok
felvételeinek a vizsgálatához és
elsõként a hangfelvételeket hall-
gatták le. Ez a gép pilótafülkéje
és a szmolenszki Szevernij kato-
nai repülõtér légi irányítói kö-
zötti kommunikációt, illetve a
pilótafülkében elhangzottakat
rögzítette automatikusan.

Basztrikin hangsúlyozta, hogy
még csak elõzetes vizsgálatról
van szó, amelyet Moszkvában
majd folytatnak, de ebbõl az de-
rül ki, hogy mûszaki probléma
nem volt. Hozzátette: a légiirá-
nyítóknál lefoglalt felvételek alá-
támasztják a fekete doboz tartal-
mát: a pilótát tájékoztatták,

hogy gyengék a látási viszo-
nyok, s õ ennek ellenére úgy
döntött, hogy leszáll.

A lengyel sajtó, de más orszá-
gok sajtója is írt olyan feltevések-
rõl, amelyek szerint a szomba-
ton szerencsétlenül járt gép piló-
táira nyomást gyakoroltak, hogy
a rossz meteorológiai viszonyok
ellenére szálljanak le a szmolen-
szki repülõtéren. Ezt cáfolta teg-
nap Andrzej Seremet lengyel fõ-
ügyész. „A vizsgálat jelenlegi ál-
lása szerint nincs erre utaló
információ” – mondta a fõ-
ügyész egy újságírói kérdésre
válaszolva.

A Lech Kaczynski államfõt és
számos más lengyel vezetõ sze-
mélyiséget szállító Tu-154-es

kormányrepülõgép szombat reg-
gel zuhant le, alig 300 méternyi-
re a szmolenszki Szevernij kato-
nai repülõtér kifutópályájától.
Kaczynski és kísérete az 1940-
ben Szmolenszk környékén le-
mészárolt több mint 20 ezer len-
gyel tiszt és civil emlékére rende-
zett megemlékezésre tartott
Katinyba (Katyn), magánlátoga-
tás keretében.

Tegnapi sajtótájékoztatója al-
kalmával egyébként az RMDSZ
szövetségi elnöke is részvétét fe-
jezte ki a szmolenszki tragédia
kapcsán, amelyet nemcsak a len-
gyelek, hanem egész Európa
veszteségének tart. Markó Béla
tegnap reggel a lengyel nagykö-
vetségen is kifejezte részvétét. 

Szombaton temetik Kaczinskyt

A válasz igen – így reagált Németh Zsolt, a Fidesz vezetõségi tagja
a választások éjszakáján arra a kérdésre, hogy megadják-e a kettõs
állampolgárságot a határon túli magyaroknak. Mint mondta, „már
csak technikai kérdés” az, hogy mikor terjesztik az Országgyûlés
elé a javaslatot. Az új parlamentbe bekerült pártok közül az MSZP
és az LMP álláspontja ellentmondásos a kettõs állampolgársággal
kapcsolatban, a Jobbik elsõ tíz intézkedése között szerepel a
törvényben biztosított magyar állampolgárság. 

Kettõs állampolgárságot adna a Fidesz

Az Országos Választási Bizottság (képünkön) és
az Országos Választási Iroda elnöke is elsõsor-
ban a választási törvényt teszi felelõssé a válasz-
tás éjszakáján történt hibák miatt. Az történt,
hogy a lakóhelyüktõl eltérõ helyszínen, igazo-
lással szavazókat minden településen egyetlen

szavazókörbe irányították, így több szavazókör-
ben órákig kellett sorban állnia a választóknak.
Mivel a szavazás nem zárult le, a kampánycsen-
det kitolták, így az elsõ adatokat csak 22.15-kor
hozták nyilvánosságra. Az OVB-t emiatt a pár-
tok részérõl számos bírálat érte. 

Védekezésre kényszerül az Országos Választási Bizottság
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Fleischer Hilda

Rendkívüli ülésen fogadta el
tegnap a kormány az új tan-

ügyi törvény tervezetét, amely az
RMDSZ szerint jobb helyzetet te-
remthet a hazai kisebbségi okta-
tásban is. A jogszabályt jóváha-
gyása után szinte azonnal iktatták
a képviselõházban, amely elsõ-
ként vitatja meg, majd az a szená-
tus elé kerül. Emil Boc miniszter-
elnök azt kérte a törvényhozó tes-
tülettõl, hogy júniusig fogadja el a
törvényt, ugyanis a kormány már
az õsszel kezdõdõ tanévtõl alkal-
mazná az új jogszabályt.

Markó Béla oktatásért is felelõs
kormányfõ-helyettes bízik abban,
hogy a reformot végig tudják vin-
ni és a törvényben a parlamenti
vita után is megmaradnak a ki-
sebbségbarát rendelkezések.  „A
kormány jóváhagyása még nem
garancia arra, hogy a honatyák is
elfogadják a tervezetet. A jogsza-
bályt azonban mindkét koalíciós
alakulat támogatja” – mondta a
politikus, hozzátéve az RMDSZ-
bõl mindazokkal együtt dolgozott
a tervezet kidolgozása során, akik
valamilyen szinten felelõsek okta-
tási kérdésekben és ezzel párhuza-
mosan konzultációkat folytatott

közoktatási és felsõoktatási szak-
emberekkel is. Markó elmondta,
jól tudja, hogy nem lesz mindenki
elégedett, mert a decentralizációt
nem mindenki támogatja, még
maguk a szakszervezetek sem, de
tény, hogy az anyanyelvi oktatás

szempontjából ez a törvényterve-
zet sokkal jobb mint az elõzõ. A
szövetségi elnöktõl megtudtuk: a
koalíció még vasárnap este is ösz-
szeült, hogy a hétfõi találkozó
elõtt még néhány elvi kérdést át-
beszéljenek. 

Markó optimizmusát Kötõ Jó-
zsef, a képviselõház oktatási szak-
bizottságának alelnöke is osztja.
Szerinte a törvény kisebbségbarát
változata elfogadásának esélyét
növeli az a tény, hogy a testület-
ben a kormánypárti politikusok
többségben vannak. „Ha a koalí-
ciós többség tartja ígéretét, és mû-
ködik a pártfegyelem, van esély
arra, hogy a tervezet átmenjen a
parlamenten” – nyilatkozta teg-
nap lapunknak Kötõ. Elmondta,
a házbizottság tegnapi ülésén az a
döntés született, hogy április 19-ig
várják a módosító indítványokat,

a szakbizottsági jelentésnek április
26-ig kellene elkészülnie és május
26-ig meg kell tartani a plénum-
ban a végszavazást.  „Az RMDSZ
észrevételeit nagyjából már az
elõkészületi munkálatok során ér-
vényesítette, de elképzelhetõ,
hogy lesznek még új észrevétele-
ink. Amin finomítani szeretnénk
az a fejkvóta esetleges emelése, de
ez kormányzati kérdés” – vála-
szolta Kötõ arra a kérdésünkre,
tervez-e az RMDSZ módosító in-
dítványokat benyújtani.  

Daniel Funeriu oktatási minisz-
ter szerint az új jogszabály „szel-
lõsebbé” teszi a tantervet és beve-
zeti a diákok gyakoribb vizsgázta-
tását. Az új jogszabály szerint a
hangsúlyt ezentúl nem a diákok
által elsajátítandó információ
mennyiségére, hanem a képessé-
gek fejlesztésére helyezik. 
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Ha a magyaroszági válasz-
tások vasárnapi elsõ for-
dulójának eredményét
egyetlen szóban akar-

nánk összefoglalni, ak-
kor azt mondanánk:
„Fidesz”. Ha kettõ-

ben, akkor azt: “Fi-
desz, Jobbik”. Ha
háromban, akkor

azt, hogy „Fidesz, Jobbik, LMP”. 
Mint látható, egyik variánsban sincs benne
az „MSZP” betûszó. A magyar szocialisták
ugyanis nemcsak hogy erõt nem képviselnek
az anyaországi politikában, de választási
szereplésüknek lassan már hírértéke sincs.
Az húsz százalék alatti szavazatarányt elérõ
baloldalnak egyetlen, Lendvai Ildikó pártel-
nök által azonnal ki is hangsúlyozott ered-
ményt sikerült felmutatnia: hogy nem szo-
rult – szégyenszemre – az újonc Jobbik mö-
gé, a harmadik helyre.
Sovány vigasz…
Visszatérve a három gyõztesre, közülük is a
legnagyobbra: a Fidesznek most nagyobb a
felelõssége, mint korábban bármikor. Az
SZDSZ és az MDF csillagának leáldozása
után, immár egyetlen megmaradt rendszer-
váltó pártként, a (már nem is annyira) fiatal
demokratáknak egymaguknak kell viselniük
a húsz évvel ezelõtt elkezdõdött, buktatókkal
teli demokratizálódási folyamat terhét és fele-
lõsségét. Annak felelõsségét, hogy a társadal-
mi  polarizáció ijesztõ, a maga nemében pá-
ratlan méreteket öltött Magyarországon, illet-
ve annak terhét, hogy az ész álma, a megosz-
tás politikája szörnyeket szült.
Márpedig a kampány alatt nem egy felelõs-
ségteljes, megoldáskeresõ Fideszt láthattunk.
A szörnyek pedig… nos, azok ott vannak az
Európai Parlament után immár a magyar
Országgyûlésben is, és fennen követelik a jus-
sukat. Az antiszemita és cigányellenes szélsõ-
jobboldali pártnak, a Jobbiknak a teljes sza-
lonképtelenség sötétségébõl a parlamenti nap-
világra való kerülése egyetlen elõnnyel járhat.
Éspedig azzal, hogy a második forduló után
alighanem kétharmados többséget szerzõ –
olykor a szélsõjobb ingoványos talajára té-
velygõ – Fideszt a Jobbik visszataszigálhatja
valahova jobbközépre.
Ez is valami.
És akkor elérkeztünk a magyarországi vá-
lasztások harmadik gyõzteséhez, az LMP-
hez. A kampány finisében fantasztikusan
teljesítõ Lehet Más a Politika (furcsa) nevû
alakulatról elmondható, hogy az április 11-
i nap szinte egyetlen kellemes meglepetése.
De legalábbis „a” legkellemesebb. Az alaku-
ló Országgyûlés második újoncát egyetlen,
de annál nagyobb veszély fenyegeti: hogy
„szellemi jogelõdje”, az SZDSZ sorsára jut.
Talán nem. De csak akkor, ha az ész… éb-
ren marad. 

Román lapszemle

Szörnyeket szült 
az ész álma 

Salamon 
Márton László

A TAROM, a Blue Air és a Carpatair
igyekeznek kisajátítani a romániai
utasszállítást, a legnagyobb vetélkedés a
Bukarest–Kolozsvár- és Bukarest–Temes-
vár-útvonalakért folyik. (Adevãrul) Ro-
mániában a legmagasabb az antibioti-
kumok fogyasztása az Európai Unió vi-
szonylatában is. Az országban a lakosság
51 százaléka használt már antibiotikumo-
kat a 40 százalékos uniós átlaggal szem-
ben. (Curentul) A bûnüldözõ szervek
módszereit is alkalmazhatja a jövõben az
adóhivatal a vállalkozások adóbevallásá-
nak ellenõrzése érdekében. Így például az
adóköteles összeg, illetve a jövedelmek
megállapításánál olyan közvetett bizonyí-
tékokat is felhasználhat, mint a cég víz-
vagy gázszámlája. (Curierul Naþional)
1,6 ezrelékes alkoholszinttel a vérében ve-
zetett Emil Bercea, Iacob-Ridzi, Petro-
zsény polgármestere és Monica Iacob-
Ridzi volt ifjúsági miniszter keresztfia, aki
ellen most bûnvádi eljárás indult.
(România Liberã)

Markó Béla oktatásért is felelõs kormányfõ-helyettes bízik koalíciós partnerében, az Emil Boc vezette PD-L-ben

Kisebbségbarát oktatás

M. Á. Zs.

Az oktatási és egészségügyi
tárca ellen benyújtott egysze-

rû indítványok után, tegnap elbu-
kott az a szociáldemokrata kez-
deményezés is, amelyet az ellen-
zéki alakulatok a Radu Berceanu
által vezetett szállításügyi mi-
nisztérium ellen fogalmaztak
meg. A 65-47 arányú eredmény
kihirdetése után az érintett tárca-
vezetõ úgy nyilatkozott, hogy
folytatni kívánja a párbeszédet a
szenátorokkal, akár abban a vizs-
gálóbizottságban is, amelynek
felállítását az ellenzéki honatyák
kérelmeztek. Szerinte a PSD által
2004-ben kidolgozott – az egy-
szerû indítványban számos alka-
lommal idézett – stratégiai doku-
mentum nem több, mint „utópi-
kus remény-gyûjtemény”, ugyan-
is nem rendeltek összegeket a
megvalósítandó fejlesztések mel-
lé. Berceanu ugyanakkor elvetet-
te azt a vádat, hogy mandátuma
alatt többszörösére nõtt az autó-
pálya-építõ cégeknek kifizetendõ
összeg, emlékeztetve ellenben,
hogy a mostani ellenzék többször
is fizetett soron kívül. 

Az indítvány vitáján felszóla-
ló Gyerkó László RMDSZ-es
frakcióvezetõ-helyettes elismer-

te, komoly gondok vannak a
szállításügyben, de figyelmezte-
tett, hogy ezek nem írhatóak ki-
zárólag a jelenlegi adminisztrá-
ció rovására. „Nem állíthatom,
hogy nincsenek kátyúk az útja-
inkon, vagy biztonságosan köz-
lekedhetünk. Meg kell vizsgál-
nunk, hogy mit értünk el az el-
múlt tíz év alatt, miért végeztek
rossz minõségû munkát, miért
lassú az infrastrukturális fejlesz-
tések üteme, miért kritikán aluli
a vasúti szállítás” – fogalmazott
az RMDSZ-es szenátor. 

A romániai szállításügy – jobb-
ra húzva címû egyszerû indít-
vány szerint az ország szállítási
iparát „valósággal kizsigerelik”
és a jelenlegi tárcavezetõ „Romá-
nia átka, aki szabotálja a nemzet-
gazdaságot”. A kezdeményezõk
reményüket fejezték ki, hogy egy
napon sikerül majd felszínre hoz-
ni és példásan megbüntetni
mindazokat a panamázásokat,
amelyeket Radu Berceanu mi-
niszter beosztottai elkövetnek an-
nak érdekében, hogy a tárcaveze-
tõ keze tiszta maradjon. A szo-
ciáldemokrata szenátorok szerint
szállításügyi minisztérium nyíl-
tan megszegi azt a szerzõdést,
amelyet Románia az európai uni-
ós csatlakozáskor írt alá. 

Fotó: gov.ro

Mit ígér a törvény a kisebbségeknek?
A tervezet közoktatásra vonatkozó része számos kedvezõ elõírást
tartalmaz a kisebbségek számára. Így például a magyar gyerekek-
nek nem kell románul tanulniuk Románia földrajzát és a románok
történelmét. A kisebbségi diákoknak külön tananyag szerint tanít-
ják a román nyelvet. Az oktatási törvény felsõoktatási fejezete
egyértelmûen garantálja a kisebbségi nyelven való felsõoktatást. A
törvénytervezet meghatározza a multikulturális és többnyelvû
egyetemek státusát, azon belül pedig szabályozza a kisebbségi nyel-
vû tagozatok megszervezésének formáját, és biztosítja azok auto-
nómiáját. A törvény lehetõséget ad önálló karok létrehozására is a
kisebbségek nyelvén. A kisebbségi nyelvû tagozatok számára bizto-
sítja az arányos képviseletet és a vezetõk kiválasztásának procedú-
ráját, külön szabályzat szerint.

ÚMSZ

Elutasította tegnap a Legfel-
sõbb Bíróság azt a fellebbe-

zést, amelyet Cãtãlin Voicu sze-
nátor nyújtott be, így a befolyás-
sal való üzérkedéssel vádolt hon-
atya továbbra is elõzetes letartóz-
tatásban marad. A párttagságáról
önként lemondott, volt szociálde-
mokrata szenátor, több mint egy
órás „védõbeszédében” számos
utalást tett arra vonatkozóan,
hogy politikai leszámolás áldoza-
ta lett amiatt, hogy a védelmi bi-
zottság tagjaként kivizsgálást
folytatott a Hayssam-ügyben. „A
cotroceni-i palotában lakik az az
ember, akinek érdeke az én letar-
tóztatásom, és õszintén nem ér-
tem, hogy az ügyészek miért nem
vizsgálják ki mi áll az iraki túsz-
dráma hátterében. Az országból
több tízmillió euró ment ki vált-
ságdíjként, de a túszejtõk számlá-
jára csak egy millió került” –
sejtelmeskedett Cãtãlin Voicu
bukaresti szenátor. Hozzátette: a
letartóztatással azt a több mint
három hónapos kutató munkáját
akarták leállítani, amely fényt de-
rített volna arra, hogy a román új-
ságírók túszul ejtése „nagyon sö-
tét ügy”. Mint ismeretes, Voicu
bûntársai is elõzetes letartóztatás-
ba kerültek. 

Letartóztartásban
marad Voicu 

Megbukott a Radu Berceanu

elleni egyszerû indítvány
ÚMSZ

Kivételt tesz a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) vezetõsé-

ge Teo Trandafir képviselõjelölttel,
ugyanis a volt tévésztárra nem ér-
vényes az a „hírtévébojkott”, ame-
lyet a Realitatea és Antena 3 ellen
rendeltek el. Adriean Videanu, a
párt elsõ alelnöke hozzátette: a
többi PD-L-s politikusnak alá kell
vetnie magát a tilalomnak, mind-
addig, amíg a két hírtelevízió
„nem kezd el korrekt módon in-
formálni”. Mint ismeretes, a PD-L
bojkottjának elsõ „áldozata” Cris-
tian Preda európai parlamenti
képviselõ volt, aki a tiltás ellenére
részt vett az Antena 3 hírtelevízió
egyik vitamûsorában. Az EP-
képviselõ arról írt blogján, hogy
szerinte fatális tévedés a sajtó boj-
kottálása. Tovább bonyolítja a
helyzetet, hogy a bukaresti képvi-
selõi mandátumért küzdõ kivéte-
les státussal rendelkezõ Teo Tran-
dafir kampányközpontja megnyi-
tásakor épp Cristian Predát nevez-
te meg szóvivõjének. Az április
25-én sorra kerülõ idõközi válasz-
tásokon Trandafir ellenfele Lili-
ana Mincã lesz. A Konzervatív
Párt (PC) politikusát a két másik
ellenzéki párt is támogatja, a szo-
ciáldemokraták és a liberálisok a
közöttük érvényben levõ szerzõ-
dés nem indítanak jelöltet egymás
ellen az idõközi választásokon. 

Teo „tévézhet”
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Gyulay Zoltán

Az európai politikai élet
kezdeti kacérkodása a

szélsõjobboldallal, majd pe-
dig ezeknek a pártoknak a
napjainkban tapasztalt mind
szélesebb körû térhódítása,
megkerülhetetlen tényezõvé
válása, nem újkeletû.

Okok és remények

A folyamat meglehetõs el-
lenérzéseket váltott ki, ame-
lyek akkor öltöttek látvá-
nyos formát, amikor az ak-
kor még karizmatikus politi-
kus, azóta elhunyt Jörg
Haider vezette Osztrák Sza-
badságpárt (FPÖ), 2000-ben
Ausztria második legna-
gyobb erejévé vált és a gyõz-
tes Osztrák Néppárt (ÖVP)

hosszas huzavona után
csakis velük koalícióban
volt képes kormányt alakíta-
ni, leváltva a három évtize-
dig hatalmon lévõ szociál-
demokratákat. Európa vála-
sza erre a bojkott volt, noha
a szalonképtelennek ítélt
Haider némileg visszalépett,
és nem vállalt miniszteri tár-
cát. Évekig tartott, míg az
Európai Unió végül ki tu-
dott hátrálni saját büntetõ-
intézkedései mögül és Bé-
cset ismét keblére ölelte.

Ilyen szankciók több ok-
ból sem várhatók a magyar-
országi választások után. A
legfontosabb szempont: a
gyõztes Fidesz és elnöke, a
miniszterelnök-váromá-
nyos Orbán Viktor egyértel-
mûen kijelentette, hogy ab-
szolút többség esetén (ez

megvan) senkivel sem lép
koalícióra, de ha úgy ala-
kulna, akkor a szocialisták-
kal (MSZP) és a Jobbikkal
semmiképpen sem. A má-
sodik indok: tavaly óta a
Jobbik európai parlamenti
párt, márpedig a földrészen
mindinkább tért hódítanak
a szélsõjobboldali alakula-
tok. Utoljára pedig egy spe-
kulatív következtetés: so-
kan reménykednek abban,
hogy az utcáról bekerülve a
parlamentbe valamelyest a
hangvétel is szelídül.

Egyszínû tarka térkép

Mindenesetre erõt van
honnan meríteni. Bár Jean-
Marie Le Pen, a francia po-
litika fenegyereke, a Nem-
zeti Front elnöke hétfõn be-

jelentette, hogy 2012-ben
nem jelölteti magát az el-
nökválasztáson – pedig
2002-ben másodikként be-
érkezve az elsõ fordulóban
igencsak megszorongatta, a
végül fölényesen gyõzõ
Jacques Chiracot –, gyakor-
latilag tehát visszavonul,
pártja azonban még mindig
az ország harmadik ereje.
(Õmiatta született az az eu-
rópai parlamenti határozat,
hogy az új testületet ne a
korelnök – értsd: ne õ –
nyissa meg.)

Az Európa-térkép megle-
hetõsen színes képet mutat:
az újfasiszta Brit Naciona-
lista Párttól a holland Partij
voor de Vrijheiden (Sza-
badságpárton), a belgiumi
Nemzeti Fronton, továbbá
a Flamand Érdek és a
Dedecker Listája nevû ala-
kulaton, a több tartományi
parlamentben is mandá-
tummal rendelkezõ német
Nemzeti Néppárton, az új-
fasiszta olasz Új Erõn, a
cseh Demokratikus Polgári
Párton, a Lengyel Csalá-

dok Ligáján, a Szlovén Na-
cionalista Párton, az anti-
szemita bolgár Ataka Pár-
ton keresztül egészen a
Nagy-Románia Pártig
számtalan szervezet helyez-
kedik el rajta.

Rövid kívánságlista

Az Európai Parlamentbe
bejutott pártok önálló frak-
ciót alakítottak, noha sok
esetben ellenséges érzelme-
ket táplálnak „testvérpárt-
juk” országa iránt. Ennek
egyértelmû kiváltója az,
hogy politikájukat – többük
nevében is kifejezve a szán-
dékot – nemzeti alapokra
helyezik, ami önmagában
még nem volna baj, ha a
nemzeti felemelkedést nem
más nemzetek, nemzetisé-
gek kárára, az õ (jobb eset-
ben „csak”) elnyomásukkal
képzelnék el.

Az ilyen nacionalista, so-
viniszta megnyilvánulások
sokszor valós problémákra
mutatnak rá, de hibás, rossz,
veszélyes válaszokat adnak.

Nyugat-Európában a beván-
dorlók, ezen belül is az isz-
lámhitûek okoznak gondot,
integrálódásukat a társada-
lomba azonban nem segíti
elõ, ha korlátozásokkal, tiltó
rendelkezésekkel elveszik tõ-
lük az azonosságtudatukat.
Magyarországon egyre sür-
getõbbé vált a cigányok
helyzetének javítása, hogy
kevésbé irritálják a magyar
lakosságot, ehhez azonban
az egész társadalmat fel kell
emelni és mindenkinek esélyt
kell adni a méltó életre, ami
így távolról sem szerepel a
Jobbik elképzelései közt.
Márpedig a huszadik század
nagy tapasztalata így össze-
gezhetõ: a legjobban a jólét
asszimilál.

A Jobbik – persze – „kez-
dõ” párt, de nem ez az oka,
hogy gyakorlatilag nincs is
programja: csupán néhány
pontban megfogalmazott
problémahalmazzal, amo-
lyan „kívánságlistával” in-
dult. De 2010. április 11-én
kiderült: egyelõre ennyi is
elég volt. 

Szélsõjobboldali pártok 
az európai politikai porondokon

Vitathatatlan, bár nem éppen szívderítõ tény: Európa-szer-
te mind nagyobb teret nyernek a radikális, szélsõjobbolda-
li pártok. Tavaly nyáron a magyarországi Jobbiknak is si-
került bejutnia az Európai Parlamentbe, s most jóval több
szavazatot elhódítva a budapesti országgyûlésbe is. 

Prágai vacsora a világ békéjéért

Gy. Z.

Aligha lehet véletlen,
hogy épp Prágában írta

alá Obama amerikai és
Medvegyev orosz elnök az
atomfegyverek korlátozásá-
ról szóló új szerzõdést, amely
a Start III. nevet viseli. El-
végre hosszú idõn keresztül
úgy volt, hogy Csehország-
ba telepítik az amerikai ra-
kétaelhárító radarokat,
Moszkva heves tiltakozása
ellenére. A Kreml szerint
ugyanis a beruházás Orosz-
ország ellen irányul, míg
Washington arra hivatko-
zott, hogy az esetleges iráni
támadásokkal – netán atom-
töltetû rakétákkal – szembe-
ni védekezést szolgálja. Az
Egyesült Államok utóbb el-
állt a tervtõl, miközben feb-
ruár elején Traian Bãsescu
államelnök bejelentette,
hogy Románia Legfelsõbb
Védelmi Tanácsa áldását ad-
ta az Amerikai Egyesült Ál-
lamok által kiépítendõ raké-
tavédelmi pajzs romániai te-
lepítésére. Az amerikai-
orosz szerzõdést minden-
esetre nem Bukarestben, ha-
nem Prágában szignálták.

Startol-e a Start III.?

A prágai vár Spanyol ter-
mében a washingtoni vendég
„a nukleáris biztonság és az
Egyesült Államok, valamint
Oroszország viszonya szem-
pontjából fontos mérföldkõ”-
ként jellemezte a dokumen-
tumot. Az atomfegyvermen-
tes világról alkotott politikusi
víziók azonban ennél hosz-
szabb távra szólnak, az is
meglehet, hogy túlmutatnak
Obama hivatali idején (még
ha jóindulatúan egy második
mandátumot is megelõlege-
zünk a számára). Arról nem
is beszélve, hogy a szerzõdést
mindkét ország törvényhozá-
sának jóvá kell hagynia, már-
pedig már a Start-II. ratifiká-
lása körül is mindkét fél ré-
szérõl bonyodalmak adód-
tak, s a helyzet utóbb még
jobban összekuszálódott.
Moszkva 2002 júniusában je-
lentette be, hogy Oroszor-
szág többé nem tartja magára
nézve kötelezõnek a Start-II.
szerzõdést, amelyet még a
90-es évek elején kötöttek
meg az Egyesült Államokkal
a hadászati támadófegyver-
rendszerek csökkentésérõl. A

döntés válasz volt arra, hogy
Washington hivatalosan is
kilépett a rakétavédelmi
rendszerek korlátozását elõ-
író egyezménybõl.

Nincs teljes védelem

Az új szerzõdés azokra a
nagytávolságú atomfegyverek-
re vonatkozik, amelyekkel el-
érhetõ a másik ország területe.
Ez a nukleáris arzenál a hideg-
háború idején az Egyesült Ál-
lamok és az egykori Szovjet-
unió között a „kölcsönös elret-
tentés egyensúlyát” szolgálta.

A bombák és az atomtöltetû
robbanófejek mellett ide tarto-
zott a teljes hordozórendszer
is, nagy hatótávolságú bombá-
zókkal, atom-tengeralattjárók-
kal és interkontinentális raké-
tákkal egyetemben. A nagy ha-
tósugarú fegyverek számát
mindkét oldalon 2200-ról
1500-ra csökkentik, a rakéták,
a tengeralattjárók és a repülõ-
gépek mennyiségét pedig köl-
csönösen 800-ra mérsékelik.

Ez a visszafogottság elsõsor-
ban egymás bizalmát erõsíti,
de célja a világ biztonságának
a növelése is. Kérdés persze:

hogyan? És valóban így lesz?
Obama nem véletlenül fenye-
gette meg Prágában – és
Medvegyev sem tiltakozott –
újabb szankciók bevezetésével
ismételten Iránt, amely nem
tántorodik vissza atomprog-
ramjának rendületlen folytatá-
sától. Nem tudjuk, csak sejt-
jük, hogy mi folyik Észak-Ko-
reában, bizonyosak lehetünk
Izrael atombombáiban, s
mindemellett ott van India és
Pakisztán: a legkönnyebben a
két ország feszült viszonya mi-
att itt robbanhat ki nukleáris
konfliktus. Ellenük sehányadik

Start-szerzõdés nem nyújthat
százszázalékos védelmet.

Gesztus-meghívás 
– román ajándékkal

Nyilvánvalóan Obama
nem kulináris élvezetnek, ha-
nem a térségben érintett or-
szágok – úgy is mint NATO-
szövetségesek – iránti gesz-
tusból hívta meg az elmúlt
hét csütörtökén 11 Kelet- és
Közép-európai ország vezetõ
politikusát egy Prágában el-
fogyasztandó vacsorára. Is-
meretes: a vendégek között
volt Traian Bãsescu román
államfõ is, így elsõ kézbõl tá-
jékozódhatott a szerzõdés
tartalmáról. Indulása elõtt a
köztársasági elnök még Bu-
karestben bejelentette, hogy
szeptemberig 1073-ról 1800-
ra emelik az Afganisztánban
állomásozó román csapatok
létszámát – ez volt a vendég
ajándéka Obama számára.

A menürõl nem rendelke-
zünk pontos ismeretekkel,
csak találgatni tudunk. Dip-
lomáciai körökbõl az szivár-
gott ki, hogy az amerikai el-
nök és az európai politikusok
egy valamiben biztosan
egyetértenek, és ez a csirke.
A hamburgert hamburgerrel
evõ amerikai elnök koleszte-
rinszintje miatt ugyanis ag-
gódnak orvosai. Márpedig a
Fehér Ház lakója az aláírás
napján már megkóstolta a
cseh konyha remek, de zsíros
ételeit: töklevest, majd mar-
hasültet fogyasztott gombá-
val és knédlivel, az édesség
sörbet volt – hozzá kiváló
cseh sörrel és válogatott helyi
borokkal. 

Prágai vacsora – Barack Obama és meghívottainak egy része. A menün: a világbéke

Barack Obama épp egy esztendõvel
ezelõtt a cseh fõvárosban hirdette
meg egy atomfegyver-mentes világgal
kapcsolatos elképzeléseit. Ehhez a
célhoz jutott egy lépéssel közelebb 
a Fehér Ház lakója, amikor az elmúlt
hét csütörtökén õ és Kreml-beli kollé-
gája, Dmitrij Medvegyev a kézjegyé-
vel látta el a szerzõdést. 

Fotó: Agerpres



A Fidesz-KDNP választási kampánya a
korábbiakhoz viszonyítva üdítõen vissza-
fogott volt. Igaz, a jelöltek jobbára vesze-
delmes ellenfél nélkül, kényelmesen ko-
coghattak be a célba. A szocialisták önma-
gukat gyõzték le. Ráadásul a Fidesz szá-
mára a Jobbik is inkább szerencsének,
semmint csapásnak bizonyult. Legalábbis
a kampány tartamára. Az elõretörõ szélsõ-
jobb a Fideszt erõteljesen középre szorítot-
ta, s lehetõvé tette, hogy a Fidesz korábbi
kampányainak néhány kellékérõl (Székely
Himnusz, Tõkés László, Trianon stb.) le-
mondhasson. 
A választás elõtt Orbán Viktor azt ígérte,
hogy minden magyar nevében és érdeké-
ben fogja gyakorolni a hatalmat, azok ne-
vében és érdekében is, akik nem õrá adták

szavazatukat. Szövegeiben
nyoma sem volt annak a na-
cionalizmusnak, amelynek
emlegetését a nyugati médi-
ák mindazonáltal továbbra

sem mulasztják el. Az el-
sõ megszólalás „hatá-
rokon innen és túl” for-
mulája, aligha tekinthe-

tõ annak. Vagy ha

igen, akkor a szomszédos államok zöme
Magyarországnál csak nacionalistábbnak
tekinthetõ. Azt persze nem tudni, hogy a
visszafogottságban mennyi az okos számí-
tás és mennyi a meggyõzõdéssé érett ál-
lamfõi bölcsesség. 
Orbán Viktor számára a
nyíltan irredenta szóla-
mokkal operáló Jobbik
megjelenése mindenkép-
pen kitûnõ alkalmat szol-
gáltathat arra, hogy a jó-
zan jobboldal (amelyet a
Fidesznek kell képviselnie)
megszabaduljon a nacionalizmus bélyegé-
tõl. Ráadásul a Fidesz a Jobbik erõsödésé-
nek veszélyét a nemzetközi közvélemény-
ben hatásosan vetheti be a magyar nemzeti
kérdések európai segítséggel történõ megol-
dásának érdekében. 
Ahhoz azonban, hogy mindez sikerrel jár-
hasson, nem csak arra van szükség, hogy a
Fidesz, a kétharmad birtokában, adott eset-
ben akár az Alkotmány módosításával is
kísérletet tehessen a magyar politikai rend-
szer mûködõképességének visszaállítására,
hanem arra is, hogy a szocialistákból kiáb-
rándult, de alapvetõen baloldali-liberális

beállítottságú magyar értelmiségi elittel is
megpróbáljon szót érteni. Erõteljes hatalmi
pozíciójából ezt könnyûszerrel megteheti.
Ha azonban a szocialisták által úgymond
„kiéheztetett” jobboldali értelmiségi elitet
maga is pusztán pártpolitikai kötõdései,

nem pedig intellektuális
képességei és szakmai al-
kalmassága alapján segíte-
né hozzá azokhoz a pozí-
ciókhoz, amelyektõl a szo-
cialista-liberális hatalom –
gyakran politikai megfon-
tolásoktól vezettetve – tá-

vol tartotta, az újabb katasztrófának bizo-
nyulhatna. A pályázati rendszernek nem
az éppen aktuális divatokhoz való alkal-
mazkodás kritériumait manipulálva, ha-
nem az intellektuális-szakmai pluralizmus
követelményrendszerének érvényesítésével
kell lehetõséget teremtenie a gondolati ere-
detiség és sajátos látásmód kibontakoztatá-
sára. Annak, ha a szelekciós mechanizmu-
sokba világnézeti vagy éppenséggel politi-
kai kritériumok keverednek, egyetlen
„eredménye” lehet: a jobboldal ugyanazt
teszi majd, mint a bal – fordított elõjellel.
S akkor a következõ választások Országos

Választási Bizottságának értelmiségi kivá-
lóságai ismét a vasárnap esti választási ka-
baré valamelyik változatát fogják elõadni.
(Láthattuk, intelligens emberek, ahelyett,
hogy a konkrét feladat megoldásán törnék
a fejüket, a kampánycsend meghosszabbí-
tásának lehetõségérõl folytattak sok órás
hitvitákat. Pedig csak azt kellett volna el-
dönteni, hogyan lehet másutt fölöslegessé
vált szavazóurnák áttelepítésével, a válasz-
tói jegyzék feldarabolásával, néhány admi-
nisztratív ügyekben járatos rendõr, illetve
egyéb alkalmas személy bevetésével-bevo-
násával felgyorsítani a szavazás menetét.) 
Ha a Fidesz, csak a saját igazságait lesz ké-
pes látni, ahogyan azt a MSZP-SZDSZ ko-
alíció tette, maga sem kerülheti el a sorsát.
A kampányzárón némely pártkatonák so-
rozatgyártott minitranszparensek forgatásá-
val tették dinamikusabbá az eseményt.
Egyik oldalán az ismert jelszót olvashat-
tuk: „Itt az idõ!” A másikon egy új is sze-
repelt: „Csak a Fidesz!” 
Mélyen hiszem: ha minden jól megy, lesz
erõs kormány, lesz egységes nemzet, lesz
felemelt fõnek méltósága. 
Csak az a „csak”! – csak azt tudnám fe-
ledni! 

Rossz idõk járnak, minden visszájára fordul miránk nézve.
Magyarok istene alszik, vagy mit csinál. Fölépítjük a világra
szóló házat a parlament számára, s íme a parlamentarizmus
megbetegszik, elsatnyul, forrólázba esik, s úgy tetszik minden
jelbõl, hogy keres magának más gazdát, elköltözködik innen
egy okosabb országba. Mit ér hát a parlamenti ház? Tetõ alá
jutott a gyönyörû királyi kastély Budavárban, immár minden
elkészült benne, csak egy hiányzik. Nincs király hozzá. Megha-
ragudott ránk, és azt beszélik Bécsben, hogy el se jön többé.
Mire való hát a királyi palota ezután? 
Készülünk, nagyban készülünk, hogy megüljük az idén az or-
szág bölcsének, Deák Ferencnek, a kiegyezési mû megalkotójá-
nak a századik születésnapját, s íme mi történik? A kiegyezési
mû egyszerre elkezd recsegni, ropogni, törni, szakadozni, ép-
pen a századik évfordulón. Mintha õ is a sírba kívánkoznék az
alkotója után. Pedig még csak harminchat esztendõs. 
Borongós hangulatban fogjuk hát Deákot ünnepelni, de nem
kevesebb tisztelettel és csodálattal. A kiegyezés talán rossz és
veszendõ úton van, de mit tesz az? Ha az Eszterházy kastélyai-
ból ledõl az egyik, azért még õ mindig Eszterházy. Deák Fe-
renc is Deák Ferenc marad, a magyar ész és faji jelleg inkarná-
ciója, egyszerû és plasztikus, mint egy antik szobor. Beszédei,
pátriárkai kijelentései közkincsei lesznek a magyarnak idõk vé-
gezetéig, mint amilyenek a biblia tanításai az emberiségnek,
élete folyamatja pedig a polgárerények ragyogó mintaképe. 

Mikszáth Kálmán: A Deák szemöldöke, 1903 

Csak az a „csak”…
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Vasárnap délben, amikor már elcipelte roskatag aszta-
lunkról szolgák hada a lukulluszi lakoma maradványa-
it és az edényhalmok lassan a konyha plafonját verdes-
ték csörömpös halomban, sikolt fel legközelebbi hoz-
zátartozóm: jesszusom, nincs itthon olvadékony, lágy,
selymes csokoládés, alpesi mosogatószer. Kaptam rög-
tön a szélkabátom, fölvettem szélcipõm és szélsebesen
elsuhantam a közelünkben árválkodó széljárta Ilionba,
akarom mondani, multinac áruldába. Ott persze neki-
estem a tisztítószerek bõséges polcsorainak, több volt
belõlük, mint némely értelmiséginek mondott ember
házában könyvbõl, és szélnél sebesebben rohantam
volna haza a legkedvesebbikjeimhez, midõn megállí-
tott a setét gondolat: mi lesz, ha Tulokfalvi Berbécs, az
ismert jogvédõ bezáratja a nagyáruházakat? Tán eljõ
helyettünk mosogatni az õstermelõknél kapható õsi és
kispiaci homokkal, surlókefével, valamint lúgos, szap-
panyos vixerrel? 
A nagyáruházak vasárnapi bezáratása, mint már sokan
elõttem rámutattak, semmit sem old meg. Hiszen attól
nem fognak szorgalmasabban, dalra fakadó rózsás aj-
kakkal többet termelni a hon elöregedõ paraszti õster-
melõi. Semmi nem hat rájuk serkentõleg. Legfennebb a
honi piacok maffiózó türk-romantikusai fognak mar-
kukba röhögni és másik markukkal dõzsölni. 
Aztán a Balkán legvallásosabb népe, ha bezár a nagy-
áruház, kénytelen maga árulni kinn a piacon, s így
nem térdelhet be ezer pompával épített, kuporgatott
kis pénzébõl ékesített hat kupolás székesegyébe. 
Más országban már beragasztották vasárnapra a mal-
lokat és plázákat. Más országban nem volt negyven
évig vasárnap minden hétköznap, amikor nyitva voltak
ugyan a boltok, de ott legfennebb mustárt lehetett kap-
ni és lejárt szavatosságú cethalat a hozzáillõ jónási
csontokkal/átkokkal. 
Ha a szenátori javaslat szerint becsukják a nagy bevá-
sárló központokat, akkor funkciójukat átveszik a kis-
boltok, állítja. A mi falunkban három kisbolt két szu-
permarketet élt túl mindenféle nyitvatartási rend mel-
lett. Lehet, hogy véletlen, de tény, hogy az emberek
vasárnap szeretnek vásárolni. És végre húsz év óta
olyan árubõség van, amit a ma élõ ember e honban
egyetlen korábbi rendszerben sem tapasztalt. Végre ki-
alakultak a vásárlási szokások. 

Az alapötletet fokozni is illik. Ha vasárnap
zárnak a multik, zárjanak a múzeumok
is, ezentúl vasárnaponként majd kinyit-
nak a magán etnogalériák, házi történeti
és nemzeti múzeumok, hol megcsodálhat-

juk Tulokfalvi Berbécs édesapjának bi-
valyszekér-kerékköpenybõl hasított,
tûzött-fûzött bocskorát és Julius Cae-

sar vagy Meinl bevásárló ünnepi
kapcáját. Sebestyén Mihály
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Mélyen hiszem: ha min-
den jól megy, lesz erõs
kormány, lesz egységes
nemzet, lesz felemelt
fõnek méltósága.

Bíró Béla 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Amit nem kaphatunk meg, 
azt örökké szeretjük.” Jules Renard

Egy langy délután Retekalson

Magyar ész, faji jelleg

Vasárnapi 
morfondír 

A nap címe. Miért szeretne a védelmi mi-
niszter egy új Air Force One-t Románia el-
nöke számára, Gândul.

Magyarázat. A választ a kérdésre már a
felcímben megtalálja az olvasó: mivel az
elnöki repülõgépnek „biztonsági” problé-
mái vannak. Tény, hogy az ilyesmivel nem
lehet viccelni.

Tudja a világ is. Az elsõk között figyel-
tünk fel arra, hogy a román politikában
elõre bejelenteni egy törvényszegést gya-
korlatilag védetté teszi a bejelentõt. Az
egyik megmondta, hogy játékos elnök lesz,
és beavatkozik ott is, ahol alkotmányosan
nem lenne joga; a másik megmondta,
hogy nem szenvedi a romákat, magyaro-
kat, zsidókat – mi hát a baj, hiszen elõre
megmondta! Nos, most a tekintélyes angol
The Guardian az ilyen „megmondtá”-k elle-
nére a labdarúgó világ szégyenének nevezi
Gigi Becalit otromba kijelentései miatt. (Ír-
ja az Evenimentul zilei.) Tehát mostantól
egész Európa tudja, hogy a Steaua tulaja
majomnak nevezett egy színesbõrû tévéri-
portert, hogy a nõkrõl azt mondta, szülés
után már nem érnek semmit, és hogy leg-
utóbb harsányan lehomokosozott egy játé-
kost. Az angol lap felrója Sepp Blatternek,
a FIFA elnökének, hogy eltûri Gigi idiotiz-
musait. (Persze Romániában a bunkó to-
vább garázdálkodhat.)

Tévé van egypúpú. Érdekes paradoxonra
hívja fel a figyelmet a România liberã: miu-
tán a PD-L megtiltotta tagjainak a szerep-
lést az „elfogult” tévékben, vagyis a
Realitatea TV és az Antenák adásaiban, kép-
viselõjelöltje a fõvárosi 19. számú szavazó-
körben, a neves tévés személyiség, Teo
Trandafir sem „kerülhet üvegre”, ami je-
lentõs hátrány a számára. Különben az Azi
szerint Iulian Urban pedálos szenátor is bí-
rálta a vezetõség tiltó döntését, Cristian
Preda európai parlamenti képviselõ, Teo
Trandafir alkalmi szóvivõje pedig már meg
is szegte, utólag megmagyarázva: nem tart
be semmilyen elõírást, ami nem szerepel a
párt alapszabályában. 

A nap álhíre. Radikálisabb PD-L-s veze-
tõk a párt tagjainak elõ akarják írni, hogy
csak az OTV-ben szerepelhessenek, ott vi-
szont kötelezõ módon. 



Totka László

Negyedórával a busz hi-
vatalos indulása elõtt a

buszmegállóból egy mikro-
busz elviszi valamivel ol-
csóbban a menetrend szerin-
ti járat orra elõl az utasokat,
vagy egy-egy kisautó „taka-
rítja fel” a várakozókat. Egy-
mást kérdezgetik az álldogá-
lók, jön-e még valaki, mert
akkor kevesebbért megúsz-
szák. Ki ne ismerné a helyze-
tet? Az ilyen szabálytalansá-
gok elkerülésére, a feketén
fuvarozók visszaszorítása ér-
dekében fogadott el sürgõs-
ségi rendeletet a kormány
tegnap. Ennek lényege, hogy
hat hónapra elvennék a feke-
tézésen fogott autó rendszá-
mát és a gépkocsi papírjait,
illetve emellett tíztõl tizenöt-
ezer lejig terjedõ pénzbírsá-
got is kiszabnának. 

Többet várnak a cégek

„Ez még mindig kevés, az
intézkedések végleges for-
máját még most várjuk” –
mondta az Új Magyar Szó
kérdésére Orbán László, az
Erdélyi Közúti Szállítók
Egyesületének (EKSZE) el-
nöke. A kulcsszó továbbra is
az ellenõrzés szerinte,
ugyanis ha ez nem rendsze-
res, a hatóságiak pedig lefi-
zethetõek és korruptak, a
büntetési szigorításnak to-
vábbra sem lesz semmilyen
hatása. „Igen régi keletû

problémáról van szó” – tette
hozzá a szakember. 

Mégis lesz útlezárás

A kormány feketeszállítás
elleni sürgõsségi rendeleté-
vel kapcsolatban Orbán el-
mondta, hogy körülbelül
három hete a szállítók „fel-
lázadtak” és a kalózkodás
felszámolását kérték. Ezt
követõen a hatalmon lévõk
megígérték, hogy sürgõsen
kihoznak egy olyan határo-
zatot, amely megoldja az
egyre viszásabbá váló hely-

zetet. Ez a szigorítás hiába
született meg tegnap, az
egyesületi elnöktõl megtud-
tuk, hogy a 22-ére tervezett
fuvarozói sztrájk még min-
dig aktuális. További problé-

mákra kívánják felhívni a fi-
gyelmet, illetve a kormány
által tett olyan ígéreteket
kérnek majd számon, ame-
lyek megvalósítása nem tart
még sehol. 

Elfuserált ellenõrzések

A feketén dolozó személy-
fuvarozók felbecsülhetetlen
károkat okoznak – állítja Or-
bán László. A közúti hatóság
és a rendõrség, pénzügyi el-
lenõrök és számtalan egyéb
szerv feladata lenne, hogy
rendszeresen figyelje az uta-
kat, csakis így lehetne kiszûr-
ni a szabálytalankodókat.
Azonban a szakember sze-
rint az illetékesek nem végzik
rendesen a feladatukat. A fe-
ketén dolgozók felett sokszor
azért húnynak szemet az el-
lenõrök, mert lefizetik õket,
másrészt maguk a vizsgála-
tok is ritkák, illetve nem elég-
gé alaposak. 

Több ezer feketézõ

Az engedély nélküli szállí-
tás a forgalmas nemzetközi
vonalakon, a népesebb váro-
sok között a legjellemzõbb,
ugyanis az adócsalóknak is
ott éri meg a legjobban dol-
gozni. A kalózkodók száma
a legnagyobb Galac megyé-
ben, ahol a visszajelzések

alapján mintegy ötezer ille-
gális szállítmányozóról érte-
sült az egyesület. Kolozs me-
gyében több százra, Hargita
megyében húsz-harmincra
tehetõ a görbe úton járók szá-
ma. A hivatalos szállítmá-
nyozók jelezni szokták, hogy
indulásuk elõtt pár percel el-
viszik utasaikat fél áron vagy
olcsóbban, innen értesülnek
az érdekvédõk az aktuális
helyzetrõl. 

Veszélyes utaztatás

Mindamellett, hogy a „ke-
rülõ utakon” közlekedõk az
engedélyezett, hivatalos
szállítók jövedelmének egy
részét ellopják, az utasok
biztonságát is veszélyeztetik,
ugyanis az európai szabályo-
zásokat nem tartják be (pél-
dául naponta kilenc órát ve-
zethetne csak egyhuzamban
egy gépkocsivezetõ). Szak-
mai felkészültségük sem
megfelelõ, nemcsak anyagi,
hanem közlekedésbiztonsá-
gi szempontból is komoly
veszélyt jelentenek a társa-
dalomra. 
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Maffia a fuvarozási szakmában

A fõvárost elkerülõ út elzárását tervezik a szállítmányo-
zó érdekképviseletek április 22–25-én. Indoklásuk szerint
megelégelték, hogy az adóelkerülõk egy szûkebb csoport-
ja ellehetetleníti a mûködésüket. „Olyan csalókról van
szó, akik millió eurós tartozásokkal rendelkezõ cégeket
döntenek be és számolnak fel, az adósság pedig az álla-
mot terheli” – állítják a fuvarozók képviselõi. A megmoz-
dulásban legalább tíz szervezet vesz részt.

Korábban csillapodtak a kedélyek

A Romániai Fuvarozók Egyesülete (COTAR) korábban
annak következtében fújta le a megmozdulást, hogy Emil
Boc miniszterelnök megígérte: a kormány sürgõsségi ren-
delettel szabályozná az áru- és személyszállítást, illetve
büntetné az engedély nélkül dolgozókat. A fuvarozók
több hete sürgetik a kormányt, tegye meg ezt a lépést;
számításaik szerint a „kalózkodó” cégek adócsalása mi-
att az állam évente 300 millió eurót veszít. 

Rendelet hiába. Mégis Bukarestbe vonulnak tiltakozni jövõ héten a fuvarozói szervezetek? Fotó: ÚMSZ/archív

Kovács Zsolt

Tegnap újraindult a ter-
melés a sepsiszentgyör-

gyi cigarettagyárban – érte-
sült az Új Magyar Szó. A
vállalat vezetõi kapcsolatba
léptek régi megrendelõik-
kel, de külföldrõl még senki
nem kért termékeket a há-
romszéki egységtõl, így
egyelõre a belföldi márká-
kat (Carpaþi-ot és Snago-
vot) kezdték elõállítani.
Még nem tudják, mekkora
mennyiséget tud felvenni
ebbõl a belföldi piac – ma-
gyarázta lapunk érdeklõdé-
sére Sándor Csaba, a gyár
mûszaki igazgatója. Szerin-
te jelenleg azt sem lehet fel-
mérni, hogy pontosan mek-
kora kárt okozott a két hó-
napos kényszerszünet, hi-
szen újra kell szervezniük
kapcsolataikat a megrende-
lõikkel, ki kell építeniük
megint a piacukat, amihez
három-hat hónap szüksé-
ges. Egyelõre az megkérdõ-
jelezhetetlen, hogy a két
hónapnyi leállás miatt 160
tonna cigaretta gyártásának
értékét veszítették el, ami
hatalmas bevételkiesést je-
lent. „A Galaxy Tobacco
bukaresti vezetõsége leépí-
téseket is szeretne, egy har-
mincas listát kértek a meg-
lévõ 103 alkalmazottból a
helyi vezetõktõl” – tájékoz-
tatott Sándor Csaba. Ezek-

ben a napokban zajlanak az
egyeztetések, a szakszerve-
zet legtöbb 15 alkalmazott
elbocsátásába egyezne bele. 

Amint korábban beszá-
moltunk róla, a 113 éves
multú háromszéki cigaret-
tagyár termelési engedélyét
februárban azért vonták
vissza, mert az állam 475
millió lejt  követel, azt az
adósságot és büntetõkama-
tait, amelyet a 2004-es
magánosítás során már el-
töröltek. A cigarettagyár
azonban ezt a tartozást
nem ismerte el, ezért a bíró-
ságnak kell döntenie az
ügyben. A munkások ko-
rábban tiltakozó akció kere-
tében kérték a hatóságokat
a további mûködés engedé-
lyezésére. A Vám és Pénz-
ügyõrség mintegy két hó-
napnyi kényszerszünet
után távolította el a gyár aj-
tójáról és gépeirõl a védõ-
zárakat pár napja. „Nem a
háborút, csak egy harcot
nyertünk meg, amikor a bí-
róság arról döntött, hogy
dolgozhatunk tovább, míg
az ügy le nem zárul. Ez
olyan, mintha szabadlábon
védekezhetnénk” – nyilat-
kozta lapunknak korábban
Sándor. Az állami cigaret-
tatársaság magánosítása
után a sepsiszentgyörgyi
vállalat az egyedüli, amely
az említett hagyományos
román márkákat gyártja. 

Füstöl a cigarettagyár

Sipos M. Zoltán

Újabb ötven munkahe-
lyet hozott létre idén a

Hewlett-Packard Románia
(HP) számítástechnikai cég
Kolozsváron, a nemrég kiala-
kított szoftverfejlesztési köz-
pontjában – erõsítette meg la-
punk érdeklõdésére Radu
Enache, a társaság igazgató-
ja. A frissen jelentkezõkkel
így összesen 130-ra fog duz-
zadni a multinacionális hát-
terû vállalat Kolozs megyei
kirendeltségénél dolgozók
száma. „A HP számára fon-
tos térség Románia és min-
den jel arra mutat, hogy a jö-
võben is komoly befektetése-
ket fogunk itt végrehajtani” –
mondta az ÚMSZ-nek Ena-
che. Kelet-Közép-Európában
megközelítõleg 11 ezer alkal-
mazottja van a kaliforniai
központú vállalatnak, Romá-
niában jelenleg több mint
kétezer embert foglalkoztat-
nak; Bukarestben és Temes-
váron is jelen vannak. 

„A HP Romániát is érin-
tette a gazdasági válság, ám
azon kevés társaságok közé
tartozunk, ahol nem történ-
tek elbocsátások” – mutatott
rá az igazgató, aki idénre
már gazdasági növekedést
vár Romániában. Egyébként
a cég forgalma 2009-ben
visszaesett a 2007-ben elért
eredmények szintjére, 2008-

ban viszont a csaknem het-
venmillió eurós bevételükkel
nemzetközi szinten az inter-
netes technológiai (IT) ter-
mékek legnagyobb elõállító-
jának számítottak (ez 21 szá-
zalékkal nagyobb forgalmat
jelentett az elõzõ évhez vi-
szonyítva). Ugyanakkor a
társaság nettó profitja 2008-
ban 27 és fél százalékkal
csökkent. 

Mint megtudtuk, a frissen
létrehozott munkahelyekre a
HP Románia kolozsvári egy-
ségének vezetõsége az infor-
matika területén jártas, dina-
mikus és fejlõdõképes fiata-
lok jelentkezését várja. Az ér-
deklõdõknek kötelezõen is-
merniük kell egy észak- vagy

dél-európai nyelvet – mondta
Radu Enache. A világ egyik
legnagyobb számítástech-
nikai cégeként ismert tech-
nológiai társaságot 1939-ben
alapították; mára az elõállí-
tással és forgalmazással is
foglalkozó cégnek a világ 170
országában van kirendeltsé-
ge. Romániában 1997-tõl
vannak hivatalosan jelen. A
Ziarul Financiar információi
szerint a vállalat a jövõben
újabb hatszáz fõt alkalmaz
az informatikai szolgáltató
központjába, ahonnan a ha-
zai dolgozók olyan nyugat-
európai vállalatokat szolgál-
nak ki, amelyek IT-tevé-
kenységüket kiszervezték
(outsourcing). 

Bõvít a kolozsvári HP-egység

Kerülõ utakra tévedt a fuvarozás
A szállítmányozó cégek utasait elszippantják a piac kalózai, az adót nem fizetõ szereplõk

Idénre már gazdasági növekedést vár Romániában Radu Enache

ÚMSZ

Segítséget ajánlott Gö-
rögországnak a Nemzet-

közi Valutaalap (IMF) és kö-
zölte, már tegnap megkezd-
ték a tárgyalásokat az adós-
ságválsággal küzdõ euróöve-
zeti tagországgal. A pénz-
ügyi szervezet felkészült,
hogy kivegye részét a Gö-
rögország és az euró stabili-
zálását célzó erõfeszítések-
bõl – számolt be az MTI
Dominique Strauss-Kahn,
az IMF vezérigazgatója nyi-
latkozatáról. „Részünkrõl
egy többéves futamidejû ké-
szenléti hitelkeret jöhet szó-
ba” – tette hozzá. Az IMF
küldöttsége Brüsszelben tár-
gyal a görög kormány, az
Európai Bizottság és az Eu-
rópai Központi Bank képvi-
selõivel. Az IMF azután
ajánlotta fel segítségét
Athénnak, hogy az euróöve-
zeti pénzügyminiszterek a
hétvégén megállapodtak ab-
ban: akár 30 milliárd euró
erejéig hitelt nyújtanak Gö-
rögországnak. Brüsszeli ér-
tesülések szerint öt százalék
körüli kamatra hitelezne az
övezet 15 állama a bajba ju-
tottnak, amely az IMF hitel-
keretével együtt nagyjából
45 milliárd euró forráshoz
juthat a piacinál kedvezõbb
feltételekkel. 

Tárgyalnak a
görög hitelrõl



Antal Erika

„Abszurdum, hogy egy
lakóépület alagsorában,

itt, a betonrengeteg közepén
étterem mûködik, ahol es-
küvõket, banketteket tarta-
nak. Gyakran mackónad-
rágban viszem le a szeme-
tet, és közben szembefutok
egy esküvõi menettel” – nyi-
latkozta lapunknak egy fel-
háborodott brassói lakó. A
férfi azok közé tartozik, aki
k üdvözlik a lakótelepeken,
tömbházak földszintjén mû-
ködõ szórakozóhelyek óra-
rendjét korlátozó törvény-
kezdeményezést. A terveze-
tet a szenátus már elfogadta,
jelenleg képviselõházi jóvá-
hagyásra vár. 

Cseke is támogatja

A törvényt több szenátor,
köztük az RMDSZ-es
Günthner Tibor és Cseke
Attila terjesztette elõ. Elõ-
írásai szerint a tömbházak-
ban mûködõ éttermek, bá-
rok, kávézók nyáron 22, té-
len pedig 23 óráig tarthat-
nak nyitva, kivéve azokat a
szórakozóhelyeket, ahol va-
lamilyen elõadást is bemu-
tatnak; esetükben a mûköd-
tetõk éjfélig kapnak türelmi
idõt. A kezdeményezõk
szerint azért van szükség a
szigorításra, mert a zárt la-

kóközösségek számára
megterhelõ a vendéglátással
járó zaj, a tömbházak jelen-
tõs része nem ilyen céllal
épült, az építõk nem szá-
moltak megemelkedett zaj-
szinttel. „A parkolóban
egymás hegyén-hátán áll-
nak az itt lakók autói, kos-
zlott családi gépkocsik, és
hétvégénmintha a helyhi-
ány eleve nem lenne elég,
még megáll itt egy-egy ün-
nepi limuzin, a telepi kukák
és a szõnyegporoló mellett
elsuhan a csipkés-habos

menyasszony” – panaszolta
a brassói férfi.  

Kényszermegoldás

„A mi éttermünket erede-
tileg üzlethelyiségnek tervez-
ték, nagy, betonoszlopokkal
tagolt belteret használunk ki.
Az élelmiszerüzlet nem mû-
ködött kifizetõdõen, ha mi
itt nem szerveznénk minden
hétvégén valami közösségi
eseményt, ezt a teret senki
sem tudná fenntartani” –
magyarázta lapunknak egy

brassói étterem-tulajdonos,
aki szerint a szomszédok a
zaj ellenére többet nyernek,
mint veszítenek. „Ebben a
térben már mûködött min-
denféle, turkálótól inter-
netkávézóig. De végül is
csak az étterem vált be, kis-
költségvetésû rendezvények
sorát tartjuk itt. Beruházás-
sal biztosan megoldható az
is, hogy a lakókat kevésbé
zavarjuk” – teszi hozzá az
érintett. Ebben az étterem-
ben egy évre elõre le van fog-
lalva minden hétvége, ottjár-

tunkkor éppen egy örömapa
egyeztetett a jövõ januári es-
küvõrõl. „Itt a külvárosban
feleannyiba se kerül az eskü-
võ, mint egy felkapottabb he-
lyen, lehet alkudozni az
árakról, a menürõl. Szerin-
tem mindenkinek megéri,
hogy ide hozzuk a pénzün-
ket” – magyarázta.

A marosvásárhelyi kocs-
ma- és étterem-mûködtetõk
szintén úgy gondolják, a ren-
delet több kárt, mint hasznot
hoz. „Rengeteg engedélyt,
hozzájárulást kell beszerez-
ni, amíg egy ilyen kocsmát
elkezd mûködtetni az ember.
Valamit valamiért – mi is so-
kat fektetünk be az egész
tömbházba, nemcsak a saját
üzlethelységünkbe. A befek-
tetett pénz késõre térül meg,
de ha este tízkor bezárunk,
akkor soha nem jön vissza”
– magyarázta a tulajdonos.  

Marosvásárhelyen évek-
kel korábban már próbálko-
zott az önkormányzat a szó-
rakozóhelyek, kávézók és
vendéglõk nyitvatartásának
a szabályozásával, határoza-
tot is hozott a testület,
amely kimondja, hogy este
tíz után a lakott helyek kö-
zelében levõ lokáloknak be
kell zárniuk. Errõl azonban
„megfeledkeztek” azóta, a
kocsmák, bárok hallgatóla-
gos jóváhagyással este tíz
után is nyitva tartanak. 
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HIRDETÉS

Bukarest lakótelepein egymást érik a földszinti kocsmák és szórakozóhelyek

Vád alatt 
a lekvárgyárosok

Európai uniós támogatá-
sok rosszhiszemû felhasz-
nálásával vádolják egy há-
romszéki lekvárgyár tulaj-
donosait és hivatali mu-
lasztással gyanúsítják a
Központi Fejlesztési Ügy-
nökség Kovászna megyei
irodájának vezetõjét. A
Korrupcióellenes Ügyész-
ség közleménye szerint a
sepsiszentgyörgyi törvény-
széken bûnvádi eljárás in-
dult 85 ezer eurós uniós tá-
mogatás rosszhiszemû el-
költése miatt két cégvezetõ
ellen. Soós Jánost, az
Immo Contact Kft és Tö-
rök Józsefet, a Biofruct
Kft. tulajdonosát azzal vá-
dolják, hogy 2003 novem-
bere és 2005 februárja kö-
zött hamis, illetve hiányos
dokumentumokkal számol-
ta el a erdeigyümölcs- és
zöldségfeldolgozó gyár lé-
tesítésére kapott 84.943
euró vissza nem térítendõ
PHARE-támogatást.
Ugyanakkor Hoffman Csa-
bát, a fejlesztési ügynökség
háromszéki irodavezetõjét
hivatali mulasztással vá-
dolják, mivel nem látta el
megfelelõen az uniós pro-
jekt megvalósulásának el-
lenõrzését. 

Támogatás 
nélkül az autisták

Romániában naponta há-
rom autista csecsemõ szü-
letik – mutatott rá tegnap
az autisták érdekeit képvi-
selõ civilszervezet, amely
figyelmeztetett arra, hogy
elégtelen a beteg emberek
számára nyújtott támoga-
tás. Az érvényben lévõ jog-
szabályok értelmében az
érintettek 18 éves korukig
részesülnek támogatásban,
a nagykorúság elérése után
azonban magukra marad-
nak, holott betegségük
egész életükön át megne-
hezíti a mindennapjaikat.
Az érdekvédõk országos
program elindítását kérik a
szakhatóságoktól. 

Orvoshiány 
mutatkozik Szatmáron

Súlyos szakemberhiánnyal
küzd a megyei kórház
Szatmárnémetiben. Az in-
tézmény szóvivõje,
Constantin Demian arról
tájékoztatta tegnap a sajtó
képviselõit, hogy százöt-
ven orvos hiányzik a zök-
kenõmentes és minõségi el-
látás fenntartásához. A
Szatmár Megyei Kórház-
ban mihamarabb szükség
lenne pszichiáterre, radio-
lógusra, idegsebészre, jár-
ványtani szakértõre, orvos-
hiánnyal küzd továbbá a
sürgõsségi ellátás és az in-
tenzív osztály is – közölte
a szóvivõ. Tájékoztatása
szerint jelenleg 24 órás vál-
tásban dolgoznak a kórház
orvosai, ezért az intéz-
ményvezetõk száznegyven
fõ alkalmazását indítvá-
nyozták, de az Egészség-
ügyi Minisztérium a kérést
nem hagyta jóvá.

RövidenEste tízkor a lagzinak vége
Törvényben korlátoznák a tömbházak földszintjén mûködõ vendéglõk órarendjét

Fotó: Tofán Levente

Parkolóháború Váradon
Totka László

Állóháború alakult ki
Nagyváradon az önkor-

mányzat, az autótulajdono-
sok és a helyi lakótársulások
között: az elõbbiek a parko-
lóhelyek számának növelé-
sét, az utóbbiak a zöldöve-
zetek védelmét tûzték ki cé-
lul.  „Az utóbbi években ug-
rásszerûen megnõtt a város-
ban közlekedõ autók száma,
a fenntartható közlekedés
jegyében bérelhetõ parkolók
létesítését indítványoztuk” –
foglalta össze az önkor-
mányzat álláspontját Leon-
tin Pãtcaº, a városháza mû-
szaki vezetõje. 

Az autósok fenntartások-
kal ugyan, de üdvözölték a
kezdeményezést. „Minden-
képpen orvosolni kell a
helyhiányt, ámbár nem tar-
tom célszerûnek, hogy a
belvárosban dolgozók fizes-
senek a parkolásért, elvégre
a mi munkánk is hozzájárul
a város mûködéséhez” – fi-
gyelmeztetett egy helyi vál-

lalkozó. Azok azonban,
akik az autósforgalomtól
túlterhelt városrészekben
laknak, tiltakoznak az ön-
kormányzat tervei ellen.
Különösen elszánt a
Decebal híd és a Friedrich
Schiller Elméleti Líceum
közötti tér környékén lakók
közössége, akik szerint ele-
gendõ a már meglévõ par-
kolóhelyek száma. A lakó-
közösség petícióban hívta
fel a figyelmet arra, hogy a
tér zöldövezetét önerõbõl
rehabilitálták és tartják
fenn, a fizetõs parkoló pedig
a parkosítás felszámolását
jelentené. Leontin Pãtcaº
helyszíni látogatásán el-
mondta, hogy a lakosoknak
bár javaslati joguk van, nem
áll jogukban megvétózni az
önkormányzati projekteket.
A konfliktusok miatt egy-
elõre úgy tûnik a városháza
kész kompromisszumot köt-
ni a lakótársulásokkal, és
egyeztetni a parkolóhelyek
elosztásáról, de a megegye-
zés még várat magára. 

Sipos M. Zoltán

Kolozs megyében indul
útjára a Let’s Do It

Romania országos program,
amelynek keretében önkén-
tesek vállalják az illegális
szemétlerakatok felszámo-
lását, a szennyezett környe-
zet megtisztítását. Az illeté-
kesek szerint azért Kolozs
megye az akció „szíve”,
mert itt jelentkezett a leg-
több és leginkább felkészült
önkéntes. „Eddig 185-en je-
lentkeztek a kolozsvári nagy-
takarításra. Ez egy olyan
kezdeményezés, amely ci-
vilszervezeteket, magáncé-

geket, önkénteseket és nem
utolsósorban a politikai
szférát is egyesíti a közös cél
érdekében: néhány nap alatt
szeretnénk az országot meg-
tisztítani a különbözõ szét-
szórt hulladékanyagoktól” –
ismertette a programot Ana-
maria Hâncu projektfelelõs.
Az elõkészítõ fázisban az
önkéntesek, saját eszközei-
ket és infrastruktúrájukat
használva feltérképezik az il-
legális szeméttelepeket, ler-
akatokat, és pontos kimuta-
tást készítenek róluk.  „Re-
ményeink szerint megalkot-
juk Románia szennyezett,
szemetes területeinek a tér-

képét, aminek segítségével
szeptember 25-én megren-
dezhetjük az országos nagy-
takarítást” –  vázolja a terve-
ket a projektfelelõs. Hâncu
elmondta, a Let’s Do It
Romania csapata országszer-
te mintegy 1543 önkéntest
tart számon. A szervezõk a
térkép készítéséhez továbbra
is várják az autóval, GPS-sel,
szabadidõvel és energiával
rendelkezõk jelentkezését. A
Let’s Do It Romania ötletét
egy 2008-as észtországi kez-
deményezés adta: 2008. má-
jus 3-án ötvenezer önkéntes
vett részt a skandináv nagy-
takarításon. 

Önkéntesek a szemét ellen

HIRDETÉS
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Röviden Valós és álbûnök a Bárkában

Antal Erika

„Kivonultunk a nagy
trendekbõl, és mindenki

azzal foglalkozott, ami õt
érdekelte. Érdekes szemé-
lyes utakat lehet végigkísér-
ni, közel áll a mai ember-
hez, a befogadókhoz, nem
kell külön magyarázatot
mellékelni a munkákhoz,
hogy a nézõ megértse amit
lát” – ismertette az élesdi al-
kotótábor „mûködését”, an-
nak egyik alapító tagja,
Szász Sándor mûvész. A tá-
borról, az ott született alko-
tásokról a marosvásárhelyi

Bernády Házban nyílt kiállí-
tás megnyitóján tudhattak
meg többet az érdeklõdõk.
A földszinten az idei tábor
munkái, az emeleten pedig
az évek óta gyarapodó
Bodoni-gyûjtemény látható.

A tárlatot méltató Vécsi
Nagy Zoltán mûvészettör-
ténész elmondta, a kiállítók
még budapesti diákok vol-
tak a képzõmûvészeti egye-
temen, amikor megkeresték
õt, hogy nyissa meg a buda-
pesti román kultúra házá-
ban egy közös kiállításukat.
„Nagyon izgalmas dolgo-
kat  csináltak, szívesen vál-

laltam a feladatot, azután is
többször nyitottam kiállítá-
sukat, de az az elsõ nagyon
nagy visszhangot váltott ki.
Olyan volt, mintha valami
történt volna a magyar kép-
zõmûvészetben, amit õk
generáltak azzal, hogy mer-
ték vállalni azt a hagyo-
mányt, amivel innen elin-
dultak” – mondta a mûvé-
szettörténész, utalva arra,
hogy jórészük marosvásár-
helyi, erdélyi volt, akik Bu-
dapesten barátokra találtak
és õk hívhatták meg az év-
folyamtársaikat az élesdi
mûvésztelepre. 

Erdélyi színekkel – Élesden
Sike Lajos

„Azért jöttünk sírjához,
hogy tanúbizonyságot

tegyünk életérõl. Nem mi
szólunk Széchenyi István-
hoz, hanem õ szól hozzánk,
hisz üzenetei ma is olyan
szilárdan állnak, mint a
Lánchíd vagy az Akadé-
mia. A hivatásos cselekvõ
példája szól hozzánk, aki
mozgásba lendítette a sár és
a por Magyarországát, aki
mércéje mindannak, amit
magyarnak és egyúttal eu-
rópainak nevezhetünk” –
hangsúlyozta Nagycenken
Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke a „leg-
nagyobb magyar” halálá-
nak 150. évfordulója alkal-
mából rendezett központi
emlékünnepségen. 

Mint az ÚMSZ is beszá-
molt róla, a Széchenyi Em-
lékbizottság az idei eszten-
dõt Széchenyi Évnek nyil-
vánította, melynek kereté-
ben mintegy háromszáz

rendezvényt szerveznek,
nemcsak az anyaországban,
de mindenütt ahol magya-
rok élnek, így természete-
sen Erdélyben is.

A rendezvénysorozat nyi-
tányának számító cenki ün-
nepségen több ezren voltak,
mintegy bizonyítva, hogy a
nagy reformer emlékét nem
halványította el az idõ.
Többnyire egyszerû polgá-
rok sokasága és civil szer-
veztek képviselõi gyûltek
össze a Sopron közelében
lévõ nagyközség fõterén álló
Széchenyi-szobor körül,
ahová politikusokat nem
hívtak meg, így csak magán-
emberként lehettek jelen.
Sólyom László az ország
mai állapotára célozva nem
minden él nélkül mondta:
„Semmilyen válság után
nem léphetünk tovább lelki-
ismeretvizsgálat nélkül. Ezt
maga Széchenyi üzeni, aki
örök erkölcsi mérce kell le-
gyen minden magyar szá-
mára”. A köztársasági el-

nök külön kiemelte Széche-
nyi írásainak fontosságát és
azok aktualitását a mai
helyzetben, amikor megol-
dandó gondjainkhoz sok el-
igazítást nyerhetünk belõ-
lük. Úgy vélte, Széchenyi
abban is nagyot alkotott,
hogy létrehozta az ország
elsõ civil szervezeteit, ame-
lyek a közmûvelõdés, a hon-
polgári nevelés hatékony
eszközei és egyben az ál-
lamhatalom fontos ellenõr-
zõ eszközei voltak.

Pálinkás József, a Magyar
Tudományos Akadémia el-
nöke fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy „Széchenyi a
nemzethalál víziója helyett,
a nemzet életének vízióját
hirdette és hirdeti ma is.
Százötven éve rá figyel, aki
haladást remél. Kiváló érzé-
ke volt ahhoz, hogy hogyan
tehet a jó ügy érdekében, hi-
szen soha nem intézkedik,
hanem cselekszik, mert szá-
mára a szónál sokkal fonto-
sabb volt a tett”. 

Széchenyi nagycenki üzenete

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Hányszor van úgy, hogy
valamit elkövetünk ál-

munkban és másnap úgy
érezzük, mintha valóságosan
is megtörtént volna? Hány-
szor van úgy, hogy valamit
elkövetünk valóságosan, és
késõbb úgy érezzük, mintha
meg sem történt volna – leg-
feljebb csak álmunkban.
Bûn-e az, ha valamit akara-
tunkon kívül követünk el?
Ártatlan bûnöket – Nem tud-

ni hogyan. Ezeket a kérdése-
ket teszik fel maguknak és
egymásnak Giorgio és
Ginevra, illetve Romeo és Bi-
ce, a Pirandello darab szerep-
lõi. Giorgo Vanzi tengerész-
tiszt nyolc hónapos tengeri út
után érkezik haza, mialatt fe-
lesége a baráti házaspárnál
töltötte az utolsó három hó-
napot. A fõ, mindenkiben
megfogalmazódó kérdés ez-
után: Ki mit követett el? A
színdarab elõrehaladtéval ki-
derülnek régi, elkövetett és

csak képzeletben elkövetett
bûnök. Kiderül, hogy senki
és semmi nem olyan, mint
amilyennek látszik. 

„A pirandelloi életmû, ke-
letkezésének idejét tekintve
már nem része a kortárs drá-
mairodalomnak, viszont úgy
vált klasszikussá, hogy köz-
ben a színházi avantgárd le-
kottázhatatlan, zavarba ejtõ
óriása maradt. A valóság és a
virtualitás közti átmenet
megfoghatatlansága, hol ké-
jes, hol izgalmas, hol zavarba

ejtõen borzalmas. Egy nagy
játékszerû valamiben va-
gyunk, ahol lehetõségeink
szinte végtelenek és mûködé-
sünknek nincsen kockázata”
– fogalmazott Bocsárdi
László legújabb rendezése
kapcsán, melyen, mint
mondta, sokat gondolko-
dott. Elõször ugyanis Szo-
phoklész Oidipusz király címû
mûvének színpadra állítását
javasolta, a darab örökké kor-
társ radikalizmusa miatt, de
végül mégis Pirandello da-
rabja mellett döntöttek. 

Luigi Pirandellot (1867-
1936) ma a XX. század egyik
legnagyobb hatású drámaíró-
jaként tartják számon, holott
csak 31 éves korában írta elsõ
drámáját, elsõ igazi színpadi

sikerét pedig csak 49 évesen
érte el. Szicíliában született,
majd Rómában, késõbb Né-
metországban tanult klasszi-
kus irodalmat és nyelvésze-
tet. Legismertebb és leggyak-
rabban színpadra állított mû-
ve a Hat szereplõ szerzõt keres,
az 1934-ben keletkezett Nem
tudni, hogyan utolsó befeje-
zett mûve. A budapesti Bárka
Színház új bemutatójának
nyilvános fõpróbáját április
22-én, csütörtökön tartják, a
bemutatóra április 23-án,
péntek este hét órakor kerül
sor, Mucsi Zoltán, Szorcsik
Kriszta, Ilyés Róbert és az
1991 és 1997 között a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház-
ban játszott Spolarics Andrea
fõszereplésével. 

HIRDETÉS

Az opera 
népszerûségéért

A kolozsvári magyar egye-
temisták kedvezményes
áron juthatnak ezután belé-
põhöz, illetve diákbérlethez
a Kolozsvári Magyar Opera
elõadásaira. Ebben egyeztek
meg a kincses városban a
Kolozsvári Magyar Diák-
szövetség és az opera veze-
tõi. „A diákoknak van igé-
nyük a magas kultúrára, ám
sok esetben az anyagiak il-
letve az opera mûfajától va-
ló elidegenedés miatt leg-
többen mégsem járnak ope-
rába.  Örülünk, hogy az
egyetlen romániai magyar
opera vezetõsége kész
együttmûködni velünk” –
tudtuk meg Borzási Saroltá-
tól, a KMDSZ tanügyi alel-
nökétõl.

Bocsárdi László legújabb rendezése április 23-án debütál
a budapesti Bárka Színházban. A sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház igazgató fõrendezõje Luigi Pirandello
Nem tudni, hogyan címû drámáját állítja színre. 

Széchenyi István polihisztor, politikus
halálának 150. évfordulójára felújították
azt a nagycenki kisvasutat, amelyet az
újkori Magyarország megteremtõjének
tartott Széchenyi létesített. A park köze-
lében ismét mûködik a cenki lovasisko-
la. A kastélyszálló vendéglõjében „Szé-
chenyi kedvenc húslevesét, töltött-rán-
tott szeletét, borát és süteményét” szol-
gálják fel. Akadémiai emlékezés és döb-
lingi koszorúzás után érkeztek Nagy-

cenkre az Országos Széchenyi Kör tagjai
azzal a Pestrõl induló különvonattal,
amelyet „Széchenyi-mozdony” vonta-
tott. A Széchenyi arcképével és neves al-
kotásainak fényképével díszített moz-
donyt a Gyõr-Sopron-Ebenfurt Vasút-
társaság (GYSEV. Zrt.) varázsolta újjá.
Rövidesen a székelyföldiek is megtekint-
hetik, mert – mint elmondták – ez a
„masina” röpíti Erdélybe az anyaország-
ból a csíksomlyói búcsúsokat. 

Indul a Széchenyi-expressz

Az élesdi alkotótáborban készült munkák 1997 óta gyarapítják a Bodoni-gyûjteményt A szerzõ felvétele
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Hang nélkül maradtam, amikor el-
olvastam az emasa.hu magyar mé-
diafigyelõ oldal Kire voksolt a ma-
gyar média? címû cikkét. Pedig
nem kellett volna, mert az derült ki
belõle, amit már eddig is, amúgy is
jól tud mindenki, aki nem zavaro-
dik bele két, egymás után következõ
összetett mondatba.  Minden, a mé-
diát több-kevesebb tudatossággal fi-
gyelõ ember tudja, vagy ha nem,
akkor sejti, hogy a sajtótermékek
sajnos nagyon az érdekek befolyása
alá kerültek, ahelyett, hogy az érté-
keket követnék. Az emasa.hu megál-
lapítása szerint ez hatványozottan
érvényes a magyarországi médiára:
a kampány elõtt tanúsított maga-
tartásuk lehangoló. Idézzünk: „an-
nak ellenére, hogy a hazai közéleti
lapok túlnyomó része kiismerhetõ,

[...] a konkrét pártnevek csak elszór-
tan jelennek meg a választásra buz-
dító szerkesztõségi anyagokban”.
Tehát közvetlenül a választások
elõtt mintha elbizonytalanodott vol-
na a magyar sajtó nagy része. Az a
kevés kivétel, amely nyíltan vállalta
egy párt ideológiáját – mint például
a Hírszerzõ, amely az MDF és az
LMP mellett állt, vagy a Magyar
Narancs, amely az MSZP-t támo-
gatta, esetleg a Magyar Demokrata,
amely nyíltan fideszes –, beleveszett
a szerkesztõségi bizonytalankodá-
sokba. Vajon ez azt jelenti, hogy
pontosan a választások elõtt meg-
gyöngült volna a pártok befolyása a
médiára, vagy netalántán csak szó-
noki gyakorlat az olyan „nyílt” szö-
vegek írása, amelyeket késõbb több
értelemmel is fel lehet majd ruház-

ni? A Magyar Hírlap, a 168 óra, a
Népszava bizonytalankodása min-
denesetre elgondolkodtató. Vajon az
objektívebbé válás, a pártideológiák-
tól való függetlenedés csírái ezek a
radikális állásfoglalástól való elha-
tárolódások? Ilyés István múlt hét
csütörtökén az ÚMSZ-ben közölt
médiajegyzete arra a következtetésre
juttathat bennünket, hogy a ma-
gyar sajtónak ez a „pillanatnyi
pártsemlegessége”, ez a „választások
elõtti objektivitása” inkább csak
múló állapot, mintsem egy depoli-
tizálódási tendencia kezdete. Úgy
tûnik, a magyarországi média ezzel
az egy gesztussal még nem került ki
a pártérdekek bûvkörébõl. A radika-
lizmus elítélendõ, mert a történelem
bebizonyította, hogy az egyes esz-
mékhez való görcsös ragaszkodás so-

sem vezet jóhoz, de az több mint fur-
csa, hogy bizonyos párt(ok)hoz való
ragaszkodásáról ismert sajtótermé-
kek pont a választások elõtt mondja-
nak le nyíltságukról, és ravasz, de
okos retorikai fogásokkal tereljék ol-
vasóikat az objektivitás felé. Ez egy-
felõl megnyugtató kellene legyen, de,
sajnos, eddigi tapasztalataink alap-
ján, inkább zavarba ejtõ. Mit kezd-
jünk egy olyan médiával, amely sa-
ját magát sem mondja ki, amely sa-
ját magáról sem beszél nyíltan?
Hogy lehet ezzel a magatartással
megnyerni, meggyõzni a gondolko-
dó olvasókat? Vagy ez azt jelentené,
hogy a média rájött arra, hogy ele-
nyészõ a gondolkodó olvasók száza-
lékaránya?

Péter Árpád

Médiagnózis

Bizonytalan médiavoksolás

Röviden

Fleischer Hilda

A román és magyar alkotások
mellett idén is erõs nemzetkö-

zi mezõny sorakozott fel Buka-
restben a ma kezdõdõ Next
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivá-
lon, amely ezúttal is a rendezés-
re, illetve a sound design-ra (ze-
nei aláfestés) fekteti a hangsúlyt.
A szervezõk, a filmmûvészet e
két területére strukturálódva vá-
logatták ki az elmúlt évek legjobb
alkotásait. 

Magyar reménységek

A fesztivál versenyszekciójá-
ba beválogatott filmek között
szerepel Kenyeres Bálint A repü-
lés története, valamint Nemes Je-
les László Türelem címû filmje
is. Kenyeres Bálint harmadik
kisjátékfilmje fesztiválkarrierjét
a Cannes-i Filmfesztiválon, a
Rendezõk Kéthete elnevezésû
programban kezdte, de a ma-
gyar-francia koprodukcióban
készült alkotást tavaly a New
York-i Filmfesztivál, és a Chi-
cagói Nemzetközi Filmfeszti-
vál is mûsorra tûzte, s a film
utóbbiról, az Arany Hugó fõdíj-
jal távozott. A mindössze 15
vágást tartalmazó rövidfilm
1905-ben játszódik Norman-
diában, ahol egy piknik végez-
tével, egy nagypolgári család és
barátaik szedelõzködnek, ké-
szülõdnek egy utolsó fotográfi-
ára, amikor kiderül, valaki hi-
ányzik. A film története, amely

jócskán tartogat meglepetése-
ket, ennek a személynek a kere-
sését dolgozza fel. 

Nemes Jeles László portugál és
amerikai fesztiváldíjakat nyert
Türelem  címû rövidfilmjének öt-
lete egy fénykép alapján született,
ami egy egyszerû nõi arcot muta-
tott. A két magyar film mellett ki-
emelkedõ román (Dávid úr, ren-
dezte: Hadrian Marcu, Derby, r:
Paul Negoescu, Zene vérben, r:
Alexandru Mavrodineanu), len-
gyel (Hanoi – Warszava, r:
Katarzyna Klimkiewicz) osztrák
(Elefántbõr, r: Severin Fiala,
Ulrike Putzer), spanyol (Hogyan
ismertem meg az apádat, r: Alex

Montoya, Csendfelelõs, r: Sergio
Barrejon) és német (Betty B és csa-
pata, r: Felix Stienz) alkotások is
felfénylenek az idei Next-en. 

Nemzetközi ítészek

Andrei Gorzo filmkritikus, a
fesztivál mûvészeti igazgatója,
három hónapos folyamatos film-
nézés eredményeként, több mint
kilencszáz beküldött alkotás kö-
zül választotta ki azt a 26 „ka-
rakteres” filmcímet, amelyek a
héten megmérettetnek. „Szeret-
ném azt hinni, hogy a beváloga-
tott filmek eléggé provokatívak
és stimulálóan hatnak majd a

közönségre” – mondta Gorzo,
aki szerint idénre is sikerült egy
változatos, színes programot
összeállítani. 

Az április 18-ig tartó fesztivál
zsûrijében egyébként olyan nagy
nevekkel lehet találkozni, mint
Jim Stark – aki a Kávé és cigaretta
és a Törvénytõl sújtva címû világ-
hírû Jarmush-filmek producere-
ként vált ismertté –, Bettina
Schwarz, az európai filmakadé-
mia képviselõje, Matthieu
Darras francia filmkritikus, Elad
Keidan izraeli filmrendezõ, a ta-
valyi Next fesztivál gyõztese, va-
lamint Liviu Mãrghidan filmpro-
ducer és operatõr. 

Indiai kutatók olyan rizsfajta kifejlesztésén
dolgoznak, amely fogyasztható fõzés nélkül
is. Az aghonibora elnevezésû fajtát Orisza
államban hozták létre a Központi Rizskuta-
tó Intézet munkatársai. A hibrid termése
olyan lágy, hogy elegendõ mindössze vízbe
áztatni fél óráig fogyasztás elõtt. Az új vari-
áns kidolgozása két évet vett igénybe. Alap-
ját a komal szaul elnevezésû, alapvetõen
lágyszemû rizs adta, amelyet fõként az észa-
ki Asszám államban termesztenek. Az agro-
nómusok szerint a fajta más államokban is
termeszthetõ. Az új rizsfajta kifejlesztõi sze-
rint környezetbarát, hiszen nincsen szükség
semmiféle energiára ahhoz, hogy fogyaszt-
hatóvá tegyék.
További elõny, hogy nem ég oda, ráadásul a
mosogatás is egyszerûbb. Csak nem gõzölög.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazó

Az olvasók szerint 
megvan a kétharmad

Az Új Magyar Szó internetes olvasói úgy vé-
lik, a Fidesz a vasárnap tartott országgyûlési
választásokon megszerzi a kétharmados
többséget. A maszol.ro szavazógépen feltett
legutóbbi kérdésünkre (Ön szerint lesz-e két-
harmados Fidesz az idei országgyûlési vá-
lasztásokon Magyarországon?) válaszoló ol-
vasóink többsége amellett foglalt állást, hogy
a Fidesznek sikerül elérnie a kétharmados
álomhatárt. A kérdésre válaszolók között
azonban elég magas (több mint ötven száza-
lék) azoknak az aránya is, akik szkeptikusak
a választások végeredményét illetõen. 

E heti kérdésünk: 
Ön szerint mi okozta a lengyel államfõ gépének
szombati tragédiáját?
1. A pilóta hibája
2. A gép meghibásodása
3. Terroristák támadása.

Rövidre hangolt Bukarest
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Nyereséges lehet 
az online lapkiadás

Az internet nyújtotta új lehetõségeket ki-
használva az online lapkiadás is nyeresé-
gessé válhat – mondta Eric Schmidt, a
Google vezérigazgatója az amerikai hírszer-
kesztõk szövetségének éves konferenciáján.
A média vezetõi azzal vádolják a Google-t,
hogy a napilapok netes kiadásaitól az olva-
sókat és a hirdetési lehetõségeket is elszip-
kázza. Eric Schmidt szerint azonban az
elõfizetésen, illetve a hirdetéseken alapuló
üzleti modell kombinációja új lehetõséget
jelenthetne a hírpiac számára. A megoldás
részletei egyelõre nem ismeretesek, a
Google vezetõje azonban azt tartja fontos-
nak, hogy a jelenlegi technológiákkal a ki-
adók személyre szabottan szólíthatják meg
olvasóikat. 

Nemes Jeles László, a Türelem címû film rendezõje forgatás közben

ÚMSZ

Holnap tartják a parlament
két házának együttes ülését,

melyen meghosszabbítják a Ro-
mán Televízió Társaság (SRTV)
és Román Rádiótársaság (SRR)
vezetõi testületének a mandátu-
mát. Mint ismeretes a Demokra-
ta-Liberális Párt (PD-L) és az
RMDSZ vezetõ politikusait tö-
mörítõ koalíciós tanács múlt csü-
törtökön úgy döntött: mivel az
április 15-i, korábban megszabott
határidõig már nincs idõ a veze-
tõváltásra, meghosszabbítják a
két intézmény igazgatótanácsá-
nak mandátumát. A hosszabbítás

megszavazására a parlament két
házának tegnapi együttes ülése
adott volna alkalmat, de mivel
Jerzy Buzek látogatásának elma-
radása miatt nem ült össze a par-
lament, ez elmaradt.

A PD-L szerdán kezdi meg a
SRTV és a SRR depolitizálását
célzó egyezkedését a Parlament
többi pártjával. Adriean Vi-
deanu, alelnök azt nyilatkozta,
hogy „az egyeztetések elõször a
kormánypártok között történnek
majd, és azután keressük fel azo-
kat az ellenzéki pártokat, ame-
lyek hajlandóknak mutatkoztak
tárgyalni errõl a kérdésrõl”.
Elmonása szerint, a Raluca Tur-

can képviselõ által kidolgozott
depolitizálási módszert szeret-
nék alkalmazni. „Turcan tervé-
ben az áll, hogy a SRTV és SRR
igazgatótanácsába a civil szerve-
zetek javasoljanak, és ezekbõl
válasszanak a szakbizottságok.
Az igazgatótanácsok végsõ ös-
szetételérõl a plénum fog szavaz-
ni” – jelentette ki Videanu. A
pártközi megbeszélések elsõ for-
dulójára a tervek szerint szerdán
kerítenének sort, és a további
egyeztetéseket is gyorsan szeret-
nék megoldani, hogy minél ha-
marabb lehessen dönteni a köz-
médiumok új vezetõségének ös-
szetételérõl. 

Fotó: Szilagyi Lenke

Szerdán újabb közmédiumvita
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kanapé
10.30 Újrakezdés 
(olasz tévéfilm sor.)
11.30 Család-barát 
– Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő 
– Kulturális hírek
15.20 Az alkotás útja
15.50 Szerelmes földrajz
16.25 Széchenyi napjai
(magyar tévéfilm sor.)
17.10 Csodafa
18.00 Zorro 
(amerikai kalandfilmsor.)
18.30 Térkép 
– Integrációs magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Karamell 
(francia-libanoni rom. víg-
játék)
22.35 Híradó, Sport
22.45 Közbeszéd 
- Aktuális háttérműsor
23.10 Váltó 
- Gazdasági Híradó
23.25 Egy nő (magyar
színházi felv.)
0.35 Váltó Extra
0.50 Vers
1.40 Kikötő - Friss 
(ism.)
1.55 Himnusz
2.00 Híradó (ism.)

RTL Klub, 15.35
Az öreg hölgy és a testõr

Tess Carlisle, valaha a Fehér Ház első asszonya volt. Szavait
egy ország leste. Visszavonulása óta közönsége hét főre csök-
kent: a titkosszolgálat legkiválóbb ügynökei vigyázzák bizton-
ságát Doug Chesnic vezetésével. Chesnic és társai dolga a lát-
szat ellenére korántsem könnyű: a kedves, ám kissé bogaras
idős hölgy mindent elkövet, hogy pokollá tegye életüket.

Duna televízió, 21.00
Karamell

Öt nő és egy bejrúti szépségszalon. Layale, a fodrászlány egy
házasember szeretője. Nisrine az aki eltitkolná vőlegénye előtt,
hogy nem ő az első férfi az életében. Rima a saját neméhez
vonzódik. Jamale, a lányok középkorú barátnője, egyedül ne-
veli gyermekeit. A szomszéd szabóságban dolgozik Rose néni.
Női sorsok egy társadalomban, ahol a konzervatív hagyomá-
nyok még befolyásolják a nők életét.

TVR2, 23.10
Parkolópályán

Legyen férfi vagy nő, a rendőr is csak ember. Nagyon hasonlí-
tanak, vagy a végletekig különböznek. Mint Claire és Jay.
Mindketten szeretik a munkájukat. Claire-nek azonban nem kis
szomorúságot okoz mindenkivel betartatni a törvényt. A világ-
ra dühös Jay viszont élvezi, hogy a benne felgyülemlett feszült-
séget levezetheti az embereken. Mindez akkor válik érdekessé,
amikor útjaik keresztezik egymást.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Sorstársak
11.20 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Nyitott stúdió
14.55 Kerekek és lépések
15.40 1100 év Európa kö-
zepén
17.30 Egy lépés előre (sp.
tévéfilm sor.)
18.15 Zene az életem
18.40 Kormányváró
19.05 Ez történt Ma Reg-
gel
20.20 Innovációs percek
20.45 Malackó (rajzfilm
sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lova-
sa (auszt. filmsor.)
22.15 Tűzvonalban 
(magyar filmsor.)
23.05 Záróra
23.55 Magyar válogatott
0.55 A Mester és Margari-
ta (filmsor.)
2.30 Tűzvonalban 
(filmsor.)
3.20 Dublini doktorok (sor.)
4.10 Szemünk fénye 
a gyermek

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL híradó 
- Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.35 Az öreg hölgy és a
testőr 
(amerikai vígjáték, 1994)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor., 2004)
18.20 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm sorozat,
1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Élve vagy halva
(am.-német-angol akció-
vígjáték, 2006)
Utána: RTL-hírek
0.10 Halálos árnyak
(amerikai-kanadai thriller)
2.10 Reflektor 
– Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.15 Teleshop
12.20 451 Fahrenheit
(angol-francia sci-fi)
14.20 Kvízió 
- Telefonos játék
15.50 Dokik 
(am. filmsor.)
16.20 Hegylakó 
(kan.-francia filmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs 
(show-műsor)
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House 
(am. filmsor.)
23.25 Született feleségek
(am. vígjáték sor.)
0.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. filmsor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
2.45 Halál a szerelem ár-
nyékában (német dráma)
4.15 Két TestŐr

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.)
12.00 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.00 Lapzárta (ism.)
15.00 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.)
1.00 Közvetlen ajánlat

11.00 Smallville 12.00
Szívek szállodája 12.55
A nagy házalakítás
13.50 A pokol konyhája
14.45 Nyomtalanul
(sor.) 15.40 Nyomtala-
nul (sor.) 16.30 CSI: A
helyszínelők 17.25 Ki ez
a lány (am. vígj. sor.)
18.15 A pokol konyhája
19.10 A nagy házalakí-
tás 20.05 Ki ez a lány
(am. vígj. sor.) 21.30
CSI: A helyszínelők
22.20 Nyomtalanul
(amerikai krimisor.)

7.00 Sport.ro Hírek
10.10 Külön kiadás 12.10
Labdarúgás: Dinamo -
CFR Cluj 13.10 Fitnessz
Világbajnokság 14.10 Te-
nisz: Monte Carlo 16.00
BoxBuster: Lucian Bute -
Fulgencio Zuniga 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.05 In-
formációk 20.05 Vakáci-
ós játékok 21.00 Hírek
22.00 Külön kiadás: CFR
Cluj - Dinamo 23.00
Wrestling Superstars
0.00 Hírek 

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek
(sorozat) 11.15 Életképek
(sorozat) 14.00 Aniela
(sorozat) 15.30 Elrabolt
sorsok (filmsorozat)
16.30 Szegény Mária
(filmsor.) 17.30 Igaz tör-
ténetek 18.30 A szerelem
nevében (filmsor.) 19.30
Kaméleonok (sor.) 20.30
Aniela (sor.) 21.30 A
bosszú álarca (sor.)
22.30 Éjszakai történe-
tek 23.30 India (sor.)
0.45 Igaz történetek  

8.05 Murdoch nyomozó
rejtélyei 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.00 Sza-
kács a pácban (vígjáték)
14.40 ...és megint dühbe
jövünk (olasz vígjáték)
16.55 Tibor vagyok, de
hódítani akarok (magyar
vígjáték) 18.30 Kung
fúj, avagy a barack ro-
mánca (vígjáték) 20.10
Mama Jack (am.-dél-af.
vígj.) 22.10 Már megint
bérgyilkos a szomszé-
dom 0.05 Fordulatszám
(akció-vígj.) 

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 12.30 Hírek
13.00 Egy újabb sors
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere Bah-
muval (show) 18.30
Hírek 19.30 Menyet
anyának (reality show)
20.30 Ég veled, de sz-
eretlek! (reality show)
22.00 Gyilkos cápák 4.:
Az új faj (kopr. film, 2003)
0.00 Előnyös csere
(amerikai vígjáték, 1996)

10.00 Foyle háborúja (an-
gol tévéfilm sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai filmsororozat)
13.00 Őrangyal (amerikai
tévéfilm sor.) 14.00 Trük-
kös hekus (akciófilm-
sorozat) 15.00 Foyle há-
borúja (angol tévéfilm
sor.) 17.00 Rejtélyes hét-
vége (krimi) 19.00 A Par-
tiőrség 20.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
21.00 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 22.00 A
férjem védelmében  

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
11.00 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok 
(magyar filmsor.)
14.35 Hrvatska kronika 
- Horvát nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.05 Ecranul nostru 
- Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.35 Kormányváró
16.05 Ez történt 
Ma reggel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol sor.)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek 
(angol drámasor.)
22.00 Az Este 
- Szerda
22.30 Szilánkos képek
(angol filmdráma)
0.05 Hírek, időjárás-je-
lentés
0.10 Memento
0.20 Teadélután
1.20 Nappali

7.00 Hírek, sport, időjárás-
jelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(filmsor.)
11.15 Folklókincsek
12.25 Az élet és a pénz
12.45 Titkok a palotában
(koreai filmsorozat)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársaink
16.00 Együttélések
17.00 Kontra-generáció
17.55 Én, te, mi
18.25 Titkok a palotában
(koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
21.10 Az óceán mélyén
(kanadai-német film, 2000)
23.00 Tremors - Ahová lé-
pek ott mindig szörny te-

rem (am. akciófilmsorozat)
23.55 Fashion Week Ko-
lozsvár - divatfesztivál
0.00 Hírek, sport, időjárás-
jelentés

7.00 Pro Tv hírek, Sport, Mi
történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Egy másik úton
(kanadai-angol film,
2009, ism.)

12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Kemény kölykök
(német akciófilm, 2006)
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,
időjárásjelentés
20.15 Labdarúgás: Romá-
nia Kupa
22.15 State és Románia
(román vígjátéksorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 A mentalista (ameri-
kai krimisorozat)
1.00 Labdarúgás: Románia
Kupa (ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsor.)
12.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai krimisoro-
zat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 A három testőr visz-
szatér (francia kalandfilm,

2005, utolsó rész)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés Alina Pe-
trescuval
20.00 Kikezdesz a szőkék-
kel? - versenyműsor
22.00 Csillagháló - Dan Ne-
gru műsora
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés  (ism.)
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 A három testőr visz-
szatér (film, ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Sport, diéta és egy
sztár
8.00 Senki sem tökéle-
tes
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Tarzan (sor.)
9.30 Saman király
10.00 Galileo 
- szórakoztató műsor
(ism.)
10.30 Gyilkos a család-
ban 
(kanadai filmdráma,
2007, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (amerikai filmsor.)
15.15 A cseresznye a
tortán (reality show)
16.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
17.00 Lököttek 
(vígjátéksorozat)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők króni-
kája -  Serban Huidu, 
Mihai Găinusa szórakoz-
tató műsora
22.15 Lököttek 
(vígjátéksorozat)
23.15 NCIS (filmsorozat)
1.00 Szexuális kaland
3.00 Hírek

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink 
- Tetoválók
12.00 Micsoda szerszám
- Földi szörnyetegek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei 
- Déli mocsarak
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? 
- Alpesi kürtök, luxus
órák
17.00 Állítólag... 
- Papír íjpuska
18.00 Amcsi motorok 
- DECA
19.00 A kolónia - Beha-
toló
20.00 Túlélés törvényei -
Írország
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvé-
nyei 
– Az útkereső
23.30 Halálos fogás 
- Több nap mint kolbász
0.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
1.30 Futballhuligánok 
- Hollandia
2.30 A túlélés törvényei 
- Írország
3.30 A kolónia 
- Behatoló

7.00 Szépségközpont (film-
sorozat, ism.)
8.05 Az én kedves varázs-
lóm (olasz film, 2009, ism.)
10.00 Hírek
10.15 Berlin, Berlin (sor.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Rögbi: Steaua 
- CSM Universitatea de
Vest Timisoara
14.45 Lehet, hogy nem
tudtad
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsorozat)
17.00 Elisa 
(olasz filmsorozat)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin (sor.)
18.50 Csodák 
(olasz filmsor.)
19.15 Mathilde 
(német dráma, 2005)
20.50 Győztesek
21.00 Bazár (ism.)
21.30 Az én költségveté-
sem
22.00 Hírek, sport
23.10 Parkolópályán 
(amerikai vígjáték, 2007)

1.05 Mosoly... négy keré-
ken (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek 15.00 Sláger-
óra 16.00 Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghí-
vottal 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásá-
ban 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexi-
kon 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, Rá-
dióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Össz-
hang 17.55 A nap hírei röviden   

SZERDA
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Ma az Ida nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Ida germán eredetû nõi
név, jelentése: tevékeny, se-
rény valamint az Ida-, Idu-
kezdetû, többnyire már
nem használt nevek rövi-
dülése is.
Holnap Tibor napja van.

Évforduló
• 1743-ban született Tho-
mas Jefferson, az Egyesült
Államok harmadik elnöke.
• 1849-ben Magyarország
köztársaság lesz.
• 1970-ben született Csol-
lány Szilveszter, olimpiai
bajnok tornász.

Vicc
Az ifjú házaspár elsõ ebéd-
jénél a feleség így szól:
– Drágám, mondanom
kell neked valamit. Én
csak palacsintát és császár-
morzsát tudok csinálni.
– És ez most melyik?

Recept
Tejfölös gombapaprikás 
Hozzávalók: 50 dkg gom-
ba, 1 fej hagyma, néhány
ek. zsiradék, pirospaprika,

só, 1 fél zöldpaprika, 1 kis fej
paradicsom, 0,5 dl tejföl,
liszt, ízlés szerint két-három
szem borókabogyó, késhegy-
nyi szerecsendió.
Elkészítése: Egy fej vörös-
hagymát aprítsunk fel és 0,5
dl olajon dinszteljük üveges-
re. Tegyünk hozzá a 50 dkg
kockára vágott gombát,
majd keverjünk bele 1 ká-
véskanál fûszerpaprikát.
Öntsünk rá 0,5 dl vizet, ad-
junk hozzá sót és fedõ alatt
pároljuk, amíg a gomba
megpuhul. Ezután szórjunk
rá 1 kávéskanál lisztet, ke-
verjük össze, majd adjunk
hozzá 0,5 dl tejfölt és ezt is
jól dolgozzuk bele. Végül
engedjük fel annyi hideg
vízzel, amennyi levet aka-
runk a gombapaprikásnak
és állandóan kevergetve for-
raljuk össze. Akkor kész,
amikor a zsírszemcsék
eltünnek a tetejérõl. Párolt
rizzsel, savanyúság nélkül
tálalva érvényesül leginkább
az íze. Párolt rizshez vagy
nokedlihez adva kevesebb
vízzel engedjük fel, mert
ezek a köretek nem képesek
sok levet felszívni.

2010. április 13., kedd   www.maszol.ro

Vannak õrültségek, amelyek
úgy terjednek, mint a ragályos
betegségek. Az ember azt gon-
dolná nem egy ostobaságról,
hogy lehetetlen, hogy azt bárki
is komolyan vegye. Ennek elle-
nére gyakran vagyunk kényte-
lenek megállapítani, hogy a
legmeredekebb õrültségek mi-
lyen hihetetlen erõvel tudnak
terjedni. Minden õrültségben
van valami megkapó, valami

magával sodró, aminek az embe-
ri lélek nehezen tud ellenállni.
Ha pedig többen is vannak, akik
a lehetetlen ostobaságot komo-
lyan veszik, az már lehengerlõ
érv a legtöbb ember számára,
hogy kövesse az õrültséget. Ezek-
bõl a káprázatokból aztán rend-
szerint hamar kijózanodik az
ember és szégyenkezve igyekszik
elfelejteni azt, amiben nemrég
még úgy hitt.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kos–Hold együttállás arra fi-
gyelmezteti, hogy ellenõrizzen
le mindent, amit csinál és keres-
se meg az esetleges hibákat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Alkalma adódik egy nagyobb
összegû vásárláshoz. Amennyi-
ben ez egy ingatlan, beszéljen
meg mindent alaposan azzal,
akiben teljesen megbízik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Próbáljon meg magabiztosan
koncentrálni az Ön elõtt álló
feladatokra. Ha összpontosít, a
siker garantált.
KOS (VI. 22.–VII. 22.)

Áprilisban több minden átala-
kul Ön körül. Nyugtalanná, sõt
talán kicsit agresszívvá is válik.
Ha vitái támadnak, válassza az
„okos enged” taktikát.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Makacssága miatt néhányan
kerülik a társaságát, örül en-
nek, hiszen ezekkel az emberek-
kel egyébként sem társalogna
szívesen.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Családja vagy partnere válasz-
út elé állítja. Lehet, hogy ez ké-
nyelmetlenül érinti, de az is el-

képzelhetõ, hogy erre a pillanat-
ra várt.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Magánéletével, érzelmi ügyeivel
kapcsolatos kérdések foglalkoz-
tatják. Anyagi ügyeivel úgy-
ahogy elboldogul.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nehéz megõrizni optimizmusát
ilyen anyagi körülmények kö-
zött. Belsõ egyensúlyát kemény
próbára teszik a körülmények.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Régóta keresett valamit, amit
ma végre megtalál. Rengeteg
utánjárástól óvta meg ezzel ön-
magát.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szánjon több idõt a pihenésre,
mert a tavaszi fáradság jelent-
kezik. Töltse fel szervezetét vita-
minokkal, tavaszi zöldségekkel,
és tartózkodjon a napfényben.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Minden munkát elvállal, tettre
kész, de túlhajszolja magát.
Erõfeszítéseit ellensúlyozhatja
azzal, ha a szabadban sétál,
vagy könnyû tornagyakorlato-
kat végez.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne tápláljon mások iránt ellen-
séges érzelmeket, mert ez Önnek
se jó.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Halálcsoportban 
a trikolórok

„Halálcsoportba kerül-
tünk” – jelentette ki Vasile
Stângã, Románia férfi kézi-
labda-válogatottjának szö-
vetségi kapitánya miután
tegnap kiderült: Spanyolor-
szággal, Horvátországgal
és Litvániával kerültek egy
csoportba a 2010-es Euró-
pa-bajnokság selejtezõjé-
ben. Magyarország legjobb-
jai ellenben könnyû kvar-
tettbe kerültek, Macedónia,
Bosznia-Hercegovina és az
Észtország, Ciprus, Bulgá-
ria, Nagy-Britannia elõse-
lejtezõ csoport gyõztese
lesz az ellenfelük.

Menetel a Videoton

Nem hibázott a
Székesfehévári Videoton
labdarúgócsapata a magyar
bajnokság hétvégi 22. for-
dulójában, és 1-0-ra legyõz-
te vasárnap este a vendég
Nyíregyházát. A Vidi így
õrzi vezetõ helyét a tabella
élén, mögötte a Debrecen a
második, a Gyõr pedig a
harmadik.

David Lawrence ismét
megsérült

Négy nappal a bajnoki rá-
játszás kezdete elõtt, a teg-
napi edzésen újra megsé-
rült a Kolozsvári U-
Mobitelco kosárlabdacsa-
patának egyik alapembere,
David Lawrence. Az ame-
rikai sportoló még február-
ban sérült meg a Közép-
Európa Kupa fináléjában, s
épp a rájátszásra tért volna
vissza a pályára. Az alap-
szakaszt élen záró kolozs-
váriak csütörtökön és pén-
teken 17.30 órától a Ma-
rosvásárhely alakulatával
játszanak.

Menesztik Pellegrinit

A Barcelonától hazai pá-
lyán elszenvedett 2-0-s baj-

noki vereség után a Real
Madridnál máris Manuel
Pellegrini vezetõedzõ utó-
dát keresik, legalábbis a
Marca szerint. A fõvárosi
sportújság tegnapi számá-
nak címlapján a chilei mes-
ter menesztését majdhogy-
nem kész tényként tálalta.
A lap már azt is tudni véli,
hogy a királyi gárda kis-
padjára Rafa Benítez,
Carlo Ancelottit, José
Mourinho, Fabio Capello
vagy Luiz Felipe Scolari
kerül majd.

Befékeztek a rapidosok
Labdarúgás

V. Ny. R.

„Azért jöttem, hogy a
csapatot Európába vi-

gyem, de egyre távolabb ke-
rülünk a célunktól” –
mondta csalódottan Ioan
Andone, a Rapid labdarú-
gócsapatának edzõje a Ko-
lozsvári CFR pályáján el-
szenvedett 1-0-s vereség
után. A Liga I 27. forduló-
jában rendezett összecsa-
pást a fõvárosiak kezdték
jobban, a szünet után vi-
szont már a házigazdák
akarata érvényesült. Ezt
George Copos, a Rapid
többségi tulajdonosa az el-
rontott téli felkészülés
számlájára írja, s megdi-
csérte Andonét, amiért „ki-
váló dolgokat tett.” Az
együttes finanszírozója azt
is hozzátette, hogy az elsõ
játékrészben nem ítéltek
meg a javukra egy büntetõt,
valamint két szabadrúgást,
amibõl könnyen gólt rúg-
hattak volna. Azzal Andrea
Mandorlini, a kolozsváriak
trénere is egyetértett, hogy
a Rapid jobban teljesített az
elsõ játékrészben, de tanít-
ványai helyrejöttek a szünet
után. „Tíz százalékkal meg-
nõtt az esélyünk a bajnoki
cím megszerzésére, de a leg-
fontosabb, hogy immár az
ötödik meccsünket nyertük
meg úgy, hogy nem kap-
tunk gólt” – magyarázta a
szakember.

A Dinamo is megbotlott
ebben a 27. fordulóban, s
csak gól nélküli döntetlent
játszott a vendég Brassó el-
len. A CFR így magabizto-
san vezeti a tabellát, s jelen
állás szerint még akkor is
megelõzi a Temesvárt, ha az

végérvényesen megkapja a
Rapid elleni három pontját.

Dragomir be akarja 
perelni Becalit

A Steaua–Iaºi-mérkõzést
lapzártánk után rendezték,
napközben viszont folytató-
dott szócsata George Becali,
a bukaresti klub tulajdonosa
és Dumitru Dragomir, a lab-
darúgóliga (LPF) elnöke kö-

zött. Utóbbi kijelentette,
hogy bepereli az europarla-
menti képviselõt, befolyás-
sal való üzérkedéssel, kor-
rupcióval, zsarolással és
rasszizmussal vádolt meg.
„Europarlamenti képviselõ-
ként olyan fajgyûlölõ, mint

kevesen. A kolozsváriakat
„lebozgorozza”, a rapi-
dosokat lecigányozza, az
Újpest elleni mérkõzésen ki-
feszített transzparenst pedig
a Steaua irodájában készí-
tették. A csendõrség ezt tud-
ja, de én majd tájékoztatom
errõl az európai és a nem-
zetközi futballszövetséget.
Becali most megpróbál le-
váltatni, de üzenem neki,
hogy fejezze be a zsaroláso-

kat és a sértegetéseket. Én
amúgy is beperelem õt” –
mondta Dragomir. A klub
hivatalos álláspontja szerint
viszont a transzparenshez
nincs közük.

Szerinte Becali azért sze-
retné leváltatni õt, mert a

helyére pályázik, de arra
nincs esélye. „Kifiguráz
engem, a Ligát, a magyaro-
kat, a romákat, a szurkoló-
kat, az államelnököt, a mi-
niszterelnököt, Vadimot,
aki európai parlamenti kép-
viselõt csinált belõle. De ki-
csoda õ ebben az ország-
ban? Éveken keresztül ve-
szekedett az unokatestvérei-
vel meg Hagival, Lãcã-
tuºsal, az aranygeneráció

tagjaival, a többi Liga I-es
tulajdonossal, a futballszö-
vetség elnökével, akit min-
den elképzelhetõ módon
megsértett már. Mellette áll
néhány klub, az én oldala-
mon viszont ott a törvény és
a klubelnökök és a tulajdo-
nosok intelligenciája” –
mondta Dragomir, aki azt is
megpendítette, hogy a
Steaua és a Rapid között va-
lamilyen közös pénzügyi ér-
dekkapcsolat van, de errõl
csak a Rapid–Steaua-ran-
gadó után akar beszélni.
Szóba hozta az ominózus
„Aktatáskaügyet” is, ame-
lyet szerinte akár ismét meg-
nyithatnak.

Közgyûlés 
16 nap múlva?

„Holnap (szerk. megj.:
ma) aláírjuk az iratokat,
majd 16 nap múlva lesz a
közgyûlés” – jelentette ki
tegnap George Becali és cá-
folta, hogy át szeretné ven-
ni Dragomir elnöki tisztsé-
gét a ligánál. Elmondása
szerint a klubok többsége és
jómaga Gheorghe Popescut
szeretné a LPF élére.
„Dragomirnak meg kell ér-
tenie, hogy nem maradhat
örökké ott. Túlfeszítette a
húrt és az most elszakadt”
– fogalmazott a Steaua tu-
lajdonosa, aki állítja: tíz él-
vonalbeli klub egészen biz-
tosan az LPF-elnök leváltá-
sa mellett adja majd le a
voksát. 

Vasutascsata Kolozsváron. A rapidosok nem tudták megfékezni Culiót a második felidõben

Élre állt az AS Roma
Labdarúgás

Turós-Jakab László

Az olasz labdarúgó
Serie A 33. fordulójának

vasárnapi zárómérkõzésén
egyetlen gól született, a
Sampdoria 1-0-ra verte a Ge-
novát. Az AS Roma 68 pont-
tal vezeti a tabellát, mögötte
a címvédõ Internazionale
67, az AC Milan 64, a Paler-
mo 54, a Sampdoria 54, a
Juventus pedig 51 pontot
gyûjtött eddig.

Az angol Premier League
34. fordulójának vasárnapi
játéknapján a Manchester
City 5-1-re ütötte ki a Bir-
minghamet, a két Európa
Liga-elõdöntõs, a Liverpool
és a Fulham viszont nem
bírt egymással, és csak gól
nélküli döntetlennel zártak.
Az összetettben továbbra is
a Chelsea (74 pont) vezet a
Manchester United (73), az
Arsenal (71), a Manchester
City (62), a Tottenham (58)
és a Liverpool (56) elõtt. 

Az élvonaltól biztosan el-
búcsúzó Portsmouth az FA
Kupa második döntõse miu-
tán vasárnap, a londoni
Wembley-stadionban, hosz-
szabbításban nyert 2-0-ra a
Tottenham Hotspurs ellen.
A Portsmouth 2008-ban
megnyerte az FA Kupát. A
május 15-i fináléban a
Chelsea és a Portsmouth ta-
lálkozik egymással.

A spanyol Primera
División 31. fordulójának
vasárnapi játéknapján:
Athletic Bilbao–Almería 1-
1, Deportivo La Coru-
na–Racing Santander 4-1,
Osasuna–Zaragoza 2-0,
Espanyol–Atlético Madrid
3-0, Mallorca–Valencia 3-2.
Az állás: 1. Barcelona 80
pont, 2. Real Madrid 77, 3.
Valencia 56, 4. Mallorca 51
(49-36), 5. Sevilla 51 (45-
36), 6. Bilbao 48.

A Hamburg Ruud van
Nistelrooy hajrában szerzett
góljával nyert 2-1-re a Bo-
chum otthonában a német
Bundesliga 30. fordulójá-
nak vasárnap délutáni mér-
kõzésén. Nürnbergben is
vendégsiker született, a cím-
védõ Wolfsburg 2-0 arány-
ban bizonyult jobbnak. A
Bayern München (60 pont)
vezet a Schalke (58), a Bayer
Leverkusen (54), a Borussia
Dortmund (52), a Werder
Bremen (51) és a Hamburg
(48) elõtt.

Az Olympique Lyon ha-
zai pályán 1-1-et játszott a
Lille-lel, így a BL-elõdöntõs
csapat immár csak a harma-
dik helyen áll a francia
Ligue 1-ben. A 32. forduló
másik két vasárnapi mérkõ-
zésén: Nancy–Auxerre 0-1
és Marseille–Nizza 4-1. Az
állás: 1. Marseille 62 pont,
2. Auxerre 60, 3. Lyon 58,
4. Montpellier 58, 5. Bor-
deaux 56, 6. Lille 55. 

Honosítanák a fallabdázást
Fallabda

Kovács Zsolt

A fallabdázás románi-
ai központjává válna

Sepsiszentgyörgy, legalább-
is ezt tervezik a város leg-
újabb sportkomplexumá-
nak építtetõi. Antal Árpád
polgármester, Vaszil Gyula
budapesti és Szabó Tibor
helybéli vállalkozó beszá-
molt arról, hogy a Vadász
utcai mûfüves pálya szom-
szédságába tervezett létesít-
mény mintegy 500 ezer

euróba fog kerülni. A négy-
ezer négyzetméteres terüle-
tet az önkormányzat adja,
míg a négy teniszpályát és
három squash, azaz fallab-
dapályát magába foglaló
csarnokot magyarországi és
helyi vállalkozókból álló
csoport finanszírozza. A ter-
vek szerint legkésõbb októ-
berig befejezik a munkálatok
nagy részét és télen már le-
het is használni a sport-
komplexumot. Szabó Tibor
sepsiszentgyörgyi vállalkozó
elmondta: januárban elkezd-
ték a squash, vagyis a fallab-

dasport romániai bejegyzé-
sének folyamatát is. A tör-
vény szerint ha az országban
megalakul még 5 klub, ak-
kor hivatalosan is elismerik
a sportszakágat, amelynek
országos székhelye Sepsi-
szentgyörgyön lesz. A vá-
rosban jelenleg a megye-
székhelyi uszoda második
emeletén van fallabdapálya.
Ide fõként 25–45 év közötti-
ek járnak hetente sportolni
és egy óra játék elegendõ
ahhoz, hogy minden test-
részt megmozgasson – vélik
a szakemberek. 

Talma pontszerzéssel kezdett
MotoGP

ÚMSZ

„Bemutatkozásnak az új
kategóriában úgy érzem,

hogy jó ez a kilencedik hely”
– jelentette ki Talmácsi Gá-
bor, a gyorsaságimotork-
erékpáros-világbajnokság
Moto2-es kategóriájának
magyarországi szereplõje a
szezonnyitó Katari Nagydíj
után. A 125 cm3-sek között
korábban világbajnok pilóta
értékelésében elmondta: „Jó
volt a rajtom, és tudtam a
tempót tartani az élmezõny-
nyel. Tizenegy kör után érez-
tem, hogy nagyon csúszkál a

motor hátulja, mert a gumi
teljesen elfogyott. Nem tud-
tam már a verseny eleji tem-
pót tartani és hárman meg-
elõztek. Pontokat szerez-
tem, és ez most fontos, a kö-
vetkezõ versenyen Japánban
még jobbak leszünk.” A 250
cm3-s géposztályt váltó
Moto2-ben, mint ismert,
minden csapatnak egysége-
sen a Honda szállítja a mo-
torokat, egyedül a karosszé-
ria az, amely saját fejleszté-
sû lehet. A hatszász köbcen-
tis versenygépeket egyfor-
mán Dunlop abroncsokkal
látják el. A szezonnyitó va-
sárnap esti villanyfényes fu-
tamot ebben a kategóriában

a japán Tomizava Soja nyer-
te meg, a spanyol Alex
Debon és a francia Jules
Cluzel elõtt.

A 125 cm3-sek mezõnyé-
ben a spanyol, apriliás
Nicolás Terol állhatott fel a
dobogó legfelsõ fokára, mö-
götte két spanyol Derbi-mo-
toros, Efren Vazquez és
Marc Marquez lett a máso-
dik, illetve a harmadik. A
királykategóriában a címvé-
dõ olasz Valentino Rossi
(Yamaha) gyõzött, a spa-
nyol Jorge Lorenzo (Yama-
ha) a második lett, míg az
olasz Andrea Dovizioso
(Honda) a bronzérmes pozí-
cióban zárt. 



„Iancu Laura költõi indulására
ma már ki emlékszik? Pedig csak
nemrég, 2004-ben történt, hogy
felfigyeltünk Csíkszeredától Bu-
dapestig és még azon is túl a fia-
tal költõnõ Pár csángó szó c. köte-
tére (Hargita Kiadóhivatal). Ami-
bõl a címbeli csángó kifejezés az-
óta is furcsán megdobogtatja a
szíveket, de nagyon alaposan,
sorról sorra el kell olvasnia a ver-
seskönyvet annak, aki Iancu szö-
vegeiben valóságosan is rá akar
bukkanni. Nemrég megjelent és
Csíkszeredában is bemutatott két
új könyvének ürügyén – Névtelen
nap, 2009; Élet(fogytiglan), 2010 –,
mondta el a költõnõ irodalmi ke-
resztapja, a költõi bemutatkozá-
sát istápoló Ferenczes István köl-
tõ-fõszerkesztõ, hogy az elsõ kö-
tet címadása az õ lelkén szárad,
és hogy milyen nehezen találta
meg azt az árva utalást is, ami a
szerzõ csángó identitását aposztro-
fálja.” Cseke Gábor recenziója a
8. oldalon

Kiállítás, katalógus, rendhagyó történelem-
óra vagy pedagógus-továbbképzés esetén is
alapkérdés lehet: miért kell a múltat faggat-
ni, miért fontos az események folyamatait és
kölcsönhatásait egyben látni, a történések je-
lentõségét egészben felmérni… – s egyálta-
lán bármit tudni, ami nem könnyed és meg-
szabadító, vagy ami nem járul hozzá boldog
jelenünkhöz és reményittas jövõnkhöz…? 
Az alapkérdés, sajnos, jogos. Ezért azután
hamari válasz, röviden megnyugtató érv
sincsen rá.
Hacsak az nem lehet érvényes válasz, vagy
megfontolásra érdemes értelmezés, hogy
nem tudnunk a múltról éppoly önös cél,
mint csupán elõnyét látni annak, hogy ér-
tünk, miattunk is küzdöttek oly sokan a
múlt árnyaival, sokszor „nevük sincs embe-
rek”, s a mi önösségünkért pusztultak vagy
szenvedtek korábbi nemzedékek, a mi köny-
nyed érdektelenségünkért áldozták nyugal-
mukat, biztonságukat, életük hétköznapi
békéjét, sokszor a maguk sorsán túl család-
jaik, barátaik, leszármazottaik nyomorúsá-
gát is elõidézve.
Büntetettnek, megfigyeltnek, fenyegetettnek,
lehallgatottnak lenni, vagy „menekülés köz-
ben véletlenül” elhalálozottnak – nem ép-
pen dicsõ sors. S ha belegondolunk: valami
mesés természetességgel vesszük át a kapott
léthelyzetek másságát, az Õ szabadságukat.
A szabadság ajándéka szinte semmibe nem
kerül nekünk. Mondhatnánk: jól jártunk.
S most már elég talán egymástól, a mara-
dék emberektõl félnünk, a hatalom durva-
ságától már nem kell akként, ahogy szüle-
ink és nagyszüleink idejében. Ez azután
már eléggé megnyugtató is, hogysem ma-
gunkra vennénk az emlékezés terhét. A
megfigyeltek, beszorítottak, disszidálásra
vagy kényszermunkára kényszerítettek,
megvertek, bûnbe vontak mindig a „Má-
sok”, a „ki tudja, milyenek”, az ismeretlen
elõdök… – s hát talán csak-csak volt vala-
mi, ami miatt ez megtörtént velük…
„Valami” tényleg volt. Volt a rendszer, an-
nak „igazsága”, intézményrendszere, kém-
hálózata, besúgótömege, elvitathatatlan fej-
lõdéselve. És voltak az emberek, ilyenek és
olyanok, szenvedõk és hõsök, sunyizók és
kiszolgáltatottak, gyávák és bátrak, fegyve-
resek és áldozatok. De arcukat alig-alig is-
merjük. Csak néhány kép, töredékemlék,
szélfútta foszlány maradt utánuk – már ha
el nem tüntették azokat is önként, Õk ma-
guk vagy valakik helyettük, hogy nyoma se
maradjon a történésnek…
A történelem az idõ teste, olykor fáradó,
máskor egyénien életképes forma, de sok-
szor közös is, és néha megterhelõen súlyos.
A történelem súlyának az értelmezés és em-
lékezés ad kezelhetõséget. Ez némely esetben
a felejtés, de nem ritkán éppen az arculat, a
tekintet, a pillantás érdeklõdõ erejével meg-
személyesítõ esemény keresése. A keresés pe-
dig a fölfedezéssel, a rádöbbenéssel, a meg-
világosító tapasztalattal jár…
Ha másért nem, talán éppen emiatt érde-
mes többet tudnunk arról, amirõl korábban
nem lehetett, mert tilos volt, vagy ha lehe-
tett is, tilalmassága félrevezetõ maradhatott.
Talán a látástól megfosztható az ember, de
a tisztánlátásától sokkal kevésbé. S ennek
öröme, méltósága kínálkozik a rendszervál-
tás 20. évfordulójára rendezett kiállításon,
anyagának tankönyvi szerepén túli gazdag-
ságában. Érdemes kipróbálni…

Varga Andrea

Fleischer Hilda, San Francisco

Ha egy gyerek eltölt tizenhá-
rom évet egy átlagos amerikai ál-
lami iskolában, annak az esélye,
hogy az iskola területén vagy
úton az iskolába/iskolából erõ-
szakos halállal életét veszti, 1 a
107 ezerhez. Ez olvasható abban
a tanulmányban, amely az Álla-
mokban elszaporodott iskolai, il-
letve utcai tragédiasorozatok vél-
hetõ okait próbálja feltárni. Szak-
emberek és a tragédiákban érin-
tettek folyamatosan megpróbál-
ják megkeresni a bûncselekményt
elkövetõ, a felmérés szerint nagy-
részt színes börû gyerekekben fel-
gyülemlett agresszió okát, kézzel-
fogható külsõ hatásokat keresve,
amelyek a kamaszokat folyama-
tosan érték, s amelyek az agresz-
sziót kiválthatják belõlük. Ilyen-
kor mutogat mindenki ujjal a tele-
vízióra, a mozikban vetített fil-
mek brutális jeleneteire, a pusztí-
tásra, gyilkolásra nevelõ videojá-
tékokra, az „emó” mozgalomra
vagy akár a rockzenére. Senki
sem igazán gondol olyan lehetsé-
ges okokra, mint az etnikai ki-
sebbségekben kialakult frusztá-
ciók, a társadalmi különbségek-
bõl adódó konfliktusok vagy
egész egyszerûen a társadalom
perifériájára szorult, nagyszámú
etnikai, faji, vallási kisebbségek
hátrányos helyzetébõl adódó
problémáira. 

Periférián 

Világszerte Amerikában a leg-
magasabb a kiskorú, középiskolás
bûnözõk száma, ezért nem is cso-
da, hogy szintén náluk a legkidol-

gozottabb az alternatív oktatás
rendszere is. Mert ha egy diák
egyszer is szemben találja magát a
törvénnyel, nincs az az állami is-
kola, ahol folytathatná tanulmá-
nyait. S a perifériára került, külön-
bözõ etnikai kisebbségi csoportok-
hoz tartozó tinédzserek gyakran
kerülnek konfliktusba a törvény-
nyel, esetleg tanárokkal, ami az
alternatív iskolák tanárai szerint

elsõsorban a szegényes anyagi
hátterekkel, a bandázásokkal, il-
letve a kisebbségekkel szembeni
visszaélésekkel magyarázható. 

A második esély

A San Franciscó-i Life
Learning Academy (Az élet aka-
démiája) 1998-ban indult azzal a
céllal, hogy felkarolja azokat a fi-

atalokat, akik az otthon és az ál-
lami iskola közönye között az ut-
cára kerültek volna. „Amikor
hosszú ideje reménytelenül élsz,
a remény lesz a legnehezebb do-
log, amiben ismét hinni tudsz” –
ezekkel a szavakkal indítanak út-
ra az iskola folyosói, amelyben
jelenleg hatvan diák élvezhet egy
második esélyt a továbbtanulás-
ra. Folytatása a 2. oldalon

úmszkisebbségbenHavi melléklet
Szerkeszti: Zsehránszky István
2010. április 13., kedd

Iancu Laura csángó származású költõnõ könyvébõl olvas fel

A történelem 
az idõ teste

„Az erõszakmentesség a bátrak fegyvere”. Az San Franciscó-i iskola mottója a Gandhi-idézet A szerzõ felvétele

Költõi sors és „sorstalan világ” 

Fotó: archív

„Az utóbbi húsz évben voltak
olyan oktatási miniszterek, akik
értettek a tanügyhöz, mert onnan
kerültek a tárca élére, és voltak
politikusok, akiknek mindegy
volt, melyik miniszteri székbe ül-
hetnek bele. 2000 óta csak olyan
tanügyminiszterek voltak, akik a
felsõoktatásból jöttek és csak a
felsõoktatással foglalkoztak. A
Daniel Funeriu jelenlegi mi-
niszter nevével fémjelzett tör-
vénytervezet több ponton is nyi-
tást tartalmaz a modern szemlé-
letû európai oktatás felé. Ám
ezeknek jó része megalapozatlan,
kidolgozatlan, jelzésszerû. A jel-
zett hiányosságokat remélhetõleg
a lépten-nyomon ígért metodoló-
giák fogják pótolni; ezeket a min-
denkori miniszter, az éppen funk-
cióban levõ kormány fogja jóvá-
hagyni. Ez azt jelenti, hogy a tör-
vénytervezet kiegészítõi csak vir-
tuálisan léteznek.” Murvai Lász-
ló írása a 4-5. oldalon

Az új oktatási

törvénytervezet 

Az élet akadémiája
Helyszíni riport a San Franciscó-i Life Learning Academy alternatív iskolából
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Varujan Vosganian

A Suttogó könyv egyik
hõse, Levon Zohrab volt az,
aki talán a leginkább bûnös-
nek érezte magát azért, hogy
túlélte. Misak Torlakiantól
és másoktól eltérõen, akik
hazakerülve egyebet nem ta-
láltak, mint az üszökké vált
háztetõ égett szagát és a gaz-
dátlanul maradt holmit a fa-
lakról baltával levert malter-
rel összekeveredve, Levon
Zohrab a történtek tanúja
volt. Édesapja, Krikor
Zohrab, a konstantinápolyi
képviselõ, megeskette õt,
hogy kizárólag azt fogja ten-
ni, amit õ kér tõle, aztán mi-
elõtt ajtót nyitott volna az ot-
tomán rendõrségnek, fiát a
függöny mögé küldte meg-
parancsolva neki, hogy ott
álljon mozdulatlanul mind-
végig. Így aztán Levon 1915
április 24-én végignézte, mi-
ként rontottak a rendõrök
házba és a velük érkezett
Harutiun Mögürdicsan uta-
sítására, aki azért jött, hogy
az örmények képviselõjét
azonosítsa, miként tartoztat-
ták le édesapját, hogy odaál-
lítsák Daniel Varujan, Sia-
manto, Vartkes, Komitas
atya és a többi örmény veze-
tõ mellé, akiket ugyanezen a
napon fogtak el. Néhány év
múlva Levon Zohrab tanú-
vallomása arra késztette
Solomon Tehliriant, hogy el-
képzelése szerint a lehetõ
legpáldásabbnak módon sze-

rezzen elégtételt, vagyis csa-
ládja szeme láttára lõje szí-
ven Mögürdicsiánt.  Csak-
hogy akkor Levon Zohrabot
nem a bosszú foglalkoztatta,
hanem a szégyen, amit el-
szenvedett: az, hogy apja le-
tartóztatásakor jelen volt a
függöny mögött és nem te-
hetett semmit. 

(...) Apja nyomába szegõ-
dött, bejárta a fogolymenetek
útját. Leste a deportáltak cso-
portjait, s ha az õrök nem
voltak eléggé éberek, a fog-
lyok közé keveredett, próbál-
ta megtudni, hol vannak
azok, akiket április 24-én tar-
tóztattak le; betért a fogadók-
ba, szóba elegyedett a csend-
õrök fõnökeivel. Csakhogy õ
gyalog tette meg az utat, míg
a két örmény képviselõt,
Krikor Zohrabot és Vartkes
Efendit vonattal, majd pedig
autón vitték Alepóba, ezért
mindig késõn érkezett. Bár
mennyire is sietett, mindig
belebotlott egy menetbe. A
menetek valósággal maguk
után húzták egymást, mint-
ha össze lettek volna kötve.
Alepóban értesült róla, hogy
édesapja meghalt. Az egyik
tiszt mesélte: bajtársa azzal
dicsekedett, hogy saját kezé-
vel ölte meg Zohrabot és
Vartkes Efendit és hosszan
részletezte, hogy milyen för-
telmesen megkínozták õket.
Levon Zohrab igyekezett
megtalálni azt a helyet, nem
hagyta nyugodni a gondolat,
hogy apja csontjai temetete-

lenül, szétszórva hevernek.
Gondosan rekonstruál min-
dent, amit az italozóktól
megtudott, és eltalált a leírás-
nak megfelelõ helyekre. Az-
tán a helyiektõl szekeret és
szerszámokat bérelt, és elin-
dult megkeresni apja marad-
ványait. Csakhogy azokon a
mezõkön lépten-nyomon
emberi csontokba botlott; az

éjszakai és a nappali közötti
óriási hõmérsékletkülönbség
folytán, az állandó szél miatt
és fõleg a délutáni nagy hõ-
ség következtében a hullák
megfeketedtek, a ruhák szét-
foszlottak, a csontról lejött a
bõr, lehetetlen volt azonosíta-
ni bármelyik hullát, azt is
amelyik méreteit tekintve
esetleg hasonlított az apjá-

hoz. Akkor nekifogott elte-
metni az utjába kerülõ összes
hullát, reménykedve, hogy
talán közöttük van az apja is.
Ezt csinálta heteken át, amíg
(...) de aztán leállt, a kime-
rültség miatt, de fõleg a
nyugtalanság miatt, amit az
õt körülvevõ helybeliek te-
kintete, halk suttogása vagy
dühös hiresztelései okoztak;
egyesek kötözni való bolond-
nak, mások pedig hullarabló-
nak tekintették õt.

Levon Zohrab Romániába
jött, akárcsak a többi tízezer
menekült, aki ezt a helyet vá-
lasztotta, megérkezett Kons-
tancára, a kikötõbe, az ottani
tarka és nyüzsgésteli világba,
ahol világ különbözõ sarkai-
ból érkezett áruk keresztez-
ték egymást, ahol a pénz
olyan sebesen forgott, mint
az örvény és ahol, aki rejtõz-
ni akart, elbújhatott, mint se-
hol máshol.

Zohrab el is rejtõzött min-
denki szeme elõl, csak saját-
maga elõl nem talált rejtek-
helyet. Az egyszerû és brutá-
lis kikötõi nép, a hordárok
közé állt, munkával és
nélkülõzéssel teli életet vá-
lasztott. Aztán kubikolt, épí-
tõtelepen dolgozott, peniten-
ciának tekintette, hogy
állanadóan gödröt ás, majd
betemeti azt; így vezekli le a
mérhetetlen bûnt, hogy õ
életben van, miután apja te-
metetlen maradt. De nem is
a penitencia volt a legna-
gyobb kín, hanem az, hogy

nem tudta végigvinni. Az
építõtelepen, ugye, mindig
hiányzik valami, hol tégla
kell, hol kavics, hol egyéb és
az anyagok sohasem érkez-
nek meg idejében. Levon
Zohrab pedig a szokás hatal-
ma folytán, rendes mederbe
akarta terelni a dolgot, kap-
csolatba lépett néhány
Konstancán élõ örmény ke-
reskedõvel és létrehoztak egy
építõanyag lerakatot. Rövid
idõ múlva le kellett hogy
mondjon a lapátolásról a ke-
reskedés javára és a magára
kirótt vezeklés helyett gazda-
godni kezdett, amit nyugtala-
nul vett tudomásul. A pénz
egyáltalán nem hozott eny-
hülést számára, sõt miköz-
ben játszi könnyedséggel, fel-
tartóztathatatlanul szaporo-
dott, fokozta benne a bûntu-
datot amiatt, hogy õ életben
maradt. (...) Mivel nem volt
képes megfékezni a benne
ösztönösen meglévõ hajla-
mot, tovább növelte az üzle-
tet, Bukarestbe költözött. Ott
találkozott Micael Noradun-
ghiannal, aki részletesen el-
magyarázta neki, hogy Ro-
mániában a legjobb út a
meggazdagodáshoz a köz-
igazgatással való üzletelés,
aki pedig meg spórolni akar
idõt és kenõpénzt, maga is
belép a közigazgatásba. Így
lett aztán Levon Zohrab a
Dohány Monopólium és né-
hány dohánygyár fõnöke.

Folytatása a 7. oldalon

Suttogó könyv

Folytatás az 1. oldalról

„A diákok többsége zseb-
metszés, bandázás, kábító-
szer-árulás, illetve -fogyasz-
tás vagy verekedés miatt ke-
rült be a kiskorúak korrekci-
ós rendszerébe, és innentõl
igazából senkinek sem kel-
lettek. Hozzánk aránylag
könnyû bekerülni: a vizsga
mindössze egy interjúból áll,
amelyen a bizottságot egy-
szerûen arról kell meggyõz-
ni, hogy tényleg változtatni
akarsz, és van is erre terved,
ami mellett kitartasz bármi
áron” – magyarázza az isko-
la aligazgatónõje, Tiffany C.,
miközben bemutat a most
utolsó éves diákoknak, akik
már maguk is egyfajta neve-
lõi szerepet vállalnak az
újonnan érkezettek fölött. 

Mélyponton

„Nagyon mélyponton kell
lenned ahhoz, hogy errõl az
iskoláról hallj” – meséli asz-
talunkhoz leülve Cory, egy
17 éves, dél-afrikai szárma-
zású diák. Mint mondja,
emlékében még mindig kris-
tálytisztán él a kép, amikor
elõzõ iskolájában az egész
diák- és tanársereg szeme
láttára megbilincselték, mert
egy megtöltött 32-es kaliberû
pisztolyt és egy nagy adag

marihuánát találtak nála, s
az igazgató szemében látta a
megkönnyebbülést, hogy
egy csavargóval kevesebbért
kell holnaptól aggódnia.
„Nagyon le voltam törve, az-
tán szó szerint bekönyörög-
tem ide magam, most meg
már hat kollégium is ösztön-
díjat ajánlott” – teszi hozzá
büszkén. A diákok közül,
akik az akadémián megfor-
dulnak, sokan írástudatla-
nok, mások börtönviselt szü-
lõk gyermekei. „Itt bizton-
ságban érzem magam, a be-
járatnál nincsenek kutyák,
nem kutatnak át, hogy van-e
nálunk fegyver, kábítószer,
mint a régi iskolámban” –
meséli Faye, egy 16 éves me-
xikói diáklány, akit négy éve
rúgtak ki az állami iskolából,
alkoholproblémái miatt.  „A
börtönviseltség, kábítószer-
fogyasztás, szexuális felvilá-
gosítás nem tabu, és ez így
van jól, mert amirõl tudunk
beszélni, abból tanulunk” –
magyarázza a diáklány, s
szavait a csoportunkat foga-
dó aligazgató, Craig Miller
is megerõsíti. Mint elmond-
ja, számukra a teljes õszinte-
ségre való törekvés az egyik
legalapvetõbb feladat. Még
akkor is, ha ez azzal jár,
hogy az egész iskola tudja:
az igazgatónõt, Terit valami-
kor az utcáról szedte össze a

mentõautó, és túladagolását
alig élte túl. „A diákok job-
ban bíznak abban, akik ha-
sonlókon mentek át, mint
õk, könnyebben megnyíl-
nak, s ez megkönnyíti a
munkánkat” – mondta az al-
igazgató.  

Bandák harmincadján

Az intézményben a taná-
rok mellett a diákokra neve-
lõk is figyelnek. „Mi arra
próbáljuk felkészíteni õket,

hogy e falakon kívül is tud-
janak talpon maradni. Bár
nemes cél, de nem feltétle-
nül azt akarjuk elérni, hogy
a gyerekek ne drogozzanak,
ne bandázzanak, hanem
azt, hogy felfedezzék önma-
gukban a lehetõséget, az
akaratot a továbbtanulásra”
– meséli az ebédlõben
Jimmy, aki már az iskola
építésekor is itt dolgozott.
„Sokan fel sem fogják, mek-
kora nyomás nehezedik egy
szegénynegyedi kamaszra,

aki ki akar lépni egy bandá-
ból, hogy tanulhasson. A
bandatagok hetekig, hóna-
pokig nem hagyják békén,
fenyegetik” – emlékezik vis-
sza a felvigyázó. 

„Most már szeretek 
iskolába járni”

„Furcsán hangzik kimon-
dani, de most már szeretek
iskolába járni. Az elõzõ he-
lyen a lányokat folyamato-
san megerõszakolták a suli-

ban, már a mosdóban sem
volt biztonságban az ember.
Úgyhogy egy idõ után hóna-
pokig be sem jártam, kábító-
szerezni kezdtem és nem ér-
dekelt a tanulás. Lévén,
hogy az iskolában mindenki
tudta, hogy az apám börtön-
ben van, a tanárok már a
kezdetektõl letettek rólam,
nem foglalkoztak az eredmé-
nyeimmel, nem motivált
semmi” – meséli meglepõ
õszinteséggel Sylvia L. tizen-
nyolc éves, latin-amerikai
származású diák. 

Az alternatív iskolában
egyébként az oktatás sem-
mivel sem könnyebb, mint
máshol: a diákokat iskola-
buszok szállítják be minden
reggel 8-kor, és egyesek még
este tízkor is bent vannak.
Az épületben kialakított
nappali, illetve ebédlõ gyak-
ran szolgál közös házifel-
adat-megoldások, csoport-
építõ gyakorlatok helyszíné-
ül. „Egy órát töltünk az osz-
tályteremben, negyven per-
cet pedig egyéni projektekre
szánunk. Ez lehet fotózás,
kertészkedés, webdizájn,
esetleg zeneóra. Nem próbá-
lunk hiperaktív gyerekeket
nevelni, inkább praktikus-
ságra akarjuk õket tanítani,
és a bennük levõ negatív
energiákat pozitívakká ala-
kítani” – vallják a tanárok. 

Az élet amerikai akadémiája
Helyszíni riport a San Franciscó-i Life Learning Academy alternatív iskolából

„Állj meg. Gondolkozz. Dönts.” Az alternatív iskola az önbizalom növelését célozza Fotó: Fleischer Hilda

Varujan Vosganian bukaresti könyvbemutatóján
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Varga Andrea

Nem könnyen minõsít-
hetõ, de helyenként elszo-
morító a fiatal nemzedékek
jelen- és jövõképe. Egy kí-
sérletben, mely részvételük-
kel zajlott, mégis remények
nyílhattak: Bukarestben az
Európai Bizottság bukares-
ti képviseletének kiállítóte-
rében múzeumpedagógiai
foglalkozás zajlott, ahol az
Oktatási Minisztériummal
illetve a bukaresti tanfel-
ügyelõséggel együttmûköd-
ve február illetve március
hónapban diák-generáció-
ból szinte naponta megfor-
dul egy iskolányi csoport a
kelet-európai rendszervál-
tások 20. évfordulójára ren-
dezett kiállítás látogatói-
ként. A dokumentumfotók,
archív anyagok, levéltári
dokumentumok százainak
végigmustrálását követõen
naponta más és más felada-
tot kapnak a résztvevõk:
hol múltbéli életrajzot ír-
nak vagy jövõt terveznek,
hol rendszerhû kémekként
viselkednek, hol a ’89 elõtti
idõszak mártírjainak emlé-
kére rímelõ leveleket kom-
ponálnak, forgatókönyvet
készítenek vagy emlékalbu-
mot… 

A látszatra megingatha-
tatlan egykedvûség és ér-
dektelenség azonban olykor
kreatív eredményeket hoz,
ebbõl közlünk néhány kivá-
lasztott rövid írást. Ismeret-
len temesvári mártírok ne-
vében fogalmazódtak e so-
rok, akik az utolsó szó jo-
gán még saját vívódásuk és
áldozatvállalásuk értelmét
keresték talán, vagy csupán
szerettek volna egy kicsit
boldogabbak és kevésbé
megalázottak lenni. Az utó-
korért, a rendszerek válto-
zásáért, a ma élõk kevésbé
félelemteli létéért küszkö-
dõk talán nemcsak áldoza-
tai voltak a kommunizmus
dicsõ épülési idõszakának,
hanem emberi példái, sok
esetben hõsei is. Annál is
inkább fontos ez a kortárs
kísérlet, s annál többre érté-
kelendõ a diákok tollán
megelevenedõ „lehetséges
történelem”, mert az utó-
korért akár dicstelen halál-
lal haltak is azt remélhették
talán, hogy a mai kama-
szok, kisfelnõttek számára
már más világ, más körül-
mények adódnak majd. Sok
tekintetben be is követke-
zett ez, a szabadságért vál-
lalt küzdelem talán nem lett
értelmetlen. De tény ugyan-
akkor, hogy a volt kommu-
nista országok közül Romá-
nia az egyetlen, ahol mind-
máig nem voltak képesek
rehabilitálni a szocialista
korszak áldozatait, igazság-
talanul elítélt foglyait, meg-
kínzott vagy kivégzett,
megfigyelt vagy pszichésen
tönkretett névtelen szerep-
lõit. Az iskolai órákon
mindez néma csöndben
marad, a diákság java része
sosem hallott a temesvári

eseményekrõl, a bukaresti
„karácsonyi forradalom”
történéseirõl, tankönyveik-
ben és tanáraik történelem-
értelmezéseiben szó sincs
mindezekrõl, így még kér-
déseik, tépelõdéseik, dilem-
máik sem lehetnek saját
kortörténetük elõzményei-
rõl, szüleik életének folyto-
nosságáról, a társadalmi át-
menetek idõszakairól és ál-
dozatairól, a szolidáris
szomszéd népekrõl, a berli-
ni Fal leomlásáról, a len-
gyel Szolidaritás mozga-
lomról, a litván vagy kelet-
német, cseh vagy magyar
ellenzékiekrõl, a 68-as prá-
gai eseményekrõl vagy az
1953-as berlini munkástün-
tetésrõl, a román dissziden-
sekrõl, az orosz—magyar—
lengyel szamizdatról, a
mindenütt jelenlévõ titkos

szolgák odaadó múltjáról
és jelenérõl. 

A diákok szövegei nem
felnõttek által diktáltak, ha-
nem spontán vallomások,
szerepkísérletek, átérzései
egy helyzetnek, sorsnak,
korszaknak. Legyen az Ol-
vasó feladata értékelésük,
miként maga a kiállítás is
csupán egyetlen elbeszélés-
módja a múlttal való szem-
benézésnek, sok más interp-
retáció mellett és sok egyéb
közös emlékanyag alapján
lehetséges történetmondási
kísérletként. Hasonló „me-
sék”, narratívák talán ha szá-
mosabban volnának, szinte
kiegészíthetnék a történe-
lemtanítás sötét foltjait az el-
múlt húsz évrõl és a még sö-
tétebb azelõtti fél évszázad-
ról… De ez már talán majd
a felnõttkora hajnalán visz-
szatekintés élményét keresõ
jövõbeli generációk feladata
lesz. Ha mégsem, akkor a
kollektív emlékezet temetet-
len holtjai továbbra is a mél-
tatlan jelen légkörét fogják
minõsíteni…

Ismeretlen temesvári 
mártírok nevében

Ana Serban 18 éves,
Mihai Eminescu Nemzeti
Kollégium, XI. osztály:

Nevem Botoc Luminiþa.
Ma lettem volna 35 éves. 35
év, amely során megtörté-
nik velem mindaz, amin
egy normális ember át-
megy: lélegzik, szeret, szü-
letik egy leánya, amilyen én
voltam 14 éves koromban,
élettõl csillogó szemû, ka-
landra vágyó, változást kí-
vánó.

Akkor is változást akar-
tam – mert láttam, hogyan
élnek a szüleim, és a többi-
ek körülöttünk. Ezt akar-
tam megváltoztatni.

Ide jöttem és meghaltam,
azért hogy õk igazán ör-
vendjenek az életnek. Nem

sajnálom. Sohasem gondol-
tam arra, hogy a szüleim
szenvedni fognak, amikor
látják, hogy már nem élek.

Nem igaz, hogy nem élek,
mert én ott vagyok minden-
hol: annak az embernek a
mosolyában, aki a napfény-
nek örvend; a szélben,
amely a fáradt testet simo-
gatja; sõt, ott vagyok benned
is, a gondolataidban.

Boldog vagyok.

Rosi Alexandra, Mihai
Eminescu Nemzeti Kollé-
gium, XI. osztály:

Kedveseim,
Mindannyian tudjátok,

hogy mostanáig a zenébõl
éltem, és ma is a zene tart
életben. A legszebb, ami ve-
lem életemben történt, a
legszebb muzsika az volt,
amelyet az emberek lelké-
bõl hallottam, amikor a
szabadságnak örültek, an-
nak ami addig hiányzott
nekik. Remélem, hogy ez-
után jó lesz mindenkinek.
(Csizmarik Ladislau, 55
éves zenetanár)

Covalschi Mihaela,
Mihai Eminescu Nemzeti
Kollégium, XI. osztály:

Azt modják, a halál ka-
pujában szemed elõtt elvo-
nul mindaz, ami megéltél.
Az én gondolataim viszont
a jövõbe repülnek, azt lá-
tom, hogy ezután mi tör-
ténhetne életemben.

A múltbeli emlékek min-
dig szépek, de szörnyen kí-
noz a gondolat, hogy nem
lesz nekem szeretõ férjem,
nem lesznek gyermekeim,
akiknek éjjel, lefekvés elõtt
mindenféle tréfás történetet
mesélhetnék.

Mindent odaadnék azért,
hogy még egyszer lássam
anyám csillogó mosolyát
vagy apám szelíd és megér-
tõ tekintetét,  hogy nõvé-
rem okos tanácsait hallgas-
sam – csakhogy ebben a vi-

lágban nincsenek ilyen cso-
dák, ezért bennem az élet
azzal alszik ki, hogy mi lett
volna, ha… (Leia Sorinei
Dinei, 23 éves vegyipari
munkás)

Elkhatib Mohamed,
Mihai Eminescu Nemzeti
Kollégium, XI. osztály:

Kedves gyermekeim,
Örvendjetek az idõnek,

ami nektek maradt, és mo-
solyogjatok, mert ha ott le-
hetnék közöttetek, moso-
lyognék én is, veletek
együtt. Akkor, 25 éves ko-
romban nagyon jól tudtam,
hogy mi következik, és hi-
szem, hogy helyesen vá-
lasztottam, amikor azt tet-
tem, amit tettem.

Most, amikor már nem
vagyok közöttetek, legalább
tudom, hogy valami jót
hagytam rátok. (Sava
Angela Elena, 25 éves mun-
kásnõ)

Ciurtin Florina, Mihai
Eminescu Nemzeti Kollé-
gium, XI. osztály:

Mindössze 25 éves va-
gyok, és elõttem az élet. De
most olyasmi történik, ami
nyomot hagy a nemzeten.
Ez a forradalom, mindaz,
ami történik, remélem, jobb
életet hoz számomra. Lám,
most sorra összedõl min-
den, amit eddig éltem, ami-
tõl megcsömöröltem. A
szegény emberek harcolnak
értem, magukért, minden-
kiért.

Uram, remélem, valami
jobb jön – egy szabadság-
csöpp hull erre a szomjazó,
megkínzott népre.

Szabadság mindenki-
nek! (Sava Angela Elena,
25 éves munkásnõ)

Rusu Florina, Mihai
Eminescu Nemzeti Kollé-
gium, XI. osztály:

Életem utolsó pillanatá-

ban a családomért könyör-
gök. Azt kívántam, hogy
hosszú és boldog életet él-
jek, vele együtt, most vi-
szont látom, hogy ez lehe-
tetlen. Próbálom megszok-
ni a gondolatát annak,
hogy meghalok, de remé-
lem: a túlvilágon majd ta-
lálkozni fogok valakivel a
családomból. Tudom, hogy
bolond gondolat, de ezt
van a szívemben.

Ugyan ki tudja majd,
hogy én ezen a világon vol-
tam, és hogy meghaltam itt
azért, hogy a jövõ generáci-
óknak ne kelljen megélniük
azt a fájdalmat és azt a kínt,
amit mi megéltünk? (Sava
Florica, 33 éves elárusító-
nõ)

Ez nem az a világ…
Andreea Belocklavec,

Cervantes Líceum, XI. B
osztály:

17 éves vagyok, és Buka-
restben élek, amióta va-
gyok. Kicsi koromban ilyen
szövegeket hallottam:
“Ceauºecu idejében jobb

volt”. Így hittem én is, a
környezetem hatására. 

Ahogy nõttem, egyre töb-
bet tudtam meg a kommu-
nizmusról… Tilalom tilal-
mat ért, az ellenõrzés min-
denre kiterjedt, és embere-
ket gyilkoltak – mindezt az
anyagi komfortért cserében.

Vajon megérte? 

Alina Vulcu, Cervantes
Líceum, XI. B osztály:

A múltnak, függetlenül
attól, mennyire volt “rossz”
vagy “jó”, meg kell marad-
nia a tudatunkban, hogy
egy javított rendszer hoz-
zunk létre, amelyik tartal-
mazza azt, ami a korábbi-
akban pozitív volt, és cse-
rélje le azt, ami a korábbi
rendszerekben nem mûkö-
dött. Fontos az, hogy ne fe-
ledjük a múltat, bármilyen
is volt az!

Diana Moise, Cervantes
Líceum, XI. B osztály:

A jelenben élve s a múlt-
ról mások elbeszélésébõl
vagy krónikákból és tanul-
mányokból értesülve, nem
alkothatunk világos és jól
meghatározott képet arról,
hogy mit jelentett a kom-
munizmus. De a fennma-
radt bizonyítékokból ítélve
azt mondhatjuk, hogy még
mindig a kommunizmus-
ban élünk, csak most de-
mokráciának nevezik, anél-
kül hogy tudatosítanák, va-
lójában mit kellene jelente-
nie…

Ana Maria Hîj, Cervan-
tes Líceum, XI. B osztály:

„Gyarapodjunk, ne szû-
kölködjünk!” – a kommu-
nizmus idején ez volt az
egyik jelszó, és akkor el is
hitték, bár sokkal rosszab-
bul éltek. A kérdés az: Mi-
ért hitték el?

Mert rákényszerítették
õket. Mert túlságosan el
voltak foglalva azzal, hogy
kannával öntözzék a
krumpliföldet, és nem utol-
sósorban azért, mert meg
volt kötve a kezük, és be
volt tapasztva a szájuk. Lát-
ták, de nem tehettek sem-
mit. Azután állástfoglaltak,
fellázadtak és nyertek! Jo-
gokat és szabadságot nyer-
tek, de soha nem gondoltak
arra, hogy a nyomukban
náluknál erõsebbek és nagy
manipulátorok jönnek,
olyanok mint a kommuniz-
mus idején voltak, akik sze-
mük láttára újra hatalomra
lépnek.

Most miért nem láza-
dunk fel?

Miért nem követeljük a
jogainkat?

Mert a bátorság feledésbe
ment, mert jó ez így nekünk,
mert mástól várjuk, hogy el-
kezdje, vagy mert egész egy-
szerûen nem akarjuk!

Feszengõ vagyok! Igen,
az vagyok! Ez nem az a vi-
lág, amelyben élni akarok,
sem pedig amelyikben meg
akarok halni. Ébredj föl,
nemzet!   

Az utolsó utáni szó jogán
„Diákbeszéd”, avagy a jövõ tudatos-ráébredõ állampolgárainak szolidáris érzékenysége…?

Foglalkozás a bukaresti Basarab Fõgimnázium XI-es diákjaival a kommunizmus temesvári áldozatait bemutató kiállításon Fotó: Florin Vedeanu
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Murvai László

1. Az utóbbi húsz évben vol-
tak olyan oktatási miniszterek,
akik értettek a tanügyhöz, mert
onnan kerültek a tárca élére, és
voltak politikusok, akiknek
mindegy volt, melyik miniszteri
székbe ülhetnek bele. Az elsõ ka-
tegóriába tartozók fõleg törvé-
nyen belül próbáltak olyan in-
tézkedéseket foganatosítani,
amelyek az oktatás minõségi ja-
vítását célozták meg. 2000 óta
csak olyan tanügyminiszterek
voltak, akik a felsõoktatásból
jöttek és csak a felsõoktatással
foglalkoztak. (Hogy milyen
eredménnyel: lásd a felsõoktatás
mai helyzetét. Több egyetemünk
van mint Németországnak, de
egyik sem tartozik bele a világ
elsõ ötszáz intézménye közé.)
Mások nem az oktatásból jöttek,
nem is értettek az oktatáshoz –
de azért beleszóltak sõt változtat-
tak rajta. Ez utóbbiak tevékeny-
sége egy vonatkozásban nagyon
hasonló. 2000 óta szinte mind-
egyik miniszter nekilátott tör-
vényt vagy törvénytervezetet
„gyártani”. Mi okból? Nyilván,
hogy igazolják létüket – ezért –
„áltevékenységképpen” a törvé-
nyek/tervezetek kidolgozása tet-
te hangossá a szaktárca folyosó-
it.  De a gazdasági, politikai
vagy a szociális elõkészítés alap-
vetõen hiányzott, a törvények le-
begtek a levegõben.  Viszont sen-
ki sem mondhatta, hogy az ille-
tõ miniszter zabot hegyez. A
másik „áltevékenység” a törvé-
nyek/tervezetek körül kialakí-
tott meddõ vita volt, amelynek
vagy politikai színezete lett,
vagy szakszervezeti huzavona
vált belõle, de a tanügyhöz sok
közük nem volt. Amikor kitelt a
miniszterség ideje, a tervezetek
rendre a süllyesztõbe kerültek.
Jelenleg pedig arról olvasunk,
hogy az ellenzéki pártok ássák
elõ onnan a tervezeteket. A tör-
vénykezéssel kapcsolatosan érde-
mes idézni az utóbbi húsz év
egyik legkompetensebb miniszte-
rének véleményét. Andrei
Marga szerint a román oktatás-
ban két felfogás kombinálásáról
beszélhetünk: az ún. „ázsiai” vo-
nal  többféle ellenõrzõ dolgozat-
tal, felméréssel, vizsgával fegyel-
mezi a tanulót, és a sok megmé-
rettetés miatt kevés esélyt hagy a
személyiség fejlesztésére; a másik
az ún. „északi” vonal, amely en-
gedi a tanulót élvezettel tanulni,
hogy ezáltal fejlõdhessen a sze-
mélyisége. A két leírt rendszer
kombinációja vezetett a mai
paradoxális helyzethez. Andrei
Marga szerint a hazai oktatási
rendszer nem fejlõdhetett, mert
többnyire dillettáns döntések
születtek vele kapcsolatban. És
ma? Újból  ad hoc helyzet állt
elõ: az „új”-nak mondott és sok
szempontból ijesztõen új tanügyi
törvénytervezetet az oktatási tár-
ca 2010. március 18-án tette
közzé a minisztérium honlap-
ján. Amikor olvastam, kettõs ér-
zés kavarogott bennem: kétséget
kizáróan sok a pozitívuma, kiér-
zik az európai oktatáshoz való
közelítés, de sok a selejt is, ami a
régi törvények és statútumok át-
emelésébõl adódik. Mint a pia-
con, amikor az árus a friss por-
tékát összekeveri a régivel és új-
ként adja azt el. 

Ne feledjük: reform = pénz.
Válsághelyzetben pedig csak
olyan „reform” képzelhetõ el,
amely kevesebb pénzbe kerül.
Ezért az új törvénytervezet sem
tartalmaz sok olyan módosítást,
amely komoly pénzügyi befekte-
tést igényel, helyette maradnak
a régi elemek kirakókockái,
amelyekbõl új várat lehet építe-
ni.  Már ha lehet.

2. Az új törvénytervezet 310
cikkelyt tartalmaz és az egész
tanügyet átfogja: közoktatást,
felsõoktatást, tanárok kötelessé-
gét/jogait, iskolai adminisztrá-
ciót stb. Elemzésünkben nem té-
rünk ki mindenre, csak a közok-
tatással fogunk részletesen fog-
lalkozni, hiszen ez a felsõoktatás
helyzetét is befolyásolja, és ter-
mészetesen éberen figyelünk a
nemzetiségi oktatásra vonatkozó
paragrafusokra. Mert a bõrün-
kön tapasztaltuk, hogy ebben a
vonatkozásban még inkább,
mint a tervezet többi cikkelyé-
ben, minden leírt vagy le nem írt
szónak elõre nem látható követ-
kezménye van/lehet. Örvende-
tes, hogy a törvénytervezet ismét
külön fejezetben – részletesen és
behatóan –  foglalkozik a kisebb-
ségi oktatással. A kisebbségi feje-
zeten kívül található cikkelyek
közül a következõ kitételekre hív-
nám fel e figyelmet: a) az oktatás
alapelvei között említi a kisebb-
ségek kulturális identitásának a
tiszteletben tartását (3/7. cik-
kely). b) garantálja a kisebbségi
oktatást és részletezi az annak
megszervezésére vonatkozó sza-
bályokat (9.cikkely). (Ezekre a
késõbbiekben még hivatkozni fo-
gok). 

3. Az oktatás szerkezete. a)
A 14. cikkely a közoktatás szer-
kezetét módosítja. Arra épít,
hogy a kötelezõ oktatás 1+9, az-
az 10 osztályos lesz, amely ma-
gába foglalja az óvodától átvett
elõkészítõ osztályt (1) és az álta-
lánosan elõírt 9 osztályt, tulaj-
donképpen az elemi és a gimná-
ziumi osztályokat. A kötelezõ
oktatás felsõ korhatára 18 év. Az
általános oktatás szerkezetét a
következõ életkori beosztás szem-
lélteti: 0–3 éves kor, 3–6 éves kor,
6-7 éves kor – elõkészítõ osztály,
I–IV. osztály, V–IX. osztály.

b) A 17-es cikkely a felekezeti
oktatás szervezésére vonatkozik.
Sajnos, ez változtatás nélkül ke-
rült át ide a hatályban lévõ 1995-
ös 84-es tanügyi törvénybõl, ahol
csak líceumi szinten és a felsõok-
tatásban engedélyezett a felekeze-
ti oktatás. Annak ellenére, hogy
1995-tõl több módosító szabályt
sikerült életbeléptetni, amelyek
alapján elemi és gimnáziumi
szinten is lehetett felekezeti okta-
tást mûködtetni, az új törvényter-
vezet nem reflektál ezekre, így az
új törvény életbe léptetése után
azok érvényüket vesztik. Tehát
kezdõdik újra a felekezeti oktatás
kiteljesítéséért folyó huzavona
egyház és állam között. Meg kell
jegyeznünk, hogy mindez csak a
magyar történelmi egyházakat
érinti negatívan, mivel az orto-
dox egyház felekezeti oktatáson
egyértelmûen közép-, illetve felsõ-
fokú papképzést ért. Van azon-
ban egy kiskapu, amire a 17. cik-
kely 2. pontja utal: bármely ál-
lam által elismert  felekezet szer-

vezhet magánoktatást/magánis-
kolát. Ez így volt benne az 1995-
ös törvényben is, de ott a finanszí-
rozás másképpen volt elképzelve:
magániskola nem kaphatott ál-
lami támogatást. Most pedig az
ún. fejkvóta bevezetésével a ma-
gániskolának is jut állami támo-
gatás, ha akkreditált.

4. Az oktatás szervezése. A
18. cikkely 1., 2., 3. pontja sza-
bályozza ezt. Tartalma a követ-
kezõ: csak azok az iskolák ren-
delkezhetnek jogi személyiséggel,
a) amelyekben 300 beírt tanuló
van, b) ahol 300 óvodás és isko-
lás tartozik az intézményhez, c)
150 óvodás jár az intézménybe.
Az eddigiek szerint 200 tanuló-
val, illetve 100 kisgyerekkel mû-
ködõ intézmény lehetett  jogi sze-
mély. Most fölemelték az alaplét-
számot. Ez egyenlõ lesz az intéz-
mények további összevonásával.
A nem jogi személyiségû intéz-
mények mûködhetnek ugyan, de
nincs külön igazgatójuk, sem
önálló adminisztrációjuk, vala-
mely nagyobb intézmény koordi-
nálja ezeket. Mi várható? A kis
létszámú vidéki iskolák teljes

tönkretétele. Arra aztán már
gondolni sem merek, hogy a ter-
vezetben az is szerepel, hogy ro-
mán iskolának az ország min-
den helységében mûködnie kell
(v.ö. 9/2-es cikkely). Megéltük,
hogyan mûködött ez az elõírás
1985–89 között... Milyen jövõ
vár arra a településre, ahol sem
iskola, sem óvoda nincs? De, sze-
rencsére, itt is nyílik egy kiskapu,
amelyet a szóban forgó cikkely 3.
pontja nyit a jogi személyiséggel
nem rendelkezõ intézmények fe-
lé.  Területi/adminisztratív
szempontból megengedett, hogy
olyan helységekben, ahol a tanu-
lói létszám alatta marad az elõ-
írtnak, egyetlenegy  jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ iskolát szer-
vezzenek – amely majd koordi-
nálja a többit. Ennek a jóváha-
gyása a tanfelügyeletek hatáskö-
rébe tartozik majd, mûködteté-
sükbe a helyi önkormányzatok is
besegítenek. Ez így rendben is
lenne, de az alá- és fölérendeltsé-
gi viszonyokat jó lett volna tisz-
tázni, nem nyitva hagyni, már
csak az egymásra mutogatás el-
kerülése végett is. A beiskolázási
számot a törvénytervezet annyi-
ra szigorúan veszi, hogy komoly
szankciókat helyez kilátásba
azokkal szemben, akik megsze-

gik azt, és ebbe  a helyhatóságok
is beleértendõk. Igaz, hogy ezen
a ponton ellentmondásba kevere-
dik a helyhatósági törvénykezés-
sel, ahol a fenti feladatkör nincs
szabályozva. Az igazgató vagy a
tanfelügyelet nem szankcionál-
hatja a helyi polgármestert, és
amíg ez a feladatkör nem kerül
be a helyhatósági törvénykezésbe
is, addig  a tanügyi törvénybe is
úgy illik, mint pipére a rézcsen-
gõ. A 22/2/ a, b és c pontja kü-
lön figyelmet érdemel.

a) pont bevezeti a korai fejlesz-
tés fogalmát. Ezt a 0–6 éves kor-
osztályra érti. Két korcsoportot
különít el: a) 0–3 és b) 3–6 éve-
sek korcsoportját. Az elsõt óvoda
elõtti szakasznak nevezi, a b) az
óvodai oktatásra értendõ. A tör-
vénytervezet kiemeli az óvodából
a 6–7 éves korcsoportot, áthelye-
zi az elemi oktatásba, mint elõ-
készítõ osztályt. Ez azt jelenti,
hogy az óvonõi álláskeret eddigi
4 csoportjából 3 marad, azaz az
óvónõk szempontjából az elõké-
szítõ év áthelyezése negyedével
fogja csökkenteni az álláskeretet.

b)  Az elõkészítõ osztály ilyen-
szerû besorolásával kapcsolatban

szintén vannak tartalmi és szer-
vezési fenntartásaink. Az egy sor
osztállyal mûködõ, fõként vidé-
ki, de több városi iskolában is
problémák lesznek a pluszosztá-
lyok elhelyezésével, míg az óvo-
dákban egy osztály üresen ma-
rad. Így lesz ez mind az I–IV.,
mind pedig az I–VIII. osztályos
iskolák esetében. A terem kérdése
csak azokban az iskolákban nem
fog gondot okozni, amelyek egyé-
ni kezdeményezések eredménye-
ként integrálták az óvodákat.
Ezeknek az intézményeknek a
száma elenyészõ. (Jómagam
ilyen próbálkozásokról csak Há-
romszéken tudok.) Tartalmi
szempontból is sok olyan kérdés
vetõdik fel, amelyekre a törvény-
hozóknak válaszolniok kell. Mit
fognak kezdeni a tanítók az elõ-
készítõ osztályokba beírt gyere-
kekkel? Egyesek szemében szõr-
szálhasogatásnak tûnhet ez a
kérdés. De sajnos nem az. Biztos,
hogy az igazán jó tanítók meg-
oldják a feladatot, és az óvodából
ismert foglalkozásokat fogják
folytatni sok játék keretében.
Megint mások, és ezek lesznek
többen, mondván, hogy az isko-
la elkezdõdött, írni-olvasni fog-
ják tanítani a gyerekeket, bár
azoknak túlnyomó többsége élet-

kori sajátosságainál fogva még
képtelen olyan finom mozdula-
tok végzésére, mint pl. a ceruza
vezetése. Itt abbahagyom aggá-
lyaim sorjázását, mert ennyi is
elég annak szemléltetésére, hogy
meggondolatlanul, mindenféle és
-fajta szakmai elõkészítés nélkül,
nem lehet reformokat bevezetni.
Illetve lehet, de úgy, ahogy azt az
elmúlt húsz év tapasztalatai iga-
zolják, az eredmények várhatóan
éppoly csapnivalóak lesznek,
mint az eddigi változtatgatások
alkalmával. Arról nem is szólva,
hogy történik mindez a szerve-
zett(len) oktatás legelején. 

c) Az igazi szerkezeti változta-
tás ebben a paragrafusban rejlik
és az V–IX. osztályra vonatko-
zik. Többször szóvá tettem már,
hogy erre a szerkezeti változta-
tásra a szakemberek már 1991-
ben javaslatot tettek, amikor az
elsõ „szabad” törvénytervezet el-
készült. Ma is lehet  vitatkozni
azon, hogy a 4+4+4-es iskola-
szerkezet felel-e meg a modern
oktatásnak? Az viszont vitán
felül áll, hogy az elmúlt húsz év
gyenge teljesítményének egyik
oka, hogy az iskolaszerkezet ma
is ugyanaz, mint húsz-harminc
vagy negyven éve. Az oktatás
tartalma a változatlan forma
eredményeként  (is) maradhatott
ugyanaz, mint ezelõtt húsz-har-
minc vagy negyven éve: ismerete-
ket felsorakoztató, mechanikus
tanulásra kényszerítõ, túlzsúfolt.
Ezen még a törvénybe került
(ál)modern lózungok sem segítet-
tek/segíthettek. Amíg a pártok
csúcsvezetése az oktatás „elvi”
kérdéseirõl miniszteri vagy azon
túli szinten vitatkozott, addig a
szakmai vezetés harmadik-ne-
gyedik vonala zavartalanul
mentette át a húsz-harminc-
negyven éves tantervek meg fõleg
tankönyvek tartalmait. Mert
ezek jóval „kifizetõdõbbek” vol-
tak, mint ha újat kellett volna ír-
ni. A pályázatok kiírásában egy
dolog nem sokat változott: a kéz-
iratok megírására mindig lehe-
tetlenül kevés idõ jutott. Húsz év
távlatából ítélve úgy látom, hogy
mindez nem véletlenül tör-
tént/történhetett, hiszen a
tankönyvszerzés terén versenyké-
pesek jórészt csak azok lehettek,
akik nem eredetit alkottak, ha-
nem átdolgoztak.  Másfél-két hó-
nap alatt pedig nemigen lehetett
a korszerû elvárásoknak megfele-
lõ tankönyveket írni. Persze kivé-
telek így is akadtak, született né-
hány tartalmában is korszerû
tankönyv, de ezek csak a szabályt
erõsítették. Tehát kellene már,
szükség volna az új iskolaszerke-
zetre. Volt erre próbálkozás még
2001-ben is, ám sikertelennek bi-
zonyult. A parlament ekkor már
elfogadta a változtatást, amely a
gyakorlatba ültetéskor mondott
csütörtököt. Félõ, hogy az új ne-
kirugaszkodás éppen az V–IX.
osztályból álló gimnáziumot-, il-
letve a X–XII. osztályos líceu-
mot nem fogja tetõ alá hozni.
Vagy legyünk optimisták, mert
a harmadik próbálkozás az Isten
igaza? 

22/2: Ez az  alpont az egyik
azok közül a paragrafusok kö-
zül, amelyek oktatási intézmé-
nyek  finanszírozását tárgyalják.
Mivel az óvodák, napközik és is-
kolák közpénzbõl való finanszí-
rozása  a törvényjavaslat hatály-

balépése után csak akkreditált
intézmények számára lesz lehet-
séges, föltehetõleg megnõ az akk-
reditálást végzõ intézmény ázsi-
ója. Tény, hogy a törvénykezõ el-
képzelésének több költségvetési
hozadéka is van. Az oktatás szá-
mára jó, a költségvetés számára
kevésbé jó az, hogy a magánok-
tatásnak járó pénzt is ki kell
utalni. A  pénzügyi tárca legna-
gyobb örömére a pénz átutalása
nem azonnal történik, hanem a
törvény hatálybalépésétõl számí-
tott 12 hónap múlva. Ekkor is
csak az akkreditált intézmények-
nek jut pénz, az autorizáltak
számára nem. Nagy talány,
hogy miért, vagy talán nem is
olyan nagy (?), pedig az engedé-
lyezett intézményekbe is adófize-
tõ állampolgárok gyermekei jár-
nak. De nézzük a pozitív oldalt:
ha lassan is, mégis léptünk egyet
elõre. 27: a líceumi oktatásra vo-
natkozó változtatásokat tartal-
mlazza. Ezek közül a legfonto-
sabb az, hogy a tervezetben sze-
replõ profilokon kívül a minisz-
térium engedélyével másokat is
indíthatnak. 30: a mûvészeti ok-
tatást szabályozza. Ennek értel-
mében az óraterveket/tanmene-
tet az oktatás sajátosságaihoz
fogják igazítani (pl. kevesebb
lesz a matematika-, fizikaóra).
Ezzel a változtatással már ko-
rábban is próbálkoztak, de a
szaktanárok tiltakozása miatt
visszaléptek.

44/4: Az állam a hátrányos
helyzetû gyermekek számára
biztosítja a délutáni foglalkozást
és annak finanszírozását
(„ºcoalã dupã ºcoalã”). Itt meg
kellene pontosan határozni, ki
tekinthetõ hátrányos helyzetû-
nek, mert ha nem, rövidesen
mindenki hátrányos helyzetû-
nek vallja magát a juttatások
miatt.

47/5: Az Európa felé nyitás
lehetõsége feltételeként partneri
kapcsolatok építhetõk ki  ha-
zai/illetve külhoni iskolákkal. 

48/1: Nyugati minta szerint
törvényerõre emelkedik az isko-
lák között létrehozható konzorci-
umok lehetõsége. Mit jelent ez?
Az iskola biztosítja a tanulók
ú.n. áttanulásának feltételeit,
amely együtt jár azzal, hogy a
tanuló használhatja az iskolák
anyagi bázisát, felveheti az õt ér-
deklõ tantárgycsomagokat stb.
(A részletes mûködési szabályza-
tot a minisztérium késõbb fogja
kidolgozni.) 48/4: A líceumok
autonómiát kapnak a felvételi
vizsga megszervezéséhez, a tanu-
lók bejutási sorrendjének a meg-
állapításában. Milyen kritériu-
mok alapján dönthetnek önálló-
an? Ezt is késõbb kidolgozandó
metodologia fogja tisztázni. 

50: Ez a cikkely az országos
Curriculum-ra vonatkozóan ve-
zet be újításokat: megállapítja,
hogy az óraterv egyrészt kötele-
zõ, másrészt opcionális modu-
lokból fog állni. A kötelezõ tár-
gyak tanterveit a minisztérium
állapítja meg, de az opcionális és
fakultatív tantárgyak moduljá-
nak a tanterveit az  iskolák dol-
gozzák ki és az iskola vezetõsége
fogja elfogadni. Ez a cikkely an-
nál is inkább értékes, mert ka-
put nyit a nyugati típusú okta-
tási rendszer felé: eddig ugyanis
az Oktatási Minisztérium írta
elõ a Curriculum egészét, 1-2
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opcionális órát hagyva az iskola
és a tanár rendelkezésére. A
Nemzeti Alaptanterv (Curricu-
lum National) kidolgozásának
alappilléreit is felújították az eu-
rópai normáknak megfelelõen:
a) a tanulók egyéni fejlõdése a
cél, b) a munkaerõpiac szükség-
leteire épül a szubszidiaritás elve
alapján. 52: Az 50-dik cikkely
pozitív hatása érzõdik itt már. A
Nemzeti Alaptanterv szerint a
kötelezõ tantárgyak modulja az
óraterv 80%-át teszi csak ki az
általános és kötelezõ oktatásban,
ugyanez 70% lesz a líceumban.
Azaz: a tanítandó tárgyak 20%-
a az általános és kötelezõ tíz osz-
tályos oktatásban az iskola ha-
táskörébe kerül át mint opcioná-
lis és/vagy fakultatív tárgyak,
ugyanez a líceumokban már 30
% lesz, ami az iskola autonómi-
áját erõsíti, és a profiljának kör-
vonalazásában kap óriási jelen-
tõséget. Az iskolán múlik tehát,
hogy tud-e azt itt feltárt lehetõ-
séggel élni. De más újításról is
hírt kapunk: a különbözõ tan-
tárgyak tantervén belül 75% lesz
a kötelezõ arány, 25% a tanár
rendelkezésére fog állni. Nagyon
jó eredményeket érhetnek el azok
a tanárok, akik jól felkészültek
az önálló munkára és saját el-
képzeléseik kivitelezésére.

52/1: Elõírja az oktatási cik-
lusok kötelezõ óraszámát. Esze-
rint az elemi oktatásban heti 20
óra, a gimnáziumi oktatásban
25 óra, a líceumban 30 óra kö-
telezõ. Megjegyzem, hogy a ki-
sebbségi oktatásban a román
órák módosítják a keretet.  Mi-
vel a tervezet a kisebbségi isko-
lák számára nem ír elõ maxi-
mális óraszámot, két lehetõség
közül választhatnak a törvény
alkalmazói: a) vagy beleszámít-
ják a románt a heti kötelezõ óra-
számba és arányosan csökken-
tik az egyéb órák számát, b)
vagy hozzáadják a kötelezõ óra-
számhoz, ahogy azt eddig is tet-
ték. Mérlegelni lehet, melyik
döntés az elõnyösebb. 54/1:
Külön figyelmet érdemel ez a
törvénycikk, hiszen a modern
romániai kötelezõ oktatás kulcs-
fontosságú kompetenciáit fog-
lalja össze. Nyolcféle kompeten-
ciát sorol fel: 1) anyanyelvi és
egy világnyelvi kommunikációs
készség, 2) matematikai/tudo-
mányos és technológiai alap-
készség, 3) digitális készség
(info), 4) axiológiai készség, 5) a
civil- és a társadalmi életre való
felkészítés, 6) vállalkozási kész-
ség, 7) kulturális kompetencia,
8) tanulási kompetencia. Ezek a
programpontok elvileg kizárják
annak a lehetõségét, hogy a tan-
terveket kidolgozó csoportok
monopolhelyzetbe kerüljenek.
Ide kívánkozik egy megjegyzés:
a törvénytervezetben a nevelés
fogalma vajmi kevésszer buk-
kan fel, ha mégis említést nyer,
tartalmi vonzatai homályosak,
pedig ha valahol, akkor a neve-
léssel kapcsolatosan tényleg
szemléletváltásra lenne szükség.
Az iskola 20-30-40 éve csak ok-
tat és oktat (hogy milyen ered-
ménnyel, azt a PISA-tesztek bi-
zonyítják, ahol az utolsó helye-
kért vagyunk versenyben),  de
neveléssel nem foglalkozik.

5. Tankönyvkiadás. 55: Ez a
cikkely biztosítja az ingyenes
tankönyvellátást, foglalkozik a
tankönyvek beszerzésének mód-
jával és a finanszírozással. Itt lé-
nyeges módosítás várható: a
tankönyvek beszerzése átkerül a
megyei tanács hatáskörébe,

amely az állami költségvetésbõl
kiutalt pénzbõl és saját költség-
vetésébõl fogja ezt megoldani. 

Mind az állami-, mind a ma-
gán tanintézményekben az Ok-
tatási Minisztérium által jóvá-
hagyott tankönyveket lehet
használni. A kisebbségi oktatás
számára ezek lehetnek eredeti és
fodításban készült tankönyvek.
Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy
létezett egy gyakorlat (amely kü-
lönösképpen a nemzetiségi okta-
tást érintette), amely lehetõvé
tette, hogy a külföldrõl behozott
tankönyveket használatát is, ha
azokra volt minisztériumi enge-
dély. Reméljük, errõl továbbra is
így fognak rendelkezni az illeté-
kesek. 56/2: Újdonság számba
megy, hogy a tanárok és diákok
munkáját meg fogja könnyíteni
az a virtuális iskolai könyvtár,
amelyet az internet segítségével
fognak létrehozni az iskolai e-
learning rendszer megteremtésé-
vel párhuzamosan.

6. Értékelés. 57: Ez a cikkely
és az alábbiak a tanulók értéke-
lésének a rendszerén fog változ-
tatni. Az világos, hogy az értéke-
lés megújítása az országos érté-
kelési sztenderd kidolgozásán áll
vagy bukik. Már készült ilyen
sztenderd, de alkalmazhatatlan
volt, mert ahány iskola, annyi
osztály és annyi gyerek. A tanár
nem mindig tudja figyelembe
venni az országos normákat, és
van egy szubjektiv szempont is:
minden tanár csak annyit tanít-
hat, amennyit õ maga tud. Ha
az értékelési sztenderd nem egy-
szerû és közérthetõ, alkalmazha-
tó, akkor az értékelés egész re-
formja a feje tetejére fog állni.
60/c: Az értékelés részletes ki-
dolgozása kapcsán megállapít-
ják az országos szintû felmérõ-
ket. (v.ö. a Marga szerinti  „ázsi-
ai” és „északi” modell keveredé-
sét) a)Ezek szerint a IV. osztály
végén nemzetközi tesztek föl-
használásával országos diagnó-
zist fognak készíteni. Nincs ben-
ne a cikkelyben, hogy konkrétan
ki fogja végezni, ki készíti a tesz-
teket? Marad a többismeretlenes
egyenlet. b) A VI. osztály végén
„transzcurriculáris” felmérés ké-
szül. Mi lenne ez pontosan, az
nincs körülhatárolva. Hiszem,
hogy nem is gondolták ezt végig,
mert az ilyen felmérõk elõkészí-
tése végett minden egyes tanter-
vet és tankönyvet, meg a tanítás
egészét át kell dolgozni az adott
szempontból, különben mit mér-
nek? Hogyan? Két drb. „tran-
szcurricularis” dolgozatot kér-
nek majd a VI. osztályosoktól.
Ki fogja felkészíteni erre a tanu-
lókat? Új tanárnemzedék kelle-
ne, akiket már erre képeztek ki
az egyetemek. A tantárgyakról
nem is beszélve, mert ezután
nem magyart és biológiát, ha-
nem transzcurricularitást kelle-
ne tanítani/tanulni. c) A IX.
osztály végén újabb evaluálás
következik. Megnevezése utal a
tartalmára: „transzdiciplináris
próba”. Írásbeli dolgozatot (tesz-
tet?) kell elkészíteniök anya-
nyelvbõl és idegen nyelvbõl, ma-
tematikából és reál tudomá-
nyokból, s a számítógépes isme-
reteikrõl is be kell számolniok.
Ez a három a curriculum kom-
petencia redszerébõl kiemelt
kulcsfogalom. De mivel ott nyolc
kompetencia szerepel, a fennma-
radó ötöt az osztályfõnökök,
szaktanárok fogják felmérni –
majdan kidolgozott metodológia
alapján. Hogy áll ebbõl össze az
egységes kép, ha minden iskola

maga készíti el a felmérést? Az
sem tisztázott, hogy ezeknek a
felmérõknek az elõkészítése/
megszervezése/javítása beletar-
tozik-e a tanári munkakörbe,
vagy nem, és akkor külön fizetni
fognak érte? Az értékelés fejezeté-
ben sok még a konfúz dolog. Ér-
dekes, hogy a kisebbségi oktatás-
sal kapcsolatosan semelyik cik-
kely sem beszél „transzdiszci-
plináris” próbákról. Feltétele-
zem, hogy csak kimaradt, és
nem a megszokott „elfelejtettük”
szindrómával állunk szemben. 

Lényeges újítás (lenne): ha az
érettségi is csak transzdiszci-
plináris próba (lenne). Még
egyszer kérdezem: ki fogja erre a
tanárokat felkészíteni és mikor?
62: Az evaluálás része a felvételi
vizsga is. Ha a jelentkezõk szá-
ma nagyobb lesz, mint az iskola

által  meghirdetett helyek szá-
ma, akkor megint csak a minisz-
tériumi szabályzat fog dönteni
arról, ki jut be és ki nem? Érde-
kes, mert egy olyan cikkelyt már
kiemeltünk, amely szerint a líce-
umba jutó diákokat az iskola
maga fogja rangsorolni (v.ö.
48/4). Itt meg teljesen másat ol-
vashatunk.

7. Didaktikai karrier.
207/c: Rendkívül érdekes  a tör-
vénycikk, mert a tanárképzés
megújítását célozza meg. A jelen-
leg érvényben levõ bolognai rend-
szer szerint az egyetemi alapkép-
zés három éves, ezt egészíti ki a
két éves mesterképzõ. Ennyi kép-
zés kell a tanításhoz. Ahhoz,
hogy a végzõs hallgató tanárként
el tudjon helyezkedni, egy gya-
korló évet is le kell töltenie vala-
melyik iskolában arra kijelölt
irányító, mentor keze alatt. Az
eddigi gyakorlat az volt, hogy az
abszolvens jelentkezhetett ver-
senyvizsgára bármely meghirde-
tett állásra. Ha sikeres volt a
megmérettetés, elfoglalta, tit-
uláris oktatói státust. 2 év múlva
véglegesítõ vizsgát tett, azután
megszerezte a fokozatokat és elvi-
leg nyugdíjba vonulásig birtokol-
ta a megszerzett állást. Mit ír elõ
az új törvénytervezet? Az abszol-
vens egy éves gyakorlatra jelent-
kezhet a kiválasztott állásra,
amelyet a) versenyvizsga árán
nyerhet el vagy b) egy évre szóló
szerzõdést köthet az iskolával. Ez
alatt az egy év alatt beíratkozhat
a véglegesítõ vizsgára (és lefoly-
tatja a kiírt procedurát). Ha sike-
rül a véglegesítõje, biztosítható a
kontinuitása az iskolában, ha az
iskola vezetõ tanácsa ezzel egyet-
ért. Akinek nem sikerül a végle-
gesítõ vizsgája öt éves perióduson

belül  kétszer jelentkezhet még er-
re, de meg kell ismételnie a gya-
korló évet, és végig kell járnia a
beiratkozási procedúrát. Ha így
sem sikerül véglegesítõznie, de-
terminált idõre alkalmazható a
tanügyben, kezdõ fizetéssel. Lát-
ható, hogy az újabb törvénykezés
mozgósítóbb a szakmai fejlõdés-
re, az eredményesebb munkára,
mint a régi.

8.  A kisebbségi oktatás. 33.
és a 34. cikkely a kisebbségi ok-
tatást tárgyalja. Jó, hogy külön
fejezet vonatkozik a kisebbségi
oktatásra. Nézzük részleteseb-
ben. 33/1: Az Alkotmány sze-
rint rendelkezik: minden nem-
zeti kisebbségnek joga van az
anyanyelvû oktatáshoz minden
oktatási fokon, minden típus-
ban és formában. 33/2: A ki-

sebbségi oktatásban  önálló ok-
tatási egységek, osztályok és cso-
portok indíthatók a kisebbség
igényeinek megfelelõen. (Ezt a
jogot 1985-1989 között elvették,
expresis verbis tulajdonképpen
most kerül végre be, a törvény-
kezésbe.) 33/3: A tervezet újat
hoz abban az értelemben, hogy
a különbözõ oktatási fokozatok
végzettjeinek nem ír elõ semmi-
lyen különbözeti vizsgát, ha
más nyelvû tanintézetbe akar-
nak átiratkozni. 33/5: Azokon
a településeken, ahol több iskola
mûködik a kisebbség(ek) nyel-
vén, de egyik sem tudja teljesíte-
ni a jogi személyhez szükséges
létszámot, az egyik iskola auto-
matikusan jogi személlyé lép elõ
(a tanulók létszámától függetle-
nül). Ha a nemzetiségeknek
nincs önálló iskolai egységük
azon a településen, ahol laknak,
azaz nincs lehetõség arra, hogy
a gyerek anyanyelvén tanuljon,
választhatja a lakóhelyéhez leg-
közelebb esõ településen mûkö-
dõ oktatási intézményt. Ez eset-
ben alanyi jogon megilleti a ta-
nulót  az ingázás költségeinek
állami fedezése, esetenként az
internátusi elhelyezés költségei
(lakás, koszt) is. Az eddigi gya-
korlat, sajnos, azt mutatja,
hogy amennyiben a tanuló lak-
helyéhez közel nem mûködik ki-
sebbségi iskola, a szülõk több-
nyire nem a távoli magyar isko-
lára voksolnak. 33/6/a: Az ok-
tatási intézmény biztosítja a ki-
sebbségiek számára a megfelelõ
arányt az iskola vezetõ testületé-
ben. Ez azért fontos, mert nem
fog lehetni lecserélni az iskola-
igazgatókat, tanfelügyelõket ak-
kor, ha új kormányzási ciklus
kezdõdik (amelyben az
RMDSZ éppen van vagy nincs

képviselve). Azaz a kisebbségi
oktatás szervezési és tartalmi
kérdéseit irányító tisztségviselõk
állásai elvileg nem fogják politi-
kai alku tárgyát képezni.
33/6/b: Azokban az iskolák-
ban, ahol tagozatok mûködnek,
biztosítani kell azt, hogy az
egyik igazgató a nemzetiség so-
raiból való legyen – a szakmai
kompetenciának megfelelõen.
Megjegyzés: kimarad annak a
tisztázása, hogy a kisebbségi is-
kolákban, ahol a tanítás nyelve
csak a kisebbségé, esetünkben
magyar, milyen nemzetiségû
igazgató választható? És ezt
nem véletlenül írtam kérdõjellel.
A törvénytervezet  83/1 – ben
pont ezzel a kérdéssel mégegysz-
er foglalkozik, és teljesen mást
mond emígy: a kisebbségi tan-
nyelvû iskola igazgatójának is-

mernie kell az iskola tanítási
nyelvét. Egy törvényen belül két-
féle megközelítés, amely lehet
egyszerûen gondatlanság is (bár
ahhoz képest elég sokhelyütt ta-
láltam ilyet): az elsõ variánst a
régi törvénybõl, a másikat a régi
statútumból „emelték át” auto-
matikusan, egyeztetés nélkül.
Ártatlan vagy tendenciózus „el-
írás”? Az „iskola tanítási nyelvé-
nek ismerete” azért nem jó meg-
közelítés, mert nincs kikötve,
hogy milyen szinten kell ismer-
nie az illetõnek „az iskola tanítá-
si nyelvét”, és ki dönt ebben a
kérdésben? Arról nem is beszélve,
hogy ellentmond a 33/6/b-nek,
ahol, mint mondottuk, az igaz-
gató nemzetiségi hovatartozása
a kritérium. Tehát esetünkben
nem a tanítási nyelv ismerete a
fontos, hanem a nemzetiségi ho-
vatartozás (emlékszünk pl.
Octavian Goga kitûnõen ismerte
a magyar nyelvet, mégis számos
intézkedést hozott ellene). Azt is
szóvá kell tennünk, hiszen a ki-
sebbségi fejezetbe (is) tartozna,
hogy a hátrányos helyzetû és a
fogyatékkal élõ gyermekek anya-
nyelvû képzése sem itt sem más-
hol nincs szabályozva. Ugyanígy
a tehetséges gyerekekkel való spe-
ciális foglalkozás sem tartalmaz
nemzetiségi kitételt (milyen nyel-
ven kell/lehet foglalkozni ve-
lük?). 33/10:  A Neveléstudo-
mányok Intézetében létre kell
hozni a kisebbségi oktatással fog-
lalkozó szakosztályt. (Rég kértük
ennek a létrehozását. Elõször mi-
niszteri rendelet tervezetben még
1997-ben, Béres András állam-
titkár idején.) Itt is léptünk tehát
egyet. 33/11: A nemzetiségi ok-
tatás koeficiense magasabb, mint
az országosan megállapított, fi-
gyelembe véve azt, hogy a nem-

zetiségi tanintézményben a tanu-
lók több tantárgyat tanulnak
(román), a tankönyveket fordíta-
ni kell, a taneszközeik is sajáto-
sak, amelyeket külön elõ kell ál-
lítani. Ez esetben a törvényterve-
zet a méltányosság elvét alkal-
mazza.

9. A román nyelv tanításá-
ról. A román nyelv tanításának
kérdése – úgy tûnik – végre he-
lyére  került a kisebbségi oktatás-
ban, hiszen mind a kormány-
program, mind pedig az oktatá-
si törvénytervezet szavatolja azt,
hogy a románt a kisebbségi gye-
rekek számára sajátos tantervek,
tankönyvek alapján  kell taníta-
ni az elsõtõl a XII. osztályig.
Végre különbséget lehet tenni
anyanyelv és nem anyanyelv kö-
zött. Az anyanyelv beleivódik a
gyermek tudatába a családban,
a környezetében. A nem anya-
nyelvet általában az iskolában
kezdi el tanulni intézményesített
formában, legyen az angol, né-
met vagy román. (Megjegyzem,
hogy 1945 után harmadszor si-
kerül megérteniök az arra illeté-
keseknek, hogy ne akadályozzák
meg a más nemzetiségû gyereke-
ket abban, hogy jól megtanulja-
nak románul azzal a képtelen
követelménnyel, hogy anyanyel-
vi tanterv szerint tanítják õket.
A törvény kerete tehát megvan
(?), a többi teendõ ránk vár: új
tantervekre és tankönyvekre van
szükségük a kisebbségi tanulók-
nak. Ebbõl a két alapdokumen-
tumból a tantervek már rendel-
kezésünkre állnak, de csak az
I—IV. osztály számára készül-
tek sajátos tankönyvek. (Igaz, a
gimnáziumi osztályok is kaptak
néhány tankönyvet a Romániai
Soros Alapítvány és annak jog-
utódja jóvoltából. Ádám Gábor
úr érdemei ezen a téren elvitat-
hatatlanok.) Most a tantervcso-
mag egésze a szerzõk rendelkezé-
sére áll. (Milyen könnyû ezt a
megállapítást rögzíteni, és men-
nyi veszõdéssel járt, amíg idáig
eljutottunk.) Tehát meg lehet
tervezni az oktatás tartalmát
egységesen - az elsõ osztálytól a
tizenkettedikig. Végül még egy
kérdés: a román tanítás/tanulás
reformja  az értékelés reformját
is feltételezi. A törvénytervezet
kitér az írásbeli és a szóbeli szá-
monkérés kritériumaira. Elõír-
ja, hogy a teszteket, írásbeli vizs-
gadolgozatokat a sajátos tanter-
vek követelményrendszere alap-
ján kell elõkészíteni. Ez így
rendben is lenne, csakhogy a tör-
vénytervezet 34-es cikkelye (c
pont) azzal fejezõdik be, hogy a
vizsgatételeket az országos cur-
riculumban megállapított di-
daktikai/metodológiai követel-
mények alapján kell összeállíta-
ni. Az viszont kimarad a terve-
zetbõl, hogy a kisebbségek szá-
mára készült sajátos tantervek
az országos curriculum részei.
Az egyértelmûség miatt ennek
be kellene kerülnie a tervezetbe. 

10. Összegzésként megállapít-
hatjuk: a törvénytervezet tagad-
hatatlanul több ponton is nyitást
tartalmaz a modern szemléletû
európai oktatás felé. Ezeknek
azonban  jó része megalapozat-
lan, kidolgozatlan, jelzésszerû. A
jelzett hiányosságokat remélhetõ-
leg a lépten-nyomon ígért meto-
dológiák fogják pótolni, ám eze-
ket a mindenkori miniszter, illet-
ve az éppen funkcióban levõ kor-
mány fogja jóváhagyni.  Ez egy-
elõre azt jelenti, hogy a törvény-
tervezet említett kiegészítõi csak
virtuálisan léteznek. 
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Moses Rosen 

1954 áprilisa. Azt suttog-
ják, szájról szájra, hogy zárt
ajtók mögött ítéletet hoztak
az 1950 óta letartóztatott ci-
onisták pereiben. Életfogy-
tiglani vagy évtizedekig tartó
súlyos börtönre ítélték õket,
kegyetlenül.

Hogy velünk mi a szándé-
kuk – nehéz megfejteni. Egy-
részt mintha alábbhagyott
volna a terror. Beriát megöl-
ték. Moszkvában radikális
változások történtek. Mint-
ha megkezdõdött volna az
enyhülés, mintha csírázna
már a remény.

Romániában viszont pon-
tosan most követték el azt,
amire a terror legsúlyosabb
éveiben sem került sor. Le-
folytatják Pãtrãºcanu perét;
az eredmény: halálos ítélet,
kivégzés. Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej megsemmisíti ve-
szélyes ellenfelét, pontosan
most, amikor elkezdõdött a
tisztázódás. Zsidó-Anna
(Ana Pauker) immár meg-
szûnt félelmetes ellenfél len-
ni számára, most Lucreþiu
Pãtrãºcanu – a román – je-
lent valóságos veszélyt. Szín-
játék ez a per is, csupán a
szereplõk változtak.

Röviddel utána kezdõdött
a cionisták pere. Vele egy
idõben újabb letartóztatások
a fiatal cionisták vagy a cio-
nistának nevezett fiatalok
körében. Ekkor került bör-
tönbe Efraim Guttman rabbi
(ma Tel-Avivban lakik), dr.
Aron Kahane (ma Jeruzsá-
lemben lakik), Abra?a
Koifmant, aki nálunk volt
melamed a Talmud-Tora is-
kolában (jelenleg izraeli la-
kos),  David ªafran (jelenleg
õ is Izraelben él) és mások.

Azonnal megkerestem
minden illetékes fórumot,
hogy megmentsem ezeket a
fiatalokat. Írott kéréssel for-
dultam a Kultuszminisztéri-
umhoz, ugyanakkor felke-
restem Iustinian pátriárkát
és segítségét kértem, arra hi-
vatkozva, hogy letartóztat-
ták egy rabbi fiát. Levelet
küldtem a belügyminiszter-
nek is, így jártam közbe elsõ-
sorban Guttmanért és
Kahanéért. Kahane  annak a
(jelenleg Rehovotban élõ)
Saul Kahane hahamnak a
fia, aki 1941. június 29. és
30. között túlélte a iaºi-i ha-
lálvonat borzalmait. Az öreg
Herº Guttman rabbit pedig
lelõtték a zsilavai erdõben,
két fiával: Iancuval és
Ioseffel együtt. A fiúk
meghaltak a karjai között, õ
pedig csodával határos mó-
don életben maradt. Mindez
1941 januárjában történt, a
bukaresti légionárius pog-
rom idején. Levelembe bele-
foglaltam mindezt, hangsú-
lyozván, hogy a fasizmus ál-
dozatairól van szó, és kér-
tem, hogy bocsássák szaba-
don a fiatalokat. Nyilván
ugyanezzel a kéréssel fordul-
tam a Kultuszminisztérium-
hoz is. De egyik minisztéri-
umtól sem kaptam választ.

Aztán (ha nem tévedek)
1954. június 12-én, egy pén-

teki napon felszólítottak,
hogy másnap, tehát szomba-
ton, reggel 8 órakor jelenjek
meg a kultuszminiszternél
egy „rendkívül fontos ügy-
ben”. Ez szokatlan eljárás
volt részükrõl, ugyanis tud-
ták, hogy a szombatra szóló
meghívásokra nem válaszo-
lok.

Arra gondolva, hogy vala-
mi súlyos ügyrõl van szó,
mégiscsak odamentem. A
miniszter irodájában már ott
volt Israel Bacal, a Zsidó Kö-
zösségek Föderációjának el-
nöke. Petre Constantinescu-
Iaºi (kultuszminiszter) kije-
lentette: „Eisenhower elnök
és a reakciós nyugati sajtó a
cionista perek témájában tá-
madást indított hazánk el-
len. Önnek segítenie kell ne-
künk: közzé kell tennie egy
nyilatkozatot, amelyben
megcáfolja a Románia elleni
rágalmakat, rámutat ezek-
nek az elítélt kémeknek és
árulóknak a bûnösségére, és
elhatárolódik tõlük. Ugyan-
akkor tiltakoznia kell a tá-
madások miatt, amelyeket
ellenségeink külföldrõl indí-
tottak” (idézem emlékezet-
bõl azt, amit mondott).

A következõket feleltem:
„Nem tudom, hogy miféle
perekrõl van szó. Egyetlen
újságban sem olvastam ezek-
rõl a perekrõl.” A miniszter:
„De hiszen a Londoni Rá-
dió ezekrõl a perekrõl beszél
minden este.” Én: „Nem
hallgatom a Londoni Rádi-
ót. Magától hallottam most,
hogy zárt ajtók mögött hoz-
ták meg az ítéleteket, hogy
olyan sok zsidót évtizedekig
tartó súlyos börtönre ítéltek,
és azt kívánja tõlem, hogy
kijelentsem: megérdemelték
a büntetést, és elfogadom az
ítéleteket. Sohasem fogom
beszennyezni  a kezemet
ezeknek az ártatlanoknak a
vérével.”

A miniszter idegesen fel-
ugrott: „Tehát kételkedni
merészel a mi szocialista
igazságszolgáltatásunk ítéle-
teiben?” Mire én azt vála-
szoltam: „Ugyanígy beszélt
velem ön ezelõtt egy évvel és
három hónappal, amikor ar-
ra akart kényszeríteni, hogy
a Szovjetunió-beli »méreg-
keverõ zsidó orvosokat« tá-
madjam. Akkor azt mondta,
hogy vádolni merészelem a
szovjet igazságszolgáltatást,
most pedig azt, hogy vádolni
merészelem a romániait.
Azt mondtam akkor, hogy
megrendezett perekrõl van
szó, olyanokról, mint ami-
lyeneket hajdan rendeztek a
kútmérgezõ zsidókról, s el-
jön az az idõ, amikor szé-
gyenkezni fognak miattuk.
És ez az idõ eljött, a vártnál
is hamarább. Ugyanazt
mondom most is. Akkor ki-
jelentettem: rabbi vagyok, és
amit mondok vagy írok, an-
nak igaznak kell lennie évti-
zedek múlva is. Most is meg-
ismétlem ezt. Semmi esetre
sem fogadom el, hogy azt te-
gyem, amit tõlem kér.”

Dühkitörése átment cres-
cendóba: „Ön tehát szolida-
ritást vállal a cionistákkal, az

árulókkal. Ön is közéjük ke-
rül!” Mire én: „Kérem, mel-
lõzze a megfélemlítést. Má-
sok is próbálkoztak vele, és
nem sikerült nekik.” A mi-
niszter: „A Politbüró várja a
választ – mondta a miniszter
–, és te megtagadod, hogy
szóba állj velünk. Hát ilyen
munkát végeznek maguk ott
a Föderációnál, Bacal elv-
társ? Ilyen emberbe kell üt-
köznünk? Le fogsz monda-
ni. Megyek és lemondok én
is. Az ország segítséget vár
tõlünk, és mi képtelenek va-
gyunk megadni azt.” Mire
én: „Miniszter úr, nincs
szükség arra, hogy ön le-

mondjon, és Bacal úrnak
sem kell lemondania. Meg-
teszem én: lemondok. Egye-
dül én vagyok a hibás.” A
beszélgetés reggel 8 órakor
kezdõdött és eltartott 12-ig.
Adott pillanatban alább ad-
ta, megelégedett egy nyilat-
kozattal a vallásszabadság-
ról, hogy van számunkra kó-
ser hús, pászka, zsinagóga
stb.

Azt válaszoltam: „Ezt is
visszautasítom.” Erre a mi-
niszter: „Lehetséges ez? Sok-
szor állította már azt, amit
kérek!” Mire én: „Valóban.
Sokszor állítottam, és állíta-
ni fogom ezután is, de most
nem tehetem. Semmiképp
sem vállalom azt, hogy ár-
tatlan emberek elpusztításá-
ban bûntárs legyek.”

Nyilvánvaló, hogy annyi
év elteltével nehéz hitelesen
idézni egy beszélgetést, egy
olyan beszélgetést, amely
négy – évszázadnyi hosszú –
órán át tartott. Magam elõtt

látom a jelenetet: a miniszter
a kabinet egyik végétõl a má-
sikig rohangált, mint az
oroszlán a ketrecben. (Ké-
sõbb megtudtam: a
Politbüró valóban éppen ak-
kor ülésezett, és a mi megbe-
szélésünk eredményét vár-
ta.) Eisenhower 1954. június
10-i nyilatkozatának (remé-
lem, jól emlékszem a dátum-
ra) valamint annak, hogy
Romániában antiszemitiz-
mus van, vezetõinknél sokk-
hatása volt. Jóval késõbb ér-
tettem meg, hogy miért. Ak-
koriban Gheorghiu-Dej és a
többi román kommunista
vezetõ kacérkodni kezdett a

gondolattal, hogy elszakad-
nak a Szovjetuniótól. A nyu-
gati és különösképpen az
amerikai közvélemény, ame-
lyet addig figyelemre sem
méltattak, immár kezdett
fontossá válni számukra.
Cáfolni kellett tehát az
Eisenhower nyilatkozatát, és
ki lett volna erre alkalma-
sabb személy, mint én? 

Újra gyõzködni kezdtek,
még lejjebb adták. A minisz-
ter arra kért, legalább azt je-
lentsem ki, hogy „Romániá-
ban nincs antiszemitizmus”. 

Hovatovább csendesebb
lett a hangja, abbahagyta a
fenyegetõzést, és most már
arra gondoltam: megpróbá-
lom kihasználni az alkalmat
(éreztem, hogy számukra
rendkívül fontos, amit tõlem
kérnek), és azt mondtam:
„Ami a vallási intézmények
(zsinagógák, kóser ételek,
hitközségi fürdõk stb.) meg-
létét illeti, a kormány rendel-
kezésére állok, és hajlandó

vagyok ezekrõl nyilatkozni.
De nem egyedül teszem ezt.
Kész vagyok arra, hogy ösz-
szehívjam az országban te-
vékenykedõ valamennyi rab-
bit, hogy beszéljek velük, és
elérem azt, hogy mindannyi-
an aláírják ezt a nyilatkoza-
tot. De hogyan képzelik
önök, hogy Herº Guttman
rabbi, akinek a fiát nemrég
tartóztatták le, aláírja ezt?
Ha összehívom a rabbikat
anélkül, hogy azelõtt szaba-
don bocsátották volna a fia-
tal cionisták csoportját, bele-
bukunk. Éppen ezért azt ké-
rem: azonnal engedjék õket
szabadon, és akkor én hétfõ-
re összehívom a rabbikat.”

Erre a miniszternek ismét
felment a hangja: „Felté-
teleket merészel szabni  a
kormánynak? Ilyen körül-
mények között többé szóba
sem állok magával.” Felkel-
tem a székrõl és eljöttem. Az
ügy függõben maradt.

Tizenkét órakor értem ha-
za. Ki voltam merülve. Nagy
meleg volt. Úgy éreztem, a
helyzetem reménytelen.
Imádkozni kezdtem, de nem
érhettem a végére; hívattak a
Minisztertanácshoz (akkor a
Victoriei téren volt a székhe-
lye): legyek ott azonnal. El-
indultam, nyilván gyalog,
testileg és lelkileg összetörve.

Egy nagy terembe vezet-
tek, Herº Guttman rabbival
együtt, akit szintén odahívat-
tak; az asztalfõn már ott ült
Petre Borilã, a Miniszter-
tanács alelnöke, az asztalnál
pedig Alexandru Drãghici
belügyminiszter, és Constan-
tinescu-Iaºi professzor, a kul-
tuszminiszter.

Borilã alelnök nagyon ud-
variasan fogadott,  olyan hig-
gadtan, mintha ezelõtt két
órával szó sem lett volna
öszetûzésrõl, fenyegetésrõl.
Azt mondta:

„Ön írásos megkeresést
tett két cionista ifjú,
Guttman és Kahane letar-
tóztatásával kapcsolatban.
Gondolom, feltételezi, hogy
ellenük politikai bûntett mi-
att indult kivizsgálás. Tudja
azt is, hogy a kivizsgálás ide-
je alatt az ilyen dosszié tit-
kos. Mi viszont úgy határoz-
tunk, hogy ebben az esetben
olyasmit teszünk, amit eddig
nem tettünk. Bár az ügy nem
zárult le, kinyitjuk a dossziét
az ön jelenlétében, mert azt
akarjuk, hogy lássa, fõrabbi
úr, kit vett védelmébe, és
hogy milyen ügybe kevere-
dett.” Ezután felolvasott né-
hány Efraim Guttman által
írt és aláírt nyilatkozatot.
„Az illetõ napon apám zsi-
nagógájában ezzel és ezzel
találkoztam, és ellenforra-
dalmi gyûlést tartottunk”;
vagy „beismerem, hogy el-
lenforradalmi akciókat kez-
deményeztem” stb., stb.
Minden nyilatkozatban leit-
motívumként szerepelt az
„ellenforradalmi” szó, mi-
közben a nyilatkozatok za-
varosak voltak, semmi sem
derült ki belõlük.

Ezután Constantinescu-
Iaºi beszélt, azt mondta:
„Fõrabbi úr, ön azt mondta

nekem: a fejével garantálja,
hogy õk ártatlanok. No te-
gye a fejét az asztalra, mert
lám, õk maguk elismerték,
hogy bûnösök.”

Drãghici kezdettõl fogva
úgy nézett rám, mint a hó-
hér, és ezeket mondta: „Má-
tól kezdve kontrollálja job-
ban a közbelépéseit. Nem
elõször történt meg, hogy
védelmébe vette az ellensé-
günket.” Erre azt válaszol-
tam: „Alelnök úr, köszö-
nöm a nekem nyújtott ked-
vezményt, hogy megnyitott
elõttem egy titkos dossziét.
Ennek fejében, már megbo-
csásson, én is kötelesnek ér-
zem magam, hogy elmond-
jak mindent, amire gondol-
tam. Semmit sem értek
mindabból, amit Guttman
nyilatkozatából felolvastak.
Egyetlen konkrét tett sem
derül ki belõle, amit õ vagy
a többiek elkövettek. Õ nem
illetékes abban, hogy minõ-
sítsen. Neki az elkövetett
tetteket kell megneveznie,
aztán hogy azok „ellenfor-
radalmi tett” minõsítést ér-
demelnek-e vagy sem, az
elõbb a vizsgálatból derül
ki, majd pedig a bírói ítélet-
bõl. Erre Drãghici: „Ön te-
hát nem hisz nekünk, most
sem. Mi megnyitjuk a dosz-
sziét, maga pedig sérteget
bennünket.”

Mire én: „Eszemágában
sincs sértegetni Önt. Ha
megnyitották számomra a
dossziét, lehetõvé kell tenni-
ük, hogy meg is értsem.
Semmi olyasmit nem látok
benne, amit e fiatalok az Ál-
lam ellen elkövettek.”

Drãgici válasza: „Maga
állandóan védelmébe veszi a
cionistákat, akik rosszabbak
a légionáriusoknál. Mind-
össze errõl van szó. Ön fa-
sisztának tekint bennünket.”

Megdöbbenve közbeszól-
tam: „Mikor és hol tettem én
ilyet?” Mire Drãghici: „Tes-
sék, itt az ön írása és aláírá-
sa” – s odanyújtotta nekem
a Guttman és Kahane
szabadon bocsátását kérõ le-
velemet. 

Ebben a kézzel írott levél-
ben (ugyanis nekem otthon
nincs írógépem, s mert nem
bíztam a Föderációban, nem
vittem oda legépeltetni), az
elsõ oldalon bemutatom azt,
hogy 1941-ben, a bukaresti
pogrom idején miket szenve-
dett el Guttman rabbi, és
Kahane pedig a iaºi-i pog-
rom idején. A második
oldalon a néhány soros szö-
veg azzal végzõdik: „Követ-
kezésképpen, arra kérem
önöket, hogy bocsássák sza-
badon a fasizmus ezen áldo-
zatait”.

Drãgici rátette az ujját erre
az utolsó három szóra, és ez-
zel „bizonyította”, hogy
megsértettem õket, a kom-
munista kormányt, azt állít-
ván róluk, hogy fasiszták.
Az asztalra helyezte a papírt,
nem az elejével, hanem a
hátlapjával felül, hogy látha-
tóvá tegye a „bizonyítékot”.

Én válaszként megfordí-
tottam a lapot, hogy a levél
eleje kerüljön felül. (Beisme-

A letartóztatott cionisták 

Moses Rosen, Románia egykori fõrabbija
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rem, hihetetlen, hogy 1954-
ben, a kommunista Románi-
ában így válaszolhatott vala-
ki a belügyminiszternek. Vi-
szont szent kötelességemnek
tartom, hogy a teljes igazsá-
got mondjam; lelkiismere-
tem ellen vétenék, ha vala-
mely részletet elhallgatnék.)

„Hogyha ön, a belügymi-
niszter, a Minisztertanács al-
elnökének és a kultuszmi-
niszternek a jelenlétében ar-
ra vetemedik, hogy a leve-
lem második oldalát mutas-
sa be, elhanyagolva a kezde-
tét, amelybõl világosan kitû-
nik, hogy kikrõl van szó,
amikor (a iaºi-i és a bukares-
ti pogrom kapcsán) fasisz-
tákról beszélek, és megvádol
engem úgy, ahogy itt most
teszi, akkor nem nehéz
elképzelnen, hogy mi
töreténik a börtönben azok-
kal, akiket az ön vallatói
hallgatnak ki.”

„Ami pedig pedig önnek
azt a kijelentését illeti, hogy
a cionisták rosszabbak a
légionáriusoknál, megkér-
dezném öntõl, elfogtak-e
már bár egyetlen olyan cio-
nistát, aki meg akarja ölni
önt, el akarja foglalni az
önök helyét, meg akarja
dönteni a kormányt, miként
azt a légionáriusok szeret-
nék? A cionisták azt akarják,
hogy elmenjenek Izraelbe,
õk és a többi zsidó, de nem
áskálódnak a kommunista
rendszer ellen.”

„Maga azzal vádol en-
gem, hogy nem részesítem
megfelelõ hazafias nevelés-
ben a rabbikat. Hat éve,
hogy fõrabbi vagyok. Ez
alatt az idõ alatt a következõ
rabbik esetében történt letar-
tóztatás: Grosz Nagykároly-
ból (ma New Yorkban él),
Portugal (Sculener Rebe), dr.
N. Schönfeld Aradról (ma
Izraelben lakik, Haifa mel-
lett), valamint most a fiatal
Guttman. Ez utóbbit kivéve,
mindegyiket szabadon bo-
csátották, ami azt jelenti,
hogy az õ ártatlanságukat el-
ismerték a felsõbb hatósá-
gok. Ki tett jót, és ki tett rosz-
szat az országnak? Az ön
munkatársai, akik ártatlan
embereket tartóztattak le,
vagy pedig én, aki az igazság
megállapításáért harcoltam,
és ezáltal megakadályoztam
azt, hogy kompromittálják
az országot?”

„Ez alatt a hat év alatt más
felekezeteknek több száz
papját tartóztatták le és ítél-
ték el, akikrõl azt állították,
hogy a rendszerrel szembeni
ellenséges akciókban vettek
részt. A mi mérlegünk, ez
idõ alatt, négy személy, akik
kétségkívül ártatlanok. Ho-
gyan képes mégis szememre
vetni azt, hogy nem részesí-
tem megfelelõ nevelésben a
zsidó vallás papjait?” 

A beszélgetés hasonlókép-
pen folytatódott: Drãghici
nyíltan ellenséges magatar-
tást tanúsított,  Borilã udva-
rias volt,  Constantinescu-
Iaºi pedig teljes mértékben
eltekintett attól, hogy dél-
elõtt mintegy négy órán át
viharos szócsatát folytat-

tunk. Guttman rabbi köny-
nyes szemmel kérte, hogy
kegyelmezzenek meg a fiá-
nak. Elhatároztam, hogy ki-
használom az alkalmat, és
ezt mondtam:

„A cionizmusról beszé-
lünk. Önök, kommunisták
azt állítják, hogy semmilyen
jelenségrõl sem tárgyalha-
tunk anélkül, hogy ne ele-
meznénk az okát. Sohasem
sikerült elemeznem önökkel
a cionizmus jelenségét és an-
nak okait úgy, ahogy azt mi,
zsidók látjuk. Önök elfoglalt
emberek, nekem meg el kel-
lene mondanom sok min-
dent, van-e rá idejük, hogy
meghallgassanak?”

Borilã azt mondta: „Any-
nyi idõnk van rá, amennyit
csak szükségesnek tart, és
meg akarjuk hallgatni önt”.

Több órán át beszéltem,
anélkül nyilván, hogy felké-
szültem volna rá (meglepe-
tésszerû volt ez az egész ösz-
szejövetel). Úgy hiszem, há-
rom órát tartott. Összeha-
sonlítottam a helyzetet a
Szovjetunió-belivel. Ott kez-
dettõl fogva azt mondták a
zsidóknak: vessék ki a fejük-
bõl a távozás gondolatát.
Romániában a Kommunista
Párt megszervezte a hajóval
való távozást zsidó fiatalok
tízezreinek, akik itthagyták a
szüleiket, és akiknek a test-
véreik is el szerettek volna
menni. A Kommunista Párt
részt vett a cionista nagygyû-
léseken, a zsidók egész poli-
tikai életében együttmûkö-
dött a cionistákkal, bátorítot-
ta az Izraelbe való kivándor-
lási hullámot egy olyan nép-
csoport esetében, amely túl-
élte Auschwitzot, a haláltá-
borokat és a pogromokat.

„Aztán 1948 decemberé-
ben váratlanul született egy
párthatározat a nemzeti kér-
dést illetõen. Ettõl kezdve a
cionizmus bûntettnek minõ-
sült, a hívei pedig bûnözõk-
nek. Viszont azzal egy idõ-
ben, hogy bezárták a cionis-
ta székházakat, letartóztatá-
sokat végeztek, a Transil-
vania hajó folytatta heti já-
ratait, zsidók ezreit vitte ki
az országból. 1950. május
3-án a milícia valamennyi
irodájában megjelent a pla-
kát, hirdetve, hogy minden
zsidó feliratkozhat kiván-
dorlásra Izraelbe. Az egy-
szerû zsidó szó szerint meg-
zavarodott ettõl. Egyfelõl a
végtelenségig fokozott pro-
paganda azt hirdette: »a cio-
nizmus az angol–amerikai
imperializmus mérgezett
fegyvere«, és eszelõsen arra
szólított fel: »ne menjetek, a
ti hazátok itt van!« – másfe-
lõl pedig tízezerszámra állí-
tották ki az útleveleket, és
minden útlevél kettébe sza-
kított egy családot. A kiván-
dorlás nem terjedt ki teljes
családokra. Az engedélyt a
szülõknek adták, nem pedig
a gyermekeknek, vagy for-
dítva.”

„Alig maradt olyan csa-
lád, amelyik ne lett volna
szétszakítva. Eltekintek Izra-
el Állam nemzeti és vallási
jellegétõl. Most tisztán csak

az emberi vonatkozásnál
idõznék. A zsidók többségé-
nek tehát megvolt minden
oka arra, hogy feliratkozzék
a kivándorlásra. Vallási te-
kintetben: Sion bele van fog-
lalva a mindennapi imánk-
ba, kétezer éves eszmé-
nyünk. Nemzetileg: az a
nép, amelynek egyharmadát
kiirtották, miközben a leg-
szörnyûbb kínokat szenved-
te el, a gázkamrák ronccsá
vált túlélõi olyan hazát kí-
vánnak, ahol mindörökre
biztosítva van a jövõjük.
Emberileg pedig: a szülõk új-
ra együtt akarnak lenni gyer-
mekeikkel; egymástól elsza-
kított fivérek és nõvérek,
akik mindent elveszítettek,
azt szeretnék végre, hogy ne
legyenek elszakítva egymás-
tól. Mi az, ami ebben a cio-
nista mozgalomban ellensé-
ges a kommunistákkal szem-
ben?”

Példát mondtam annak bi-
zonyítására, hogy politikai-
lag „kompromittálták” a zsi-
dókat, mások pedig tovább
viselhették a párttal való ba-
rátság maszkját. A feleségem
egyik nõvérérõl volt szó. A
fasizmus áldozatáról, akit
Transznisztriába deportál-
tak, ott vesztette el az édes-
anyját, és borzalmasan szen-
vedett ott, a nõvérével együtt
éhezett, nélkülözött, meg-
aláztatásoknak volt kitéve.
Aztán Bukarestbe került, el-
helyezkedett az „Orosz
Könyv”-nél, és kitûnt oda-
adásával, valamint munkája
révén. Bár nem volt párttag,
május elsején a követendõ
példák között ott volt az õ
képe is.

Nõvére kivándorolt Izrael-
be. Az egyik barátja szintén
kivándorolt. „Boule de
neige” – az õ esetében is ha-
tott a hógolyóeffektus: fel-
iratkozott kivándorlásra.
Azonnal kitették az állásá-
ból. Az irodában volt egy
kollégája (Tomaziu), mold-
vai bojár családból szárma-
zott, az összes vagyonát el-
kobozták, és természetesen a
rendszer megrögzött ellensé-
gének tekintették.

Tomaziut hívatták a ká-
derosztályra és tudomására
hozták, hogy Jeny Ruck-
enstein (a sógornõm) egy
„reakciós cionista” személy,
és mint ilyennel nehogy kap-
csolatba lépjen. 

Tomaziu megkereste
Jenyt és nevetve újságolta:
„Te vagy az õ »ellenségük«,
én meg az õ »barátjuk«. Mi-
csoda baromság!” Ezzel ar-
ra akartam rámutatni, hogy
a történtek eredményekép-
pen bárki azt tehetett a zsi-
dókkal, amit csak akart,
mert kéznél volt a címke,
azt hogy cionisták, míg a ro-
mánokról, németekrõl, ma-
gyarokról stb. gondolkodás
nélkül elhitték, hogy a rend-
szer „odaadó” hívei. „Csak
a zsidókat »vizsgáztatták«.”
S az eredmény: aki nem
ment el (márpedig a felirat-
kozóknak csak kis része ka-
pott engedélyt a kivándor-
lásra), az éhenhalhatott. És
a gyermekeiket kidobták az

iskolából, illetve az egye-
temrõl, s a jövõt illetõ kilá-
tásaik a lehetõ legsötéteb-
bek lettek.

Izgatottan és izgatóan be-
széltem. Elmondtam min-
dent, ami a lelkemet nyom-
ta, és ami ott lakozott sok
százezer testvérem lelkében.
Az volt az érzésem, hogy va-
lóban „odatettem a fejemet
az asztalra” (ahogy a kul-
tuszminiszter tõlem az ösz-
szejövetel elején kívánta).
Biztos voltam abban, hogy a
belügyminiszter jelenlétében
mondott vádbeszédet köve-
tõen nem távozhatom sza-
badlábon.

Több órán át beszéltem.
Figyelmesen végighallgat-
tak, anélkül, hogy félbesza-
kítottak volna. Csak az író-
gép kopogott, rögzítettek
mindent, amit mondtam.
Késõbb Constantinescu-
Iaºi elmesélte nekem, hogy
„túl”, a másik szobában a
Politbüró ülésezett, és miu-
tán távoztam, részletesen
beszámoltak neki mindar-
ról, amit mondtam. Most
kihagytam sokmindent ab-
ból, ami mintha csak teg-
nap történt volna, ott van,
bele van vésve az emlékeze-
tembe. (Errõl az összejöve-
telrõl héber nyelven részle-
tes beszámolót készítettem,
amelyet levéltárban õriznek
Izraelben, megtalálható.)
Miután beszédem végére
értem, Borilã megköszönte
és kijelentette: „soha nem
hallottak még ilyen állás-
pontot”; a kormány tekin-
tetbe veszi azt, amit mond-
tam, és újraelemzik az
egész kérdést.

Ami lényeges, kijelentette:
„Hajlandóak vagyunk telje-
síteni a kérését, hogy szaba-
don engedjük a letartóztatott
fiatal cionistákat. Õk pénzt
vettek fel az Izraeli Követ-
ségtõl, és fõként az ön titká-
ra, Efraim Guttman rabbi
többször is megtette ezt.
Hajlandó-e ön nyilatkozatot
adni arról, hogy megneveli
õt, és a jövõben többé nem
mûvel ilyesmit, mert ha visz-
szaesik, akkor maga értesíte-
ni fogja a hatóságokat?”

Mielõtt választ adhattam
volna, megszólalt Drãghici,
a belügyminiszter: „Nem
fog ilyen nyilatkozatot kapni
a fõrabbi úrtól. Õ arra tanít-
ja az embereit, hogy ne le-
gyenek Musãri-ok.” (Ezt a
zsidó kifejezést használta.)

Erre azt válaszoltam:
„Úgy van. Valóban. A be-
osztottjainkat arra tanítom,
hogy erkölcsösek legyenek; a
besúgás erkölcstelen cseleke-
det. Egyébként is miniszter
úr, az ön emberei végezzék a
munkájukat, és az én embe-
reim is végezni fogják a ma-
guk munkáját. Én pedig kész
vagyok aláírásommal is fele-
lõsséget vállalni azért, hogy
Guttman a jövõben nem is-
métli meg azt a hibát, hogy
pénzt vegyen fel az Izraeli
Követségtõl.”

Akkor Borilã azt mondta:
„Jól van, készítsük el a nyi-
latkozatot”. Drãghici félbe-
szakította: „A fõrabbi úr

most nem írja alá. Sábbát
van, és amíg meg nem jele-
nik három csillag az égen, õ
alá nem írja.” Helybenhagy-
tam, amit Drãghici mon-
dott. Megállapodtunk ab-
ban: 1. még aznap este visz-
szajövök a Minisztertanács-
hoz, és aláírom a nyilatkoza-
tot; 2. közvetlenül azután,
hogy aláírtam, szabadon bo-
csátják mind a három fiatal
cionistát; 3. hétfõ reggelre
összehívom az országban
tartózkodó 36 rabbit, hogy
velem együtt aláírják a nyi-
latkozatot, amely igazolja
azt, hogy vallási intézmé-
nyekkel rendelkezünk (zsi-
nagógákkal, kóser ételekkel,
Talmud-Torával, rituális für-
dõkkel stb.)

És érdekességként emlí-
tem: miután elértem a fiatal
cionisták szabadon bocsá-
tását, szóvá tettem David
ªafran ügyét, aki szintén le
volt tartóztatva. Oktalan el-
lenségem volt, úton-útfélen
rágalmazott, pedig csak jót
tettem vele. Más helyt még
foglalkozom ezzel.

Drãghici azonnal megkér-
dezte: „Maga jár közbe
David ªafranért? Tudja ön
azt, hogy David ªafran ott,
ahol most van, nyilatkozato-
kat ír, amelyekben minden-
féle bûntettel vádolja önt?”

Azt válaszoltam: „Ponto-
san ezért kérem a szabadon-
bocsátását. Az az ember fe-
lelõtlen.” Drãghici feljegyez-
te, és fogadkozott, hogy
szabadon engedi.

Guttman rabbival együtt
távoztunk a Victoriei téri pa-
lotából. Ki voltam merülve,
majdhogy össze nem estem;
a lábaim remegtek; alig tud-
tam hazamenni, otthon ré-
mülten várt a feleségem. Há-
zon kívül töltöttem az egész
Sábbátot. Nem ettem sem-
mit. Azt gondolta, bekövet-
kezett, amitõl féltünk.
Guttman rabbi mesélt neki
egyet-mást a történtekrõl.

Aztán miután „megjelent
az égen az elsõ három csil-
lag”, értem jött a Miniszter-
tanács autója, beültettek en-
gem, Guttman rabbit és a
háhámot, Saul Kahanét, aki
ma szintén rabbi (Reho-
votban), s vittek a kormány-
hoz, ahol a kultuszminiszter,
Constantinescu-Iaºi profesz-
szor jelenlétében aláírtuk a
nyilatkozatot.

Éjfélkor az fiatal cionisták
egész csoportját szabadon
bocsátották.

Másnap reggel táviratoz-
tam a vidéken élõ rabbiknak,
hétfõre gyûlésbe hívtam
õket.

Azon a szombaton nagy
fordulat történt a cionisták
ügyében, és általában a zsi-
dó kérdésben. Bizonyítják
ezt a következõ évek.

Fordította: Zsehránszky István

Alapszöveg: 
Dr. Moses Rosen: Primejdii,

încercãri, miracole (Veszélyek,
megpróbáltatások, csodák). 
II. kiadás. Hasefer Kiadó,

Bukarest, 1991. 22. fejezet.
132—144. old.

megmentéséért Folytatás a 2. oldalról

Fogalmunk sincs, hogy
mekkora vagyont gyûjtött
Levon Zohrab és lehet, hogy
õ maga sem tudta; nem érde-
kelte a pénzszámlálás, vagy
éppen rettegett tõle, attól,
hogy milyen erõvel áramlik
feléje a pénz, ki tudja... va-
gyonát nem foglalta végren-
deletbe. Azok pedig, akik
1948-ban mindenét elvették
és kidobták a Dohány Mo-
nopólium vezetõi székébõl,
érthetõ okokból nem akar-
ták bevallani a kárvallott
bankszámláján, értékpapír-
jain vagy a széfjében talált
összegeket. Az öreg, házai-
ból, autóiból, igazgatói szé-
keibõl kipenderített Levon
Zohrab, aki a cselédjei által
lakott manzárdszobában hú-
zódott meg, abban a Dacia
úton lévõ házban, mely haj-
dan az õ tulajdonát képezte,
most újból ráért arra, hogy
édesapjával foglalkozzon.
(...) 

Csakhogy a kommunista
rendszernek volt még valami
osztani valója Levon Zoh-
rabbal. (...)  Adott pillanat-
ban a kommunistáknak
szükségük volt az õ becsület-
szavára. Ugyancsak 1948
nyarán Levon Zohrab man-
zárdszobájába berontott
négy bõrkabátos, arra kény-
szerítették, hogy asztalhoz
üljön, és a kezüket a vállán
felejtették. (...) Az éjjeli szek-
rényrõl elvették a telefont és
eléje tették. Akkor újra lépé-
sek hallatszottak a lépcsõ-
házból, majd belépett a szo-
bába egy férfi, akin nem volt
bõrkabát, vékony nyári
kosztümöt viselt, elvégre
meleg volt... Viselkedése
nem volt olyan ijesztõ, mint
a többieké, sõt a félelemtõl
dermedt öreg jelenlétében le-
vette a kalapját, és a gesztus
nem tûnt erõltetettnek, bár
ebben a helyzetben túlzott
udvariasságnak számított.
És az újonnan jött, nem úgy
mint a másikok, letette a ka-
lapját a telefon mellé, és áll-
va maradt; talán a tisztelet-
bõl, talán hogy jelezze,  kí-
ván itt sokat idõzni. 

Mosolygott, és azt mond-
ta: „Chivu Stoica vagyok”.
Ahogy mondta, azzal is ér-
zékeltette: kiléte magyarázat
lehet sokmindenre. Levon
Zohrab fel akart állni e név
hallatán, de a vállára nehe-
zedett a bõrkabátosok keze;
ülve tartották. A vendég
megfeddte õket tekintetével,
majd az öreghez fordult:
„Nem kell félnie, Zohrad
úr”. S amikor az „urat”
mondta, nem ironizált,
mintegy elfogadta a különb-
séget a két világ között,
amelyhez tartóztak, még ak-
kor is, ha az õ világa volt az
új, s az uralkodott a házigaz-
da fölött. „Nem akarunk
semmi rosszat tenni önnek,
nem foglalunk le semmit,
sem önt, sem abból, amije
van. Nincs szükségünk
egyébre, csak az ön becsület-
szavára.” Chivu Stoica papírt
vett elõ a zsebébõl, és az öreg
elé nyújtotta: „Zohrab úr, tud-
ja-e, mi ez?” Az öreg szem-
üveget tett, hogy elolvassa. 

Folytatása a 8. oldalon

Suttogó könyv



Folytatás a 7. oldalról

Aztán elvette elõle,
mondván: „Egy telefon-
szám, Törökországból.
Ugye ismerõs önnek ez a te-
lefonszám, Zohrab úr?”
Chivu Stoica mosolya,
mostmár, elsõ ízben, mint-
ha fagyos lett volna. „Az ön
munkásai, akik közénk áll-
tak, sõt az ön közeli
munkatársai is a Dohány
Monopóliumtól azt mond-
ják, hogy gyakran hívta ezt
a számot.” Zohrab ránézett,
és a beszélõ arcáról eltûnt a
mosoly... „A Török Nemze-
ti Bank igazgatójának a tele-
fonszáma” – motyogta az
öreg. Erre Chivu Stoica arca
újra mosolygóssá vált. Oda-
nyújtotta a telefont, „Hívja
fel!” „Mit mondhatnék én
neki a mai helyzetemben?”
„Zohrab úr, sok az ellensé-

günk... Az államosítás után
a külföldi bankok zárolták
Románia bankszámláit. A
konstancai kikötõben több
török hajó vesztegel. Ércet
hoztak. Csak készpénzben
fizethetünk. A hajóskapi-
tányok azzal fenyegetõz-
nek, hogy felvonják a hor-
gonyt. Az országnak pedig
nagyon nagy szüksége van a
rakományaikra...” „És én
mit tehetek?” „Hívja fel a
Török Nemzeti Bank igaz-
gatóját... Három napra van
szükségünk, hogy össze-
gyûjtsük a pénzt. Megfizet-
jük a késlekedés miatti ka-
matot is. Csak egyezzen be-
lé a késlekedésbe...” „Mi-
lyen összegrõl van szó?” –
kérdezte Zohrab. Chivu
Stoica maga elé tette a pa-
pírt, s akkor számsort írt,
hogy alig fért a lapra.
Zohrab nagyot nézett a cso-

dálkozástól. „És mivel ga-
rantálják, hogy megfizetik
ezt az összeget?” „Az ön be-
csületszavával, Zohráb úr,
de figyelmeztetem önt,
hogy ezek közül az emberek
közül az egyiket azért hoz-
tuk, mert tud törökül.”
Chivu Stoica figyelmesen
tárcsázott, majd a telefon-
központtól parancsoló han-
gon kérte a számot, Levon
Zohrab pedig átvette a
kagylót, és beszélt. Stoica
kérdõen nézett az emberére,
aki jelezte, hogy minden
rendben. Zohrab néhány
percet beszélt, aztán a villá-
ra helyezte a kagylót.
„Rendben van. A hajók vár-
ni fognak...” Mozdulatlanul
nézte, hogy a kosztümös
vendég felteszi a kalapját,
még biccenteni is elfelejt,
majd eltûnik a lépcsõház-
ban a többiekkel együtt,
akik zajosan követik õt. 

Fordította: Zsehránszky István
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

Cseke Gábor

Iancu Laura költõi indulá-
sára ma már ki emlékszik?
Pedig csak nemrég, 2004-
ben történt, hogy felfigyel-
tünk Csíkszeredától Buda-
pestig és még azon is túl a fi-
atal költõnõ Pár csángó szó c.
kötetére (Hargita Kiadóhiva-
tal). Amibõl a címbeli csán-
gó kifejezés azóta is furcsán
megdobogtatja a szíveket, de
nagyon alaposan, sorról sor-
ra el kell olvasnia a verses-
könyvet annak, aki Iancu
szövegeiben valóságosan is
rá akar bukkanni.

Nemrég megjelent és
Csíkszeredában is bemuta-
tott két új könyvének ürü-
gyén [Névtelen nap, Kortárs
Kiadó, 2009; Élet(fogy-
tiglan), Universitas Szeged,
2010.] mondta el a költõnõ
irodalmi keresztapja, a köl-
tõi bemutatkozását istápoló
Ferenczes István költõ-fõ-
szerkesztõ, hogy az elsõ kö-
tet címadása az õ lelkén szá-
rad és hogy milyen nehezen
találta meg azt az árva uta-
lást is, ami a szerzõ csángó
identitását aposztrofálja.
„Érthetõ, részben marke-
tingfogás volt ez a részemrõl
- emlékezett vissza nevetve -,
de Iancu Laura azóta több-
szörösen bizonyította: nincs
szüksége ilyen olcsó címkék-
re ahhoz, hogy sajátos költé-
szete megérintse az olvasó
szívét.”

Ez a kis epizód arra is jó,
hogy érzékeltesse elõttünk,
milyen hatások és elvárások
között kell helytállnia e töré-
keny, fiatal, hiperérzékeny
asszonyköltõnek, szülõhe-
lyétõl és személyiségét meg-
határozó magyarfalusi (mol-
dvai) csángó környezetétõl
távol, a magyar irodalom és
költészet dzsungelében. Aki
fokozatosan, az idõ morzso-
lódásával jutott tanulmányai
révén egyre nyugatabbra:

elõbb Csíkszeredába, ahol a
középiskolát végezte, majd
Szegedre és Budapestre, ahol
néprajzot, majd teológiát (is)
végzett, szakember lett, min-
denféle intések és bölcs taná-
csok dacára saját közössége
iránt érezve nem csupán er-
kölcsi, hanem professzioná-
lis felelõsséget.

Iancu Laura nem mond-
hatja el magáról, hogy ma is
hangját próbálgató pályakez-
dõ költõ, hiszen a maga ed-
digi három verskötetével –
az említetteken kívül figyel-
met érdemel a második, a
Karmaiból kihullajt (Ma-
gyar Napló, 2007.) – ott áll
az élénk kritikusi figyelem
középpontjában, sõt, a ma-
gyar irodalmi élet egyes tevé-
keny mozgatói 2009-ben azt
is kisütötték, hogy mennyire
stílusos és hatásos lenne, ha
õ köszöntené verssel a nyolc-
van éves Kányádi Sándort,
aki amúgy nagy érdeklõdés-
sel és rajongással követi

Iancu Laura költõi kibonta-
kozását... Mire az történt,
hogy a feladat miatti, több
heti vergõdés után, Iancu
Laura megírta elsõ és máig
egyetlen alkalmi, “rendelés-
re” készült versét, amely az-
óta bejárta a magyar irodal-
mi sajtót.

E filigrán, szerény asszony
költészete hálás téma a kriti-
kusnak és a recenzensnek.
Sokan vannak köztük, akik
makacsul ragaszkodnak ah-
hoz, hogy mindenáron betá-
jolják - s lehetõleg õk tájolják
be hathatósan - a szerzõt,
ami azt jelenti: nem csupán
elhelyezik valahogy rendha-
gyó, személyes vívódásaiból
és bizonytalanságaiból, hiá-
nyaiból táplálkozó költésze-
tét, hanem befolyásolni is
próbálják ebbe vagy abba az
irányba.

Vannak egyfelõl, akik a
nyíltan, verbálisan is mind-
egyre deklarált csángóság fe-
lé taszítanák a költõnõt és

egy militáns, a csángó ügyet
formálisan is képviselõ ma-
gatartást várnának el tõle, de
nem kevés azok száma sem,
akik arra próbálják rábírni,
ne sokat bíbelõdjön a gyöke-
rekkel, mert minél általáno-
sabb érvényû, „nyugato-
sabb” költészetének a hangja
és formavilága, annál köze-
lebb kerül az egyetemes em-
beri értékekhez. Különösen
Pilinszky János s olykor a
József Attila hatását emlege-
tik nála, miközben Iancu La-
ura kíméletlenül viaskodik
magával saját, öntörvényû
identitásáért, azért, hogy hû
maradhasson legbensõbb
sorskérdéseihez, értékrend-
jéhez, rátalálva a saját külön-
bejáratú válaszokra.

Nemrég megjelent két új
kötete ténylegesen frappáns
válasz azoknak, akik attól
féltik Iancu Laurát, hogy va-
lamiképpen nem tesz majd
eleget a feléje özönlõ, nem
egyszer egymással homloke-

gyenest ellenkezõ elvárások-
nak. A könyveket bemutató
csíkszeredai találkozón
mindezt némileg talányo-
san, de félre nem érthetõen
így fogalmazta meg: “Szülõ-
falumból 12 éve elkerültem,
s bár rendszeresen járok ha-
za, az általam ismert világ
lassan kihalt. Magyarfalu-
ban egyre kevésbé valóságos
az én otthonlétem, ezért vál-
hatott mind fontosabbá szá-
momra Budapest. Verseim-
ben a csángó sorsot édes-
anyám szimbolikus jelenléte
hordozza magán, prózám-
ban viszont a nagyanyám
alakjához társítom mindazt,
amit a szülõhely, a hagyo-
mány jelent számomra.”

A két könyv szinte szi-
multán megjelenése nem
csak szerencsés egybeesés,
hanem ugyanannak a meg-
szenvedett és szenvedélye-
sen megélt erkölcsi tanul-
ságnak a más-más mûfajban
való lecsapódása. Költésze-
tében Iancu Laura nem kö-
vet semmilyen kordivatot:
kezdetben bõbeszédûnek
ítélt versei mindinkább a tö-
redékesség, az enig-
matikusság felé tömöröd-
nek. Tartalmilag a nagyvá-
rosban is embert próbáló
magány, az „itt is, ott is - itt
se, ott se” féle feloldhatatlan
ambivalencia, az otthon és
az itthon között feszülõ,
nagyívû történelmi-földrajzi
távolság és összetartozás
párharca jegyében szólnak
egy „sorstalan világ” deter-
minálta életrõl, halálról,
szeretetrõl, hitrõl, Istenrõl,
családról, õsökrõl és minde-
nekelõtt a messzire vetõ-
dött, de önmagától szaba-
dulni képtelen költõi Én-rõl. 

Nem harsogó, de el sem
hallgatott üzenetei a csángó
sorsú költõ kettõs kötõdésé-
bõl ismétlõdnek meg, a pub-
licisztika formaruháját ma-
gára öltve, közvetlenebbül,

programszerûbben az egy-
kori tanárnõjéhez, Borbáth
Erzsébethez címzett levelek-
ben, amelyek eredetileg hó-
napról hónapra a Moldvai
Magyarság címû folyóiratban
láttak napvilágot. Kötetbe
gyûjtésük, úgy tûnik, nem
egyszerûen csak technikai
mozzanat, mert az összha-
tás, legalábbis bizonyos olva-
sói rétegekben, s köztük is a
betûre éhes, a saját sorskér-
déseik iránt egyre inkább ér-
deklõdõ csángó olvasók kö-
rében rendkívül meghatáro-
zó és kedvezõ. Érzõdik vala-
mennyi írásán, hogy a szer-
zõ mélyen átéli a csángó sor-
sot, és sikeresen tudatosítja
mindenkiben, hogy a csán-
góság nem kuriózum, nem
kérkedésre ítélt turisztikai ér-
ték, hanem egy vállalt, köz-
tes életmód, amit sajátos
gondolkodás- és hitvilágbeli,
néprajzi és nyelvi értékek ha-
tároznak meg és jókora visz-
szafogottság, amelynek ép-
pen egyik kifejezési formája
a nagyfokú töredezettség.

Jó lenne, ha a Iancu Lau-
ra-féle költészet és próza kö-
zötti munkamegosztás nem
haladná meg a mûfajok kö-
zötti különbség természetes
méreteit és az a nyelvezet,
amit a levelekben kiválóan
ötvöz a csángó nyelvi fordu-
latok, a mai magyar irodal-
mi nyelv és a sajátos, szemé-
lyes szóhasználat elegyébõl,
duzzadóbbá tennék immár a
végletekig leszikárodott köl-
tészetét.  De közben azt se
felejtsük el, hogy Iancu Lau-
rának a csángó identitással
kapcsolatos „feladatai” ott
sorakoznak a gyakorló nép-
rajzos munkaasztalán is: jó
pár megjelent és ezután lét-
rejövõ népköltészeti gyûjte-
ménye máris ugyanabba az
irányba mutat, amely felé ki-
teljesedõ írói pályája, min-
denfajta divatokon átlépve,
biztos léptekkel elindult.

Költõi sors és „sorstalan világ” 

Suttogó könyv
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