
Kisvárda – kisvártatva 

Hosszabbara sikerült az idei, június 18–26.
között tartó Magyar Színházak XXII.
Kisvárdai Fesztiváljának elõkészítése. 
Az esemény létrehozásához kevesebb pénz
állt Nyakó Béla igazgató és a szervezõk
rendelkezésére. Ez lehet az oka annak is,
hogy a fesztivál kilencnaposra rövidült. 

Mai mellékletünk:

új magyar szó
2010. június 15., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2234 ▲
1 amerikai dollár 3,4460 ▼
100 magyar forint 1,5109 ▼

PD-L-s félsiker a szenátusban

Iulia Antoanella
Motocot, a PD-L
jelöltjét nevezte ki
tegnap a szenátus
az Alkotmánybí-
róság egyik meg-
üresedett helyére.
A képviselõház-
nak szintén teg-
nap kellett volna
dönteni jelöltjé-
rõl, ám a szava-
zás lapzártánkkor
még nem kezdõ-
dött el.

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Függetlenségpárti 
Belgium legerõsebb pártja

Példátlan gyõzelmet aratott a függetlenség-
párti Új Flamand Szövetség (N-VA) a bel-
giumi parlamenti választásokon. Belgi-
umban még soha nem fordult elõ, hogy 
a Flandria önállósodását zászlajára tûzõ
párt parlamenti választást nyert volna.

Tessék választani!
A szövetség azt sem igazán engedheti
meg magának, hogy honatyái összevisz-

sza szavazzanak, minthogy
egyetlen ütõkártyája a buka-
resti porondon az, hogy
egységesnek mutatkozik a

román pártokkal szem-
ben. Úgyhogy az a ma-
gyar képviselõ-szenátor,

aki megszavazza az in-
dítványt, az RMDSZ-t
gyengíti vele.

Salamon 
Márton László

A hitelek határidõ elõtti tör-
lesztése aktuális, sokan köl-

csöntípust szeretnének váltani,
mivel több termék található je-
lenleg a piacon, mint régebb, de
az is elõfordulhat, hogy valaki-
nek közben javult a hitelképessé-
ge, s ezért akar módosítani –
mondta az ÚMSZ-nek Diósi
László, az OTP romániai veze-
tõje. A kölcsönök elõtörlesztési
illetékének eltörlése a váltást
megkönnyíti: a hét végén jelent
meg a kormányrendelet, amely
kimondja: ezt a büntetõkamatot
kilencven napon belül meg kell
szüntetni. 6. oldal 

Büntetlen 
a hitelcsere

ÚMSZ

Kormányalakítási megbízást
kapott tegnap az államfõtõl

Robert Fico, a szlovákiai parla-
menti választáson legtöbb szava-
zatot szerzett Irány-Szociálde-
mokrácia (Smer) párt elnöke.
Ivan Gasparovic köztársasági el-
nök jövõ hét szerdáig adott idõt a
jelenlegi kormányfõnek arra,
hogy megpróbálkozzon egy új
kormány felállításával. Fico a
megbízatást elfogadta, s azt
mondta, mindent megtesz annak
érdekében, hogy erõs és stabil
kormány alakulhasson. Az állam-
fõ szerint nem lenne helyes, ha
nem a gyõztes párt elnöke tehetne
elsõként kísérletet a kormány fel-
állítására. 
Folytatása a 2. oldalon 

Fico kormányt
alakítana

Szélsõségek jellemzik az idei táboroztatást: szociális táborokba várják a rászoruló, szegény 

sorban élõ gyermekeket, és pénz jut még a nemzetközileg ismert rendezvényekre, viszont visz-

szaszorulóban a klasszikus, népes közönséget mozgósító gyermeküdültetés. Csak az egyesületi

és a magántáborok tartják a frontot, a tematikus kezdeményezések vonzanak több látogatót.

Tíz szülõbõl három azonban pénzhiányra hivatkozva biztosan visszamondja a hónapok óta

tervezett táboroztatást, kevesen tudják kifizetni a több száz lejre rúgó ellátási díjat. 7. oldal 

A kormányfõt saját párttársai buktathatják meg a szavazáson Fotó: Tofán Levente

Bár a parlamenti aritmetika
szerint simán meg kellene

buknia a Boc-kabinet ellen be-
nyújtott bizalmatlansági indít-
ványnak, az utóbbi napok törté-

nései azt vetítik elõ, hogy több
kormánypárti honatya nem vál-
lal szolidaritást a bér- és nyug-
díjcsökkentõ kormánnyal. 
3. oldal 

Azok járhatnak a legjobban, akiket a természeti látnivalókon túl a hegyvidéki tematikus táborok érdekelnek Fotó: archív

Kong a tábori konyha
A válság miatt egyre kevesebben üdültethetik gyermekeiket szervezett táborokban

Árulástól tarthat Emil Boc



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. június 15., kedd2

Röviden

Kirgizisztán: nem csitul az erõszak

Mintegy százezer kirgizisztáni menekült
zsúfolódott össze a kirgiz-üzbég határon –
közölte egy üzbég kormányzati forrás, aki
szerint 80 ezren már átjutottak Üzbegisztán
területére. A dél-kirgizisztáni Os városban,
a zavargások fészkében teljes épülettömbök
és utcák égtek le az üzbég negyedben, amely
korábban tele volt forgalmas üzletekkel és
vendéglõkkel. A jelentések kiégett épületek-
rõl, elszenesedett holttestekrõl, szórványos
lövöldözésrõl szólnak, és arról, hogy a ne-
gyedben nyoma sincs a rendfenntartó erõk-
nek. Az ideiglenes kormány beismerte,
hogy egyelõre képtelen megfékezni a fõ-
ként az üzbégeket sújtó erõszakot.

Medvegyev Csecsenföldre látogatott

Dmitrij Medvegyev orosz államfõ munka-
látogatásra érkezett az észak-kaukázusi
Csecsenföldre. Medvegyev virágokat helye-
zett el Ahmad Kadirov volt csecsenföldi el-
nök, Ramzan Kadirov jelenlegi államfõ ap-
jának sírján. Ramzan Kadirov arról tájé-
koztatta vendégét, hogy a legutóbbi napok-
ban 15 szélsõséges fegyverest semmisítettek
meg, az erdõkben már csak néhány tucat
szélsõséges bujkál, s a napjaik meg vannak
számlálva. Kadirov szerint Csecsenföldön
már elmúlt a fegyveres összecsapások ideje,
a terrorista csoportokat szétverték, a vallási
szélsõségesség problémáit megoldották.

EU-s egyetértás a szerb 
megállapodás ratifikálásával

„Nem hivatalosan” egyetértenek az EU-
országok külügyminiszterei abban, hogy
megkezdõdhet a Szerbiával aláírt stabilitási
és társulási egyezmény ratifikációs folya-
mata az uniós tagállamokban – közölte az
osztrák külügyminiszter. Hollandia eddig
ellenezte a tagállami ratifikációk megkezdé-
sét, mert nem tartotta kielégítõnek Belgrád
együttmûködését a délszláv háborús bûn-
cselekmények ügyében eljáró hágai tör-
vényszékkel. Michael Spindelegger, az
osztrák diplomácia irányítója az EU-
külügyminiszterek tanácskozása közben új-
ságíróknak azt mondta: „úgy néz ki”, hogy
a ratifikáció ügye sínre kerül. A holland
küldöttség szóvivõje ugyanakkor azt is
hangsúlyozta, hogy hivatalos döntés errõl
egyelõre nem született.

Varsó Németországnak adja 
a Moszad-ügynököt

Varsó Németországnak akarja kiadni az ál-
lítólagos Moszad-ügynököt, annak ellenére,
hogy Izrael is igényt tart a férfire, közölte
tegnap Monika Lewandowska ügyészségi
szóvivõ. Uri Brodskyt június 4-én vették
õrizetbe a varsói repülõtéren, miután Né-
metország európai elfogatóparancsot ada-
tott ki ellene. Azzal vádolják, hogy szerepet
játszott egy Hamász-vezetõ januári meg-
gyilkolásában. A gyilkosságot végrehajtó
kommandónak 27 tagja volt, akik zömmel
hamis európai útlevéllel utaztak. A gyanú
szerint az izraeli Moszad ügynökei voltak,
akik egy dubaji szállodában végeztek
Mahmúd al-Mabhúh Hamász-parancs-
nokkal.

Lezuhant egy mexikói 
politikus repülõje

Kilencen meghaltak, amikor lezuhant
Roberto Borge kisrepülõje Mexikóban, a
kormánypárti politikus nem volt a fedél-
zeten, jelentették a hatóságok. Roberto
Borge egy kisvárosban kampányolt, majd
Cancúnba érkezett. A repülõje ezután zu-
hant le tisztázatlan okokból. Az Intézmé-
nyes Forradalmi Párt jelöltjének van a
legnagyobb esélye, hogy a választások
után a dél-mexikói Quintana Roo kor-
mányzói székébe üljön. Borge riválisa, a
bal oldali Gregorio Sanchez nemrég lé-
pett vissza, miután vádat emeltek ellene
kábítószer kereskedõ bandákkal fenntar-
tott kapcsolatai miatt.

Hírösszefoglaló

Példátlan gyõzelmet aratott a
függetlenségpárti Új Flamand

Szövetség (N-VA) a belgiumi par-
lamenti választásokon – derült ki
a szavazatok csaknem végleges
összesítésébõl. A tegnapi adatok
szerint – a voksok 96,5 százaléká-
nak összeszámlálása alapján – az
N-VA a szavazatok 28,3 százalé-
kát kapta az északi, holland nyel-
vû Flandriában, ahol a 10,5 mil-
lió belga 60 százaléka él. Belgi-
umban még soha nem fordult
elõ, hogy a Flandria önállósodá-
sát zászlajára tûzõ valamely párt
szövetségi parlamenti választást
nyert volna. Az N-VA Flandriá-
ban egyértelmûen maga mögé
utasította Yves Leterme eddigi
miniszterelnök keresztényde-
mokrata pártját, amely a szavaza-
tok 17,5 százalékát szerezte meg.
Az N-VA 27-28 mandátumra szá-
míthat a 150 tagú belga képvise-
lõházban, és ezzel nem csupán
Flandria, hanem egész Belgium
legerõsebb pártjává vált.

A déli, franciaajkú Vallóniában
és Brüsszelben a szocialisták to-
ronymagasan az élen végeztek a
szavazatok 36,5 százalékával,
maguk mögé utasítva a 24,8 szá-
zalékot szerzõ – érezhetõen gyen-
gülõ – vallon liberálisokat. Fland-

riában csak flamand, Vallóniában
pedig csak vallon pártok közül le-
hetett választani. A többségében
franciaajkú, de hivatalosan két-
nyelvû Brüsszelben akár fla-
mand, akár vallon pártokra lead-
hatta voksát a választópolgár.

A függetlenségpárti Új Fla-
mand Szövetség (N-VA) flandriai
gyõzelme alááshatja a belga ál-
lam alapjait – írta tegnap a Le Soir
címû, francia nyelvû brüsszeli
lap. A cikk szerint elképzelhetõ,
hogy szakítanak a több évtizedes
hagyománnyal, és nem a többsé-
gi népcsoporthoz tartozó fla-
mand, hanem vallon politikus
kap kormányalakítási megbízást
az uralkodótól. Az N-VA elnöke
ugyanis már korábban közölte,
hogy nem kíván pályázni a belga
miniszterelnöki posztra, ehelyett
Flandria önállóságának megte-
remtésén akar munkálkodni. II.
Albert királynak most alaposan
fontolóra kell vennie, kit bízzon
meg az egyeztetésekkel – írta a
lap, és felhívta a figyelmet arra,
hogy Flandriában az N-VA gyõ-
zelme ellenére is létezik négy
olyan számottevõ támogatottsá-
gú demokratikus párt – a keresz-
ténydemokraták, a szocialisták, a
liberálisok és a zöldek –, amelyek
szóba jöhetnek a szövetségi kor-
mányalakítás részeseként. 

Flamand függetlenségpárti 
Belgium legerõsebb pártja

Folytatás az 1. oldalról

„Az sem lenne helyes, ha a legna-
gyobb választói támogatást ka-
pott gyõztes párt elnöke nem fo-
gadná el a megbízatást” – jelen-
tette ki Gasparovic. A Smer a
szombati parlamenti választáso-
kon 34,79 százalékot kapott, de
két koalíciós partnere közül a
Vladimír Meciar vezette Nép-
párt-Demokratikus Szlovákiáért
Mozgalom (HZDS) nem jutott be
a törvényhozásba, míg a Ján
Slota vezette Szlovák Nemzeti
Párt alig 5,07 százalékot szerzett,
így az eddigi koalíció elveszítette
többségét. A 150 tagú új parla-
mentben az eddigi koalíciónak
71, míg a négy jobboldali pártnak
79 képviselõje lesz. Ficónak nincs
esélye a kormányalakításra, ha a
négy párt – Szlovák Demokrati-
kus és Keresztény Unió (SDKU),
Szabadság és Szolidaritás (SaS),
Kereszténydemokrata Mozgalom
(KDH), Híd – fenntartja korábbi
álláspontját, hogy nem tárgyal a
Smerrel és közösen kíván jobbol-
dali kormányt alakítani. A jelen-
legi kormányfõ ismételten meg-
erõsítette: a jövõ hét szerdájáig
fölkeresi a négy ellenzéki pártot,
hogy megpróbáljon megállapod-
ni velük. Beismerte, nemigen bí-
zik a sikerben. 
Elemzõk szerint azonban Ficóék
számíthatnak Gasparovic segítsé-
gére is. Ján Figel keresztényde-
mokrata pártelnök tegnap elárul-
ta: szerdára meghívót kapott az
államfõtõl egy nem hivatalos
megbeszélésre. Ugyanakkor a
Smer köreibõl kiszivárgott: ko-

moly engedményekre lennének
készek, ha a négy ellenzéki párt
közül bármelyik is hajlandó lenne
koalícióra lépni velük, amelynek
már meglenne a többsége a parla-
mentben. A négy jobboldali párt
– Szlovák Demokratikus és Ke-
resztény Unió (SDKÚ), Keresz-
ténydemokrata Mozgalom
(KDH), Szabadság és Szolidari-
tás (SaS), Híd – egyelõre csak ab-
ban egyezett meg, hogy közösen
alakítana kormányt, s ennek ér-
dekében haladéktalanul tárgyalá-
sokat kezdenek.

Bugár Béla tegnap bírálta
Gasparovic döntését, mert azt
idõhúzásnak tartja. A Híd elnöke
közölte: javasolni fogja kollégái-
nak, írjanak levelet az államfõ-

nek, s hivatalosan tájékoztassák,
hogy közösen kívánnak kor-
mányt alakítani, ezért Fico meg-
bízása tárgytalan. Mindegyik
párt valamilyen módon jelezte:
természetesnek tartja és elfogad-
ja, hogy Iveta Radicová, a legerõ-
sebb ellenzéki párt, az SDKÚ lis-
tavezetõje legyen a közös kor-
mányfõjelölt. A tárgyalási kezde-
ményezéseket is az SDKÚ-ra
bízták.

Elemzõk is Radicovában látják
a leendõ kormányfõt. „Még a leg-
kisebb lehetõségét sem látom an-
nak, hogy Radicová helyett valaki
más venné át ezt a feladatot” –
mondta Grigorij Meseznikov po-
litológus, az IVO társadalom-ku-
tató központ igazgatója. 

MTI

A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) vezetõsége tegnap egy-

hangúlag döntött arról, hogy eu-
rópai parlamenti (EP) képviselõi
Tõkés László EP-alelnöki tisztsé-
ge ellen fognak szavazni. Az el-
lenzékben lévõ PNL egyúttal fel-
szólította a kormányzó Demok-
rata-Liberális Pártot (PD-L),
hogy helyezkedjen ugyanerre az
álláspontra. Crin Antonescu, a
PNL elnöke a döntés után adott
nyilatkozatában ugyanezt kérte
az összes román európai parla-
menti képviselõtõl, hangsúlyoz-
va: a Tõkés László személyét ille-
tõ ellenszavazatukkal a „nemzeti
méltóságot” kell védeniük. 

Tõkést múlt héten a Fidesz-de-
legáció javaslatára az európai
néppárti frakció jelölte az Euró-
pai Parlament alelnöki posztjára,
amely Schmitt Pálnak, a magyar
Országgyûlés elnökévé történt
megválasztása után üresedett
meg. A parlament plénuma ma
szavaz az alelnöki tisztség betölté-
sérõl.

A liberálisok rendkívüli módon
rosszallják, hogy a szintén nép-
párti, Emil Boc kormányfõ vezet-
te PD-L is támogatta Tõkés jelölé-
sét. Antonescu „történelmi” érvre
hivatkozva indokolta politikai ala-

kulatának álláspontját. Kifejtette:
annak idején éppen a liberális pár-
ti Ionel Brãtianu írta alá miniszter-
elnökként a trianoni szerzõdést.
Mivel a mai PNL az õ „örökösé-
nek” tekinthetõ, a PNL politiku-
sai nem szavazhatnak Tõkés
László személyére, mivel – mint
Antonescu fogalmazott – tevé-
kenysége a román állam ellen irá-
nyul, jelölésével pedig sérül Ro-
mánia szuverenitása. A múlt
héten a Szociáldemokrata Párt
tisztségviselõi is hevesen tiltakoz-
tak Tõkés jelölése ellen. Lia
Olguþa Vasilescu szenátor naivi-
tásnak nevezte Cristian Preda de-
mokrata-liberális EP-képviselõ
nyilatkozatát, amely szerint Tõkés
megválasztása a román-magyar
megbékélés jelképévé válhat. 

Tõkés ellen szavaznak
ma a román liberálisok

Fico megpróbál
kormányt alakítani

Iveta Radiková valószínûleg átveszi Robert Ficótól a stafétabotot

Izrael lazítaná
a gázai blokádot
Hírösszefoglaló

Az izraeli kormány egyhangú-
lag jóváhagyta tegnap a Gázai
övezet blokádját megtörni aka-
ró segélyflottilla elleni izraeli
támadás kivizsgálására hivatott
bizottság felállítását. A nemzet-
közi közösség pártatlan vizsgá-
latot követel a támadás kivizs-
gálására. Ennek a követelmény-
nek a teljesítésére Izrael hajlan-
dó volt elfogadni, hogy a bizott-
ságnak legyen két nemzetközi
tagja, de a kormány ragaszko-
dik ahhoz, hogy a testületet Iz-
rael vezesse. Ahmet Davutoglu
török külügyminiszter viszont
ankarai sajtóértekezletén azt
mondta, Törökország ragaszko-
dik ahhoz, hogy egy ENSZ ve-
zette bizottság vizsgálja ki a
május 31-i esetet, s ebben részt
venne Izrael és Törökország is.
Izrael remélhetõleg napokon
belül lazítani fogja a Gázai öve-
zetet sújtó blokádot – jelentette
ki tegnap a nemzetközi közös-
ség közel-keleti megbízottja.
Tony Blair, aki az Egyesült Ál-
lamok, Oroszország, az EU és
az ENSZ alkotta „kvartett”
megbízásából igyekszik enyhí-
teni az izraeli-palesztin vi-
szályt, Luxemburgban, az EU-
országok külügyminisztereinek
tanácskozása közben nyilatko-
zott újságíróknak. A brit poli-
tikus elmondta, napokon belül
izraeli kötelezettségvállalásra és
konkrét lépésekre számít a Gá-
zai övezettel szemben három
éve érvényesített blokád szigo-
rának enyhítését illetõen. Blair
szerint Izrael „elvben” már
egyetért azzal, hogy fegyverek
és hadfelszerelés kivételével
mindenfajta árucikk számára
meg lehetne nyitni a forgalmat
a Gázai övezet és a külvilág kö-
zött. 



Fleischer Hilda, Moldován Árpád
Zsolt

„Államcsínynek számít, ha
holnap a Demokrata–Liberá-

lis Párt (PD-L) megpróbálja meg-
akadályozni a bizalmatlansági in-
dítvány vitáját és a róla való sza-
vazást” – reagált tegnap Victor
Ponta, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke arra a hírre, hogy a
koalíció nagyobbik pártja minden
eszközt bevet majd annak érdeké-
ben, hogy a kormány megbukta-
tását célzó kezdeményezésük ne
is kerülhessen a plenáris napi-
rendjére. A parlamenti aritmetika
szerint – amennyiben a honatyák
az alakulatuk által elõirányozott
módon voksolnak – az ellenzék
csak 212 szavazatra számíthat,
ami huszonkettõvel kevesebb a
szükségesnél, de több PD-L-s po-
litikus habozik megszavazni a bér-
és nyugdíjcsökkentõ törvényeket.

Ezért várhatóan – mindkét oldal-
ról – az utolsó pillanatig folyik
majd a rábeszélés, lobbizás és zsa-
rolás a szükséges szavazatszám
biztosítása érdekében. 

212, 213...

„A liberálisokkal együtt 212-en
vagyunk. Kollégáink jelen pilla-
natban is dolgoznak az Oprea
pártjának (Országos Szövetség
Románia Haladásáért – UNPR –
szerk. megj.) meggyõzéséért,

ugyanis ha õk mellénk állnak, ak-
kor megbuktatjuk a kormányt.
Ugyanígy, ha a 31 tagú RMDSZ-
kontingens 60 százaléka megsza-
vazná a dokumentumot, elég vol-
na. A nemzeti kisebbségek tizen-
nyolc szavazata is sokat segíthet”
– számolgatott Viorel Hreben-
ciuc, a PSD jól informált szürke
eminenciása. Hozzátette: személy
szerint megérti a PD-L-sek „nya-
kasságát”, mert õk saját kormá-
nyukat védik. „Szóval 212-en va-
gyunk, plusz Oajdea, tehát 213” –
korrigálta a számot Hrebenciuc.
Ahhoz, hogy a bizalmatlansági
indítvány sikeres legyen, 236 hon-
atyának igennel kell szavaznia.

Úttörõ vagy párttörõ?

A Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) vezetõsége tegnap 22-5
arányban Daniel Oajdea iaºi-i
képviselõ kizárása mellett voksolt,

ugyanis a moldvai honatya nyilvá-
nosan bejelentette: a bizalmatlan-
kodók számíthatnak a szavazatá-
ra. „A PD-L határozott álláspon-
tot képvisel ebben a kérdésben.
Meggyõzõdésem, hogy amennyi-
ben még lesznek az Oajdeáéhoz
hasonló ügyek, akkor hasonló
mércével járunk el, mint most” –
fenyegette meg a párt központi ve-
zetésének döntéseiben kétkedõ
honatyákat Gheorghe Flutur, a
PD-L alelnöke. Újságírói kérdésre
megerõsítette, hogy Georgicã

Severin szenátorra is a kizárás vár,
amennyiben tartja magát ahhoz
az ígéretéhez, hogy tüntetõen
megszavazza a bizalmatlansági
indítványt. Lapzártánk elõtt érke-
zett a hír, hogy a volt televíziós
sztár, Teodora Trandafir PD-L-s
képviselõ is arra készül, hogy
megszavazza a bizalmatlansági
indítványt, mert nem ért egyet a
nyugdíjak csökkentésével. 

Nyíltan ellene, 
nyíltan mellette

Bár korábban Gheorghe Flutur,
az alakulat alelnöke úgy nyilatko-
zott, hogy nem kötelezik majd
honatyáikat arra, hogy a szavazó-
golyók urnába tétele elõtt „bizo-
nyítsák” lojalitásukat, a PD-L teg-
napi frakcióülésén eldöntötték,
hogy nyíltan szavaznak a bizal-
matlansági indítvány ellen annak
érdekében, hogy elháruljon a

honatyákról a pártütés gyanúja.
Nyílt szavazást vár el képviselõi-
tõl és szenátoraitól a két ellenzéki
párt is: Victor Ponta PSD-elnök és
Crin Antonescu PNL-elnök a
párttagság megvonását helyezte
kilátásba a hiányzók, a titkosan
szavazók vagy a bizalmatlansági
ellen nyíltan voksolók számára. 

Az RMDSZ kitart

„Az RMDSZ már múlt héten, a
két frakció ülésén tisztán megfo-

galmazta azt, hogy nem fog a sa-
ját kormánya ellen szavazni. Tud-
juk, hogy nehéz, népszerûtlen
döntésnek nézünk elébe, de úgy
ítéljük meg, hogy ebbõl most ki-
hátrálnunk nem lehet” – fogalma-
zott a szövetség tegnap délutáni
frakcióülése után lapunknak
Olosz Gergely, az RMDSZ képvi-
selõházi csoportjának vezetõje.
Elmondta, az RMDSZ továbbra
is azt veszi figyelembe, hogy az
adóemelés is hasonló helyzetbe
juttatná Romániát, hisz infláció-
gerjesztõ tényezõ lenne, ami szin-
tén a bérek és a fizetések reálérté-
kének csökkenéséhez vezetne.
„Az ülésen egyébként senki sem
szólalt fel a bizalmatlansági indít-
vány támogatása mellett” – tette
hozzá. 

Június 26-án 
összeül az SZKT

Ugyancsak ülésezett tegnap a
Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT), amely elemezte az or-
szág gazdasági helyzetét, és elen-
gedhetetlenül szükségesnek vélte
a decentralizáció felgyorsítását és
kiterjesztését, a központi közigaz-
gatás mélyreható átszervezését, a
prefektusok hatáskörének csök-
kentését, az új tanügyi törvény
parlamenti elfogadását és gyakor-
latba ültetését, a szociális ellátó-
rendszer teljes reformját, a kor-
rupció és a feketegazdaság elleni
hatékony és gyors intézkedések
gyakorlatba ültetését. A SZÁT
ugyanakkor felhívta a figyelmet a
gazdaságélénkítõ intézkedések ki-
emelt szerepére a gazdasági vál-
ság leküzdésében. „A SZÁT in-
dokoltnak látja, hogy a Szövetségi
Képviselõk Tanácsa június 26-i
ülésén elemezze Románia gazda-
sági helyzetét, és fogadjon el
mélyreható válságkezelõ és gazda-
ságélénkítõ programot” – olvas-
ható az RMDSZ közleményében. 

Élõlánccal tiltakoznak

A szakszervezetek korábbi beje-
lentése szerint ma húszezer fõs
élõlánc fogadja majd a parlament-
be igyekvõ honatyákat és a köz-
szféra általános munkabeszünte-
téssel tiltakozik a bérek 25 és a
nyugdíjak 15 százalékos csökken-
tése ellen. 
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A Guiness-rekordok könyvé-
be kerülhet ma Emil Boc ro-
mán miniszterelnök, ha a
parlament megszavazza az

általa vezetett kormány
ellen benyújtott ellenzéki
bizalmatlansági indít-

ványt. Õ lenne ugyan-
is ebben az esetben
minden idõk elsõ

olyan kormányfõje, akit kevesebb mint egy
éven belül másodszor távolítanak el ilyen mó-
don egy kabinet élérõl. 
Emil Boc azonban aligha vágyik ilyen babérok-
ra, aligha szeretne ilyen áron világhírnévre szert
tenni. Annál is inkább, mert már így is elég sok
negatív premier fûzõdik a nevéhez; a legutóbbi a
nyugdíjak kvantumának tizenöt százalékos
csökkentése, amelyet mindeddig egyetlen, még a
romániainál is súlyosabb válságban levõ euró-
pai ország kormánya sem mert meglépni. Em-
lítsük meg itt a még Bukarest által is elrettentõ
példaként emlegetett Görögországot, ahol a ti-
zennegyedik és tizenharmadik fizetés sínylette
meg csupán a krízist – a nyugdíjakhoz Papand-
reuék sem nyúltak! –, valamint Magyarorszá-
got, ahol annak a tizenharmadik nyugdíjnak
intettek búcsút tavalytól a nyugállományba vo-
nult magyar állampolgárok, amely Romániá-
ban soha nem is létezett. (Mellesleg: Bajnai
Gordon magyar kormányfõnek még ez az intéz-
kedése is legalább egymillió szavazatába kerül-
hetett a Magyar Szocialista Pártnak az idei
parlamenti választásokon...)
És alighanem éppen a nyugdíjak lefaragása az
a lépés, amely Emil Boc és kormánya vesztét
jelentheti. Mert ha az állami alkalmazottak
bérének csökkentése még ellenpárba helyezhetõ
a magánszférában dolgozóknak a válság miatt
már megcsappant jövedelmével, ezáltal legiti-
mációt szerezve az intézkedéssel (vö: az államfõ
által ebben a vonatkozásban használt sovány
ember–kövér ember hasonlat), a nyugdíjasok
helyzete ezzel szemben – akár a magán-, akár
az állami szektorból hagyták el a munka me-
zejét – általánosítható módon siralmas. Aki
pedig az öregeket bántja, az más „disznóságok-
ra” is képes...
Persze a kormány esetleges bukása – aminek az
esélye, tegyük hozzá, jóval kevesebb, mint ötven
százalék – nem oldana meg minden problémát.
Sõt, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen
semmilyen problémát nem oldana meg. A
nyugdíjak és fizetések egyelõre nem csökkenné-
nek ugyan, de aligha feltételezhetõ, hogy a Boc-
kormány pénzügyi illetékesei puszta szadizmus-
ból állították volna azt, hogy gyorsan alkalma-
zott megszorító intézkedések nélkül hamarosan
fizetésképtelenné válik az ország. (Sajnos, na-
gyon úgy tûnik, hogy azokkal együtt is...)
Az RMDSZ-nek mint kormánypártnak ter-
mészetesen egyetlen reális politikai opciója
van a mai szavazáson: leszavazni az indít-
ványt. A szövetség azt sem igazán engedheti
meg magának, hogy honatyái összevissza sza-
vazzanak, lelkiismeretükre bízva a voksolást,
minthogy egyetlen igazi ereje és ütõkártyája a
létrejötte óta eltelt húsz évben a bukaresti poli-
tikai porondon az volt, hogy egységesnek mu-
tatkozott a román pártokkal szemben. Úgy-
hogy az a magyar képviselõ-szenátor, aki meg-
szavazza az indítványt, nyilvánvalóan az
RMDSZ-t gyengíti vele.
Ez tehát a tipikusan „lose-lose” helyzet, amikor
egy csatából egyszerûen nem lehet gyõztesen ki-
jönni. Ilyenkor egy megoldás van: a kisebbik
rosszat választani.

Román lapszemle

Tessék választani!

Salamon 
Márton László

Senki sem szavatolhatja azt, hogy a 25 szá-
zalékos bércsökkentésre vonatkozó rende-
let csupán év végéig marad érvényben – ál-
lítja Andreea Vass, Emil Boc miniszterel-
nök tanácsosa. (Adevãrul) Több, mint 3,3
millió euró a hatos lottó fõnyereménye,
miután vasárnap sem akadt telitalálat.
(Click) A Fekete-tenger vize a román
partvidéken éppen csak hogy eleget tesz a
fürdõzést még engedélyezhetõvé tevõ mi-
nõségi követelményeknek – állapította
meg jelentésében az Európai Bizottság.
(Curentul) 

A szakszervezetek szerint ma húszezer fõs élõlánc fogadja majd a parlamentbe igyekvõ honatyákat Fotó: Tofán Levente

Árulástól tarthat Emil Boc
Ma szavaznak a bércsökkentés ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról

Cs. P. T.

Iulia Antoanella Motocot, a
Demokrata–Liberális Párt je-

löltjét nevezte ki tegnap a szená-
tus az Alkotmánybíróság egyik
megüresedett helyére. Ezzel az
egy hete csonkán tevékenykedõ,
kilenc helyett héttagú taláros tes-
tület nyolctagúvá bõvült. A nem-
zetközi jogban jártas ügyvéd 71
szavazatot, ellenjelöltje, a liberális
Teodor Meleºcanu szenátor, volt
külügyminiszter 65 szavazatot ka-
pott. A felsõház a testület három
tagja mandátumának lejárta – jú-
nius 7-e – elõtt dönthetett volna az
új alkotmánybíróról, ám a de-
mokrata-liberálisok kérésére a ki-
nevezés lekerült a napirendrõl. 

Az Alkotmánybíróság kilence-
dik tagját szintén tegnap kellett
volna kineveznie a képviselõház-
nak, ám a szavazás még lapzár-
tánkkor sem kezdõdött el. Az ülés
idõpontját délután négy órára tûz-
ték ki, ám az RMDSZ-frakció
negyven percet késett, majd a libe-
rálisok és a szociáldemokraták is
egyórás szünetet kértek. Parla-
menti források szerint a magyar
politikusok kérésének oka az volt,
hogy nem értettek egyet a szava-
zás megismétlésével. Egy korábbi
ülésen ugyanis a demokrata-
liberálosok jelöltje, ªtefan Minea
kevesebb szavazatot kapott, mint
a szociáldemokrata jelölt, Valer
Dorneanu. Roberta Anastase
házelnök akkor az ülést berekesz-

tette, és a szavazás megismétlését
kérte. A politikus az Alkotmány-
bíróság mûködését szabályozó
törvényre hivatkozott, amely sze-
rint a jelöltekrõl minõsített több-
séggel kell döntenie a képviselõ-
háznak, Dorneanu pedig nem
kapta meg a jogszabály szerinti tá-
mogatást. Az ellenzék elutasította
a szavazás megismétlését, jelöltje
mandátumának hitelesítését köve-
telte. Hírügynökségi források sze-
rint Emil Boc kormányfõ is gyõz-
ködte a parlamentben az
RMDSZ-es képviselõket arról,
hogy értsenek egyet a szavazás
megismétlésével. Igyekezete sike-
res volt, mert a kinevezést az esti
órákban ismét napirendre tûzte a
koalíciós többség. 

PD-L-s félsiker a szenátusban

Iulia Antoanella Motoc
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B. T.

Politikai és gazdasági
megfigyelõk szerint a de-

mokrata-liberálisoknak hat
esztendejük volt arra, hogy
megelõzzék a nyugdíjrend-
szer összeomlását. Amikor
ugyanis Emil Boc és csapata
a liberális–demokrata szövet-
ség tagjaként 2004-ben hata-
lomra került, a nyugdíjalap-
ban már fogytán volt a pénz.
Csakhogy az akkor még De-
mokrata Párt néven mûködõ
Demokrata–Liberális Párt a
mérleg helyrebillentése he-
lyett a leköszönt szociálde-
mokratákat támadta amiatt,
hogy a nyugdíjak emelése he-
lyett politikai klienseinek jut-
tatja a pénzt. Amely bizony
akkor már alig létezett a
nyugdíjpénztárban. Így a
nyugdíjrendszer  csõdhelyze-

tének kialakulását a nemzet-
közi gazdasági és pénzügyi
válság nem elõidézte, legfel-
jebb csak felgyorsította.

Az „elfelejtett” tudás

A Demokrata Párt, nyom-
ban a 2004. évi hatalomra ke-
rülése után nyugdíjemelést
ígért, az ehhez szükséges
többletpénzt a korrupció és a
feketegazdaság felszámolása
révén kívánta elõteremteni.

Az államelnöki hivatal
szakértõcsoportja azonban
már 2004-ben tanulmány ke-
retében tárta fel a nyugdíj-
rendszer súlyos hiányossága-
it, majd 2009-ben, ugyancsak
a cotroceni-i palota megren-
delésére jelentés is készült a
kérdésrõl, a jelzett problé-
mák elmélyülésére figyel-
meztetve.

A hatalomra kerülõk tehát
pontosan tudták, hogy a
nyugdíjakat új törvénykezés
alapján kell szabályozni. Ehe-
lyett, a reformoktól való félel-
mükben beérték a meglévõ,
idõszerûtlen jogszabály tol-
dozgatásával, így az idevágó
törvényt 2004 és 2008 között
26 alkalommal módosították.
A radikális intézkedésektõl
való hatalmi viszolygást jelzi
az is, hogy a nagy nehezen ki-
dolgozott egységes nyugdíj-
törvényt is csak 2011-tõl kez-
denék alkalmazni.

A romlás fokozatai

A nyugdíjalap drasztikus
csökkentéséhez vezetett az
adófizetõk számának folya-
matos visszaesése. Míg 1990-
ben nyolcmillió személy fize-
tett be a nyugdíjpénztárhoz,
addig jelenleg mindössze 4,5
millióan járulnak hozzá a
nyugdíjalap képzéséhez. Rá-
adásul a fellendülés rövid
idõszaka után – amikor is
2004 és 2008 között 4,3 milli-
óról 4,8 millióra emelkedett a
gazdaságban foglalkoztatot-
tak létszáma – 2008 júliusá-
tól újabb csökkenés indult be,
2010 márciusában ismét csu-
pán 4,3 millió foglalkoztatot-
tat jegyeztek. 

Mindeközben az 1990. évi
3,5 millióról 2004-re több
mint hatmillióra nõtt a nyug-
díjasok száma. Igaz, ez 2010

áprilisára 5,5 millióra esett
vissza, cserében viszont az
idei évben a szociális nyug-
díjban részesülõké több mint
százezerrel nõtt megközelí-
tve ezzel a 4,8 milliót.

Nem szabad megfeledkez-
ni az elõrehozott nyugdíjak-
ról sem: jelenleg 113 ezerre
tehetõ a korhatár elõtt nyug-
díjba ment személyek száma,
amely az utóbbi hat évben
tízezerrel gyarapodott. A
rokkant nyugdíjasok száma
meghaladja a 800 ezret, ami
az össznyugdíjasok 13 száza-
lékának felel meg. 

Rendkívüli módon megter-
helte a nyugdíjrendszert az a
körülmény is, hogy a hata-
lom nemtörõdömsége/enge-
dékenysége nyomán a köz-
szférában, mindenekelõtt a
nagy állami vállalatok eseté-
ben egyre több munkaadó el-
mulasztotta befizetni alkal-
mazottai után a nyugdíj-hoz-
zájárulást. Mindemellett a
kormány arra készül, hogy
elengedi a három legna-
gyobb, még nem privatizált
állami vállalat állammal
szembeni adósságait, ame-
lyek összege a Petrozsényi
Országos Barna- és Kõszén-
vállalat, valamint a Román
Államvasutak esetében 2010
márciusának végén túllépte
az egymilliárd lejt.

A nyugdíjalap „kiszipolyo-
zásához” nem kis mértékben
járult hozzá a tényleges jöve-

delmek be nem vallása, a fe-
ketepiaci foglalkoztatás tér-
hódítása. 

A helyzet kevésbé rossz
lenne jelenleg, ha a kormány
nem késleltette volna a köte-
lezõ és a fakultatív magán-
nyugdíjalapok bevezetését,
holott a halogatás veszélyeire
már a 2004-ben készült, már
említett tanulmány is nyoma-
tékosan figyelmeztetett.

Felelõtlen felelõsök

Az idõk folyamán soroza-
tosan elkövetett hibákért
nyilvánvalóan gyakorlatilag
az utóbbi húsz év valameny-
nyi kormánya felelõsséggel
tartozik. A nyugdíjrendszer
szétrombolása felé az elsõ lé-
péseket a Nemzeti Megmen-
tési Front, a Társadalmi De-
mokrácia Pártja és a Demok-
rata Konvenció kormányai
tették, a beindított és immár
csak nehezen, anyagi áldoza-
tok árán visszafordítható fo-
lyamatot a Szociáldemokrata
Párt, a liberális-demokrata
szövetség, a Nemzeti Liberá-
lis Párt, majd a Demokrata–
Liberális Párt kabinetjei csak
kiteljesítették. Az államelnö-
ki bizottság 2004. évi jelenté-
sét elkészítõ szakértõcsoport-
jának vezetõje, Marian Preda
professzor szerint a hatal-
mon egymást követõ pártok
és kormányaik „szocialista
munkaversenyt” folytattak a

nyugdíjrendszer ellehetetle-
nítéséért.

A Demokrata Párt volt
munkaügyi minisztere,
Gheorghe Barbu büszkén je-
lentgette, hogy 2005 és 2009
között a nyugdíjak reálérték-
ben 35 százalékkal nõttek.
Paul Pãcurariu nemzeti libe-
rális tárcavezetõ mandátumá-
nak idején, 2007 novemberé-
ben, a növekedés újabb 30
százalék volt, a nyugdíjpont
értékét pedig 2008. január el-
sejétõl 581 lejre emelték. Bár
a nyugdíjak következõ növe-
lését eredetileg 2009. január
elsejére ütemezték be, azt,
nyilvánvaló választási meg-
fontolásokból, 2008 októbe-
rére hozták elõre, egyebek kö-
zött a szociáldemokraták
nyomására is. Ekkor húsz
százalékkal, 697,5 lejre növel-
ték a nyugdíjpont értékét. Ta-
valy áprilisban, majd október-
ben, immár a „Boc-korszak-
ban”, a munkaügyeket igaz-
gató Marian Sârbu további
három, illetve két százalékot
adott hozzá, így a nyugdíj-
pont már 732,8 lejt ért. 

Mindennek egyenes követ-
kezményeként most Romá-
nia arra kényszerült, hogy
Európában mindeddig párat-
lanul álló intézkedéshez,
nyugdíjcsökkentéshez folya-
modjék.  Azt csak remélni le-
het – de garancia nincs rá –
hogy a megszorítás csupán év
végéig marad érvényben. 

Miért omlott össze a nyugdíjalap?

Gyulay Zoltán

A CDU/CSU és az FDP
alkotta kormánykoalíció-

nak ugyan többsége van az
ország államfõjét megválasz-
tó szövetségi gyûlésben, a jú-
nius 30-án esedékes voksolás
kimenetele távolról sem te-
kinthetõ lefutottnak.

Titokzatos lemondás

A konzervatív pártok jelölt-
jével, az alsó-szászországi
Christian Wulff-fal szemben
ugyanis a szabaddemokra-
ta–zöld ellenzék olyan kihívót
talált, aki máris nagyobb nép-
szerûségnek örvend a közvé-
leményben. Joachim Gauck
evangélikus lelkipásztor éve-
kig volt az egykori NDK ál-
lambiztonsági iratainak, a
Stasi-aktáknak az õrzõje, az
intézet is az õ nevét viselte.
Mindkét országrészben nagy
elismertségnek örvend, s mert
a szászországi FDP szabad
kezet adott három képviselõ-
jének a döntésben, a verseny

némileg nyitottabbá vált. A
Baloldal azonban önálló jelöl-
tet állított (Luc Jochimsen 74
éves újságírónõt), valamelyest
mégiscsak mérsékelve Gauck
esélyeit. 

Az eddigi német szövetségi
elnök, teljesen váratlanul,
május 31-én jelentette be,
hogy azonnali hatállyal le-
mond hivataláról. Limuzinba
szállt, és távozott a rezidenci-
ájául szolgáló Bellevue-
kastélyból. Döntését azzal in-
dokolta, hogy néhány nappal
korábban félreérthetõ nyilat-
kozatot tett országa afganisz-
táni szerepvállalásáról,
amelytõl – úgymond – gazda-
sági elõnyöket remélnek. Ál-
talános vélemény azonban,
hogy ez kapóra jött kifogás,
az ok mélyebben gyökerezik.
Éppen ezért várja a német
közvélemény, hogy ma még
egyszer visszatérjen a Belle-
vue-be, ahol a hivatalos bú-
csúztatását tartják. Sokakat
feszít a kíváncsiság: Köhler
vajon megtöri-e hallgatását,
és feltárja-e az igazságot.

Merkel is veszélyben

Az utódkeresés hamar el-
kezdõdött. Csaknem tucat-
nyi név forgott közszájon, a
kerekes székben közlekedõ
pénzügyminisztertõl, Wolf-
gang Schäublétól egészen a
korábbi bajor tartományi

miniszterelnökig, Edmund
Stoiberig. A legtovább
Ursula von der Leyden mun-
kaügyi miniszterasszony tar-
totta magát, aztán eldõlt: az
uniópártok az 51 éves
Christian Wulff alsó-szász-
országi miniszterelnököt je-
lölik.

Az ellenzék is körülnézett,
és úgy döntött, hogy kihívót
állít, méghozzá egy széles
körben elismertségnek, tekin-
télynek örvendõ, pártok fö-
lött álló személyiséget: a 70
esztendõs Joachim Gauckot.
Az evangélikus lelkipásztor
ráadásul az NDK-ban élte le

életét, õ tehát a keleti tarto-
mányok számára is elfogad-
ható (nem véletlen a szászor-
szági FDP döntése), és bár ez
keveset nyom a latban, segít-
hetne az „ossik” (ez a volt
Kelet-Németország állam-
polgárainak gúnyneve) ki-
sebbrendûségi érzésének az
eloszlatásában is. Gauck kez-
detben arról beszélt, hogy
nincsenek illúziói az esélyeit
illetõen, idõközben azonban
ezek az esélyek növekedés-
nek indultak. Ha õ gyõz,
Wulff kudarca magával ránt-
hatja Angela Merkelt is.

Miért június 30-án?

Csak látszólag kitérõ: tilos
Németországban munka
közben futballt nézni – szö-
gezte le a német munkaadók
szövetsége a dél-afrikai lab-
darúgó világbajnoksággal
kapcsolatban közzétett hét-
végi állásfoglalásában. A
nyilatkozatot – a Siemenstõl
a BMW-ig – üdvözölték a
legtekintélyesebb német vál-
lalatok, arra utalva, hogy el-
sõ a munka, és csak azután
jöhet a szórakozás. Mindez
úgy kapcsolódik a közelgõ
elnökválasztáshoz, hogy a
rendelkezésre álló határidõ
utolsó napját azért jelölte ki
Norbert Lammert, a Bun-
destag elnöke, mert olyan
idõpontot keresett, amikor
nincs mérkõzés, a csapatok
szünetet tartanak. És ez a
nap június 30-a. 

Kelet és nyugat párbaja Németországban

Immár nem titok, a Demokrata–Libe-
rális Párt is beismeri: összeomlott a
román nyugdíjrendszer, ez teszi szük-
ségessé a nyugdíjak 15 százalékos
csökkentését. Ha az intézkedést, vala-
mint a közalkalmazotti bérek 25 szá-
zalékos lefaragását nem iktatják tör-
vénybe, akkor az állam jövõre sem a
nyugdíjakat, sem a fizetéseket nem
folyósíthatja – jelentették ki hivatalos
kormányzati tényezõk.

Hárman vágnak neki Németországban
a hónap utolsó napjára kiírt államfõ-
választásnak: az uniópártok által jelölt
Christian Wulff, a szociáldemokraták
jelöltje, az esélytelennek tartott, de
mind jobban felzárkózó Joachim
Gauck, valamint a baloldal részérõl
egy újságírónõ, Luc Jochimsen.

Christian Wulff, Joachim Gauck és Luc Jochimsen. Három jelölt egy elnöki székre

A napokban még két európai országban is
államfõválasztást tartanak. Most vasárnap
szavaznak a lengyel polgárok az április 10-
én tragikus repülõgép-balesetben elhunyt
Lech Kaczynski utódjáról. A jelöltek közt
van az ideiglenes elnök, Bronislaw
Komorowski (a szejm elnöke) és az õt egy-
re jobban beérõ Jaroslaw Kaczynski volt
kormányfõ, az elhunyt elnök ikertestvére.
A magyar országgyûlés június 29-én dönt
Sólyom László utódjáról, a kétharmados
többséggel rendelkezõ Fidesz–KDNP
azonban csak egy nappal korábban nevezi
meg jelöltjét, aki – több mint valószínû –

nem Sólyom lesz. A köztársasági elnök
megmutatta, hogy nem törleszkedik: hét-
fõn megfontolásra visszaküldte a kormány-
tisztviselõk jogállásáról alkotott törvényt –
ez az államfõ és az új kormány elsõ konf-
rontálódása. Az ellenzékbe szorult szocia-
listák saját jelöltet állítottak a magyar köz-
életben ismeretlen Balogh András bangko-
ki magyar nagykövet személyében, aki
Medgyessy Péter miniszterelnöksége ide-
jén a kormányfõ külpolitikai tanácsadója
volt, és Lendvai Ildikó MSZP-elnök szerint
legfõbb erénye, hogy „megfordul a csinos
nõk után”.  

Államfõ-választási cunami Európában



Az európai államokban az Alkotmánybíró-
ság olyan sajátos, a demokratikus jogálla-
mot, a törvényességet, az alkotmányos ren-
det és közvetve az alapvetõ emberi jogokat is
biztosító/felügyelõ/ellenõrzõ hatóság,
amelynek mûködését akadályozni vagy dön-
téseit bármi módon befolyásolni semmilyen
körülmények között és semmilyen módon
nem lenne szabad. 
Az elmúlt napokban – a politikai élet sodrá-
sától nem függetlenül, ámde az okokat te-
kintve véletlenszerûen – egybeesett két meg-
határozó esemény, amelyek önmagukban is
rendkívül jelentésesek, de ha egyidõben tör-
ténnek, akkor óhatatlanul arra kell gondol-
nunk, hogy már semmi sem véletlenszerû és
minden mindennel összefügg. 
Június 7-én járt le az Alkotmánybíróság há-

rom tagjának kilencéves (meg
nem újítható és meg nem
hosszabbítható) mandátu-

ma, ami értelemszerûen
szükségessé tette, hogy há-

rom új bírót nevezzenek ki.
Az alkotmányos rendelke-

zések szerint egyet a
képviselõháznak, egyet

a szenátusnak, egyet

pedig az államelnöknek kell jelölnie. Ebbõl a
háromból a kinevezés csak az államfõnek si-
került, tekintve, hogy õ nem kényszerül sem-
milyen egyeztetésre. 
A parlament két házában viszont az egyezte-
tés nem járt sikerrel. Pontosabban a képvise-
lõházban az ellenzék jelölt-
je, a korábbi házelnök,
Valer Dorneanu megkapta
az egyszerû többséget, de a
kormánypárt ezt elégtelen-
nek tartja, és szembemenve
egy alkotmánybírósági dön-
téssel, minõsített többséget
követel. A szenátusban is az ellenzék jelöltje,
Teodor Meleºcanu rendelkezik nagyobb tá-
mogatottsággal.
Ami persze zavarja a fõ kormánypártot,
amely szeretné ha mind a három új alkot-
mánybíró az õ embere lenne. Ezzel azonban
már gond van, ugyanis – bár kétségtelen
hogy az Alkotmánybíróság politikai-jogi
kvázi igazságszolgáltató testület, de nem sze-
rencsés, ha a pártok között nincsen meg-
egyezés a jelöltek személye kapcsán és ne
erõbõl nevezzék ki õket.
A másik esemény a gazdasági válság fo-
lyománya: június 8-án a törvényhozásá-

ban felolvasták azt a bizalmatlansági in-
dítványt, amelyet az ellenzék a kormány-
nak a megszorító törvénytervezetekre (fi-
zetés- és nyugdíjcsökkentésre) hozott fele-
lõsségvállalása ellen nyújtott be. És, mint
említettük, ettõl kezdve mindaz ami a két

idõpont egybeesésén túl
és vele kapcsolatban törté-
nik már-már megengedhe-
tetlen módon összekap-
csolódik. 
A kormánypárt – nyilván-
valóan és megalapozottan –
attól fél, hogy ha elutasítás-

ra is kerül a bizalmatlansági indítvány a par-
lamentben, a kérdéses törvények némelyike,
illetõleg azok némely elõírása fennakadhat
az Alkotmánybíróságon. Ezért szorgalmaz-
za a megfelelõ embereket, a megfelelõ idõ-
ben, a megfelelõ helyre, vagyis az Alkot-
mánybíróságra – a lehetõ legkevésbé megfe-
lelõ módon. 
Erre kívánt ráerõsíteni némileg az államel-
nök, aki az általa kinevezett alkotmánybíró
eskütétele után felhívta a a taláros testület
figyelmét az elõtte álló nehéz feladatra, sze-
repére az ország válsághelyzetének megol-
dásában. 

Távol áll tõlem az állítás, hogy az elnök sza-
vaiból fenyegetést vagy akár figyelmeztetést
lehetne kiolvasni. Vagy ha mégis ez utóbbit,
akkor legfeljebb azt is a legnagyobb államfér-
fiúi tisztelet és atyai jóindulat hangján tette.
A kijelentés azonban – miszerint az Alkot-
mánybíróságra a válság megoldásában mi-
lyen nagy felelõsség és szerep hárulna –
alapvetõen téves, tartalmában pedig kétséges.
Az Alkotmánybíróságnak, amennyiben eléje
kerülnek a kérdéses törvények, semmikép-
pen nem a kormányzat, de még csak nem is
a válságkezelés szempontjai alapján kell
döntenie. Semmilyen felelõssége nincsen
ugyanis az Alkotmánybíróságnak abban,
hogy a döntése megoldja a gazdasági válsá-
got vagy sem. Az Alkotmánybíróság kizáró-
lagos felelõssége (és ez sem kevés), hogy
megvizsgálja az adott törvényes rendelkezé-
sek alkotmányosságát, azt, hogy összhang-
ban van-e az Alkotmány betûjével és szelle-
miségével vagy sem. 
Az Alkotmánybíróságnak tehát nem fel-
adata és felelõssége megmenteni a válság-
tól az országot, vagy a kormányt, vagy az
államfõt. 
A kérdés most már csak az, hogy tisztában
van-e ezzel maga az Alkotmánybíróság is. 

Másnap reggel, amikor a vödröt lebocsátották a kútba, a kisva-
rangy egész testében megremegett, izgatottan várta, hogy a
vödör telemerüljön vízzel; akkor nagy elhatározással beleug-
rott, meglapult az aljában, és fölhúzatta magát.
– Hû, az ördög! – mérgelõdött a kertészlegény, amikor kiön-
tötte a vizet, és megpillantotta a lapuló varangyot. – Ilyen csúf
békát legcsúfabb álmomban se láttam! Utána hajította a faci-
põjét, s hajszál híja, hogy az ifjú varangy ott nem lelte halálát,
de szerencsésen megmenekült, beugrott egy csalánbokor sûrû-
jébe. (…)
– De szép idefönn! Sokkal szebb, mint a kútban! – állapította
meg a béka. – Szívesen itt tölteném akár az egész életemet.
Csöndesen feküdt egy-két órát, elgyönyörködött a csalánerdõ-
ben. De aztán továbbûzte a kíváncsiság. (…) Megérkezett az
árokszélre, ahol nefelejcs meg gólyahír virágzott, azon túl bo-
dza- meg galagonyasövény illatozott – micsoda pompa! Lepke
csapongott a virágok fölött, s a kisvarangy azt is virágnak néz-
te, szárnyra kapott virágnak. (...) Nyolc napot és nyolc éjsza-
kát töltött csendes gyönyörködéssel az árok partján. Élelemre
nem volt gondja, került, amennyi kellett. A kilencedik napon
aztán azt mondta magában: „Tovább, tovább!” És útra kelt.
De találhatott-e szebbet a virágos árokpartnál? Legföljebb egy
társat, egy kisvarangyot, vagy néhány jókedvû zöld békát. (…)
Egy kisvarangy, vagy legalább égy zöld béka hiányzik az igazi
boldogságomhoz! 
És megint fölkötötte az útilaput, s ment tovább.

Hans Christian Andersen: A béka. Fordította Hevesi Sándor

Alkotmánybírák – válságban 
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Szõcs Géza frissen kinevezett kulturális államtitkár
Magyarországon nagy interjút adott az Index címû
internetes újságnak. Örülünk, hogy egy kisebbségi
sorba született, a diktatúra által meghurcolt szelle-
mi ember elégtételt kap a sorstól, és a könyveivel,
verseivel, mûveltségével kivívott tekintélyt kama-
toztathatja a magyarság javára.
Még a kinevezése elõtt kavart egy kis zavart a Ba-
lassi Intézet másik minisztériumhoz kerülésével
kapcsolatban, legyintettünk akkor, nehezen lesz a
szellem szabad harcosából az államigazgatóság bü-
rokratája, majd beletanul, megvan hozzá az intelli-
genciája. Az utóbbi vált most kérdésessé.
Ugyanis államtitkár úr el akarja indítani a
„Julianus barát” programot, amelyben genetikusok
felülvizsgálnák a finnugor elmélet érvényességét. 
Államtitkár úr, a cikkhez csatolt életrajz szerint,
magyar-orosz szakot végzett a Babeº-Bolyai Egye-
temen Kolozsvárott. Bízunk abban, hogy nem fe-
lejtette még el az ott megszerzett tudást. Mert itt
bizony a szezonnak a fazonnal történõ összekeve-
rése hangzott el a szájából, ami már egy érettségi
vizsgán sem fér bele a tolerálható egyéni nézetek 
körébe.
A nyelvrokonság nyelvészeti kategória, semmi kö-
ze a genetikához. Mindkettõ tudomány, saját sza-
bályokkal, kutatási eredményekkel, elsajátítandó is-
meretekkel, mielõtt e tárgykörökben megszólalásra
vállalkozhatnánk, akár egy vizsgahelyzetben. 
Tény, hogy a rokonság meg a történelem kérdései-
ben rengeteg hagymázos meg mélymagyar megnyi-
latkozás olvasható, komoly piaca van a csakrákkal,
sumérokkal, Jézuskirálysággal, Kárpát-medence õs-
bölcsõvel foglalkozó elméleteknek, csak éppen ezek
mûvelõinek semmi köze a tudományhoz. A nyelv-
történet nem tud mit kezdeni a genetika eredmé-
nyeivel, és a genetikusok sem bújják az etimológiai
szótárt. A finnugor elmélet csak annyit jelent, hogy
sok ezer évvel ezelõtt, a mai nyelvállapotból és a
nyelvtörténeti emlékekbõl kikövetkeztethetõen,
azok, akiket a magyarok õseinek tekintünk, egy
nyelvet beszéltek a mai finnek, észtek, manysik stb.
õseivel. Ennyi. Hogy sok ezer év alatt még hányféle
néppel kerültünk kapcsolatba mind genetikai mind
nyelvi hatásokat tekintve, szinte kibogozhatatlan. 
Nincs kétségem afelõl, hogy államtitkár úr talál
akár komoly tudományos tekintélyeket is a

„Julianus barát” programban meg-
fogalmazott fantazmagóriák kuta-
tására. Azt is elõre látom, hogy
pénz is lesz, meg eredmény is. De

kegyetlen röhögés is mindazon
irányokból, ahol becsülete van a
gondolkodásnak. Jobb lenne még
idejében visszatérni a szellem és
a tudomány értelembõl épített

bástyái közé. Krebsz János
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Az Alkotmánybíróságnak
nem a kormányzat, de
még csak nem is a vál-
ságkezelés szempontjai
alapján kell döntenie.

Varga Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Csak akkor kezdõdik az élet, 
ha az ember nem tudja, hogy mi lesz.” 

Hamvas Béla

Összefogás

Veszélyes szépség

Mi van?!A nap címe. PNL közvélemény-kutatás:
Bãsescu – hazug, korrupt, diktátor,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. Miután az Evenimentul zilei
szombati számában Sever Voinescu, az el-
nök talán legbensõségesebb tanácsosa kije-
lentette, hogy – Traian Bãsescu rendeletére
– a bizalmatlansági indítványról szóló sza-
vazás után azonnal kormányátalakítás lesz,
most a lap egy olyan közvéleménykutatási
eredményrõl ír, amelyet a nagy kormányre-
former nem tesz az ablakba. Még akkor
sem, ha a felmérés a liberálisok megrende-
lésére készült. Hogy ne magunk mondjuk,
idéztünk a felmérésbõl, lényegét a fentebb
kiemelt cím jelenti. Ám ennél a látleletnél
is fontosabb talán, hogy a megkérdezettek
nem kevesebb, mint nyolcvan százaléka
szerint Románia a rossz irányba halad. 

Nem adjuk el a kormányt! Érdekes megol-
dást villant fel Dan Cristian Turturicã a
România liberã vezércikkében: válságmegol-
dásként nemzetközi kormányt kellene felál-
lítani Romániában! Elképzelése szerint a
külföldi miniszterekbõl álló új kabinet leg-
inkább egy multinacionális vállalat igazga-
tótanácsához hasonlítana. „Bolond ötletnek
tûnik? Semmivel sem sokkolóbb, mint az a
felelõtlenség, amellyel a jelenlegi politikai
osztály a csõd felé taszítja az országot” – ír-
ja Turturicã. Szerintünk az is megtenné, ha
néhány évre leszerzõdnénk mondjuk egy
Bajnai Gordont miniszterelnöknek.

Kísértenek a termopánok. Adrian
Nãstase volt miniszterelnököt nem hagyja
nyugodni a múltja. A România liberã sze-
rint Anca Petrescu, a parlament székhelyé-
ül szolgáló monstrum tervezõje azt kéri a
korrupcióellenes ügyészségtõl, indítsa újra
a vizsgálatot az épületben lévõ Kortárs
Képzõmûvészeti Múzeum korszerûsítésére
elköltött összegek ügyében. Az építész sze-
rint mandátuma idején Nãstase egy „bará-
ti” cégre bízta a rendkívül drága munkála-
tokat, melyeket olcsóbban is el lehetett
volna végezni.

A nap álhíre. A parlamentben ismeretlen
tagok terjeszteni kezdték, hogy a szavazás a
bizalmatlansági indítványról a kánikula mi-
att elmarad.



Totka László

„Ez egy normális euró-
pai uniós szabályozás,

amely a versenysemlegessé-
get és az ügyfelek védelmét
hivatott elõsegíteni” –
mondta az ÚMSZ-nek az
elõtörlesztési illeték eltörlé-
sével (ha valaki határidõ
elõtt visszatéríti a hitelt, ak-
kor kell fizetni ezt az illeté-
ket – a szerk. megj.) kapcso-
latban Diósi László, az
OTP romániai vezérigazga-
tója. „Az ügyfelek védelmé-
hez úgy járul hozzá, hogy a
bankváltást megkönnyíti” –
tette hozzá. Az átállás az új
rendszerre szerinte rutinfo-
lyamat, semmiféle fennaka-
dást nem okozhat. „Vannak
olyan hiteltípusok, ahol ez
problémát jelenthet, de azok
egyelõre Romániában nin-
csenek jelen, ilyen a Ma-
gyarországon ismert jelzá-
loglevél-alapú hitelezés” –
magyarázta. Ennek eseté-
ben sokkal nagyobb költsé-
gekkel jár a banknak, ha va-
laki „idõ elõtt kiszáll a hitel-
szerzõdésbõl”, a normális
jelzáloghitelek esetében
azonban semmiféle problé-
mát nem okozhat.

Aktuális kérdés

A határidõ elõtti törlesztés
a bankvezetõ szerint jelenleg
igen aktuális kérdés, nagyon
sokan hiteltípust szeretné-
nek váltani, több terméktí-

pus található jelenleg a pia-
con a néhány évvel ezelõtti-
hez képest, de az is elõfor-
dulhat, hogy valakinek köz-
ben javult a hitelképessége,
ezért akar módosítani. Külö-
nösen tipikus, ha egy ügyfél-
nek több hitele van, hogy azt
szeretné egy adósságrende-
zõ csomagban újrastruktu-
rálni, ami teljesen lehetetlen
lenne, ha három-négy száza-
lékos büntetõkamatot szá-
mítanának fel a bankok. Az
egyetlen probléma az, hogy
az ügyfél elsõsorban akkor
tud élni az elõtörlesztési ille-
ték eltörlésének elõnyeivel,

ha a piac közben „felfelé
megy”.  Elsõsorban ebben
az esetben van értelme a
kedvezõtlenebb feltételek
között felvett kölcsönt idõ
elõtt visszafizetni és egy má-
sik lehetõséget választani, de
természetesen sokaknak a
hátramaradó évek kamat-
költségeinek a megspórlása
miatt is megéri lépni. 

Drágulnak a hitelek?

„Nem hiszem, hogy a
rendelet számottevõ hatást
gyakorolna a bankok költ-
ségvetésére. Statisztikailag

ezek a bevételek különleges
alkalmakkal fordulnak elõ, s
az egytõl négy százalékos il-
leték kiszabása nem egy je-
lentõs összeg” – nyilatkozta
a Hotnews.ro által megkere-
sett bankvezetõk egyike.
Szerinte nagyobb érvágást
jelent a pénzintézeteknek a
gyakorlatba ültetés admi-
nisztrációs költsége. Volt
olyan bankár is, aki azt val-
lotta, hogy az intézkedés
miatt várhatóan megdrágul-
nak majd a hitelek. „A hatá-
rozat a bankrendszerben nö-
velni fogja a versenyt” – vé-
lekedett Bogdan Chiriþoiu, a

versenytanács elnöke, aki
szerint az új feltételek kö-
zött a 9-10 százalékos ka-
matokat fizetõ ügyfelek kö-
zül sokan jobb hitelkonst-
rukciókra fognak áttérni.  

7,7 millió szerzõdés

Mint arról lapunk koráb-
ban beszámolt,  a bankok-
nak kilencven nap áll rendel-
kezésükre, hogy egyéb intéz-
kedések mellett az elõtör-
lesztési illetéket is felszámol-
ják. A sürgõsségi kormány-
rendelet az elmúlt hét végén
jelent meg a Hivatalos Köz-
lönyben, amelybõl kiderül,
hogy a visszaszámlálás júni-
us 21-én kezdõdik. A pénz-
intézeteknek a szóban forgó
határidõn belül 7,7 millió
szerzõdést kell módosítani-
uk. A rendelet szerint a fo-
gyasztó indoklás nélkül jo-
gosult a megállapodás fel-
mondására a szerzõdéskö-
tést követõ 14 napon belül.
Továbbá tilos lesz külön ille-
téket kiszabni a hitelképes-
ség felmérésére, de a kiutalt
kölcsön után a banknak a
dokumentáció elemzésére
pluszpénz jár úgy, ahogyan
a kölcsön adminisztrálásá-
ra, folyószámla-adminiszt-
rálásra, biztosításra is példá-
ul.  A kérelem leadását kö-
vetõen hatvan napon belül a
banknak jeleznie kell, hogy
a felmutatott dokumentáció
alapján az ügyfelet hitelké-
pesnek tartja-e. 
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HIRDETÉS

Fantasztikus kincsekre leltek
az afganisztáni föld méhé-
ben: a washingtoni Pentagon
megbízásából amerikai geo-
lógusok rézre, lítiumra, vas-
ra, aranyra, kobaltra buk-
kantak. Méghozzá nem is
csekély mennyiségben: az elsõ
becslések szerint az érték elér-
heti az egymilliárd dollárt is.
Valóban örvendetes hír a ro-
mokban heverõ, szegénység-
ben szenvedõ közép-ázsiai or-
szág számára, bár a biztató
jelentést baljós jelek árnyé-
kolják be.
Itt van mindjárt a „keletke-
zéstörténet”. Az elõzõ század
80-as éveiben a megszálló
szovjetek is hatalmas összege-
ket fordítottak kutatásokra, a
megbuktatott tálib rendszer
pedig ugyancsak spekulált az
ásványi kincsek kiaknázásá-
ra. És most az amerikaiak.
Parancsnokuk, David
Petraeus egyenesen „lélegzet-
elállító” lehetõségekrõl beszél,
meg arról, hogy Afganisztán
vezetõ szerephez juthat a világ
nyersanyag-kivitelében. A
polgárháború sújtotta ország
lítiumkészlete például (a mo-
biltelefonok, a laptopok és a
nagy jövõ elõtt álló elektro-
mos autók feltölthetõ elemei-
nek alapanyaga) legalább ak-

kora, mint a jelenlegi ranglis-
tavezetõ Bolíviáé – írta tegna-
pi számában a The New York
Times.
A lelkendezés több mint árul-
kodó. Hiába terül el Bolívia az
Egyesült Államok „hátsó ud-
varában”, La Paz és Wa-
shington nem eszik egymás te-
nyerébõl. Az is mindinkább
egyértelmû, hogy a „terroriz-
mus elleni küzdelem”, a „de-
mokratizálás” magasztos elve
pusztán fügefalevél, amely a
befolyási övezet megszerzését
hivatott elleplezni. A fõ cél eb-
ben a régióban az Öböl-menti
országok kõolaja, és most a
Hindukus ásványkincsei.
Nemcsak Amerikának fáj a fo-
ga rájuk: egy kínai állami vál-
lalat már jogot szerzett az
aynaki rézbányában folyó ki-
termelésre, s visszatértek az
oroszok is. A Rosznyeft a
djarkuduki és shibargani gáz-
mezõket vette célba.
Az afgán elnök abban remény-
kedik, hogy az ásványkincsek
országa polgárait gazdagítják
majd. A történelem azonban
már sokszor rácáfolt az ilyen
reményekre: a pénz külföldi
zsebekbe vándorolt. Úgy hív-
ják az ilyet: gyarmatosítás.

Gyulay Zoltán

Jegyzet

Kit boldogíthat a jövõben
az afgán földek kincse?

Röviden

Könnyebb lesz a bankváltás
Diósi: az elõtörlesztési illeték eltörlésével az ügyfél áttérhet más kölcsöntermékekre

Baloga-Tamás Erika

„Az állatpiac mûködésé-
hez elkerített területre
van szükség, ahova más

állatok nem tudnak behatol-
ni” – magyarázta az Új Ma-
gyar Szó érdeklõdésére Püsök
László, a Hargita Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmi-
szerbiztonsági Igazgatóság
aligazgatója annak kapcsán,
hogy õsztõl újra megnyílnak
a Hargita megyei barompia-
cok. Ezeket néhány évvel ez-

elõtt azért zártak be, mert
nem feleltek meg az uniós
elõírásoknak; azóta az állat-
tartó gazdáknak nagy gondot
jelent az élõállat-értékesítés. 

Püsöktõl azt is megtudtuk,
hogy a vásárhelyszíneken
szükség van külön karámra a
beteg állatok részére, vala-
mint kell egy tartály az el-
hullt állatok tetemének táro-
lására, és a piac területére be-
hatoló autók kerekeit fertõt-
leníteni kell. A sertésen kívül
mindenféle állatot lehet érté-

kesíteni, azaz szarvasmarhát,
szárnyast, juhot, kecskét, lo-
vat. Sertést azért nem, mert
nemrég fejezõdött be a ser-
téspestis elleni országos vé-
dõoltás-kampány. Aki eze-
ken a vásárokon akarja érté-
kesíteni jószágát, annak állat-
egészségügyi bizonylattal
kell rendelkeznie, az állat kö-
telezõen egyedesítve kell le-
gyen (fülszám, mikrochip),
illetve ha más helységre szál-
lítják, akkor úgynevezett út-
levélre is szükség van. 

Stabil gazdaság?

„Románia egy stabil gazda-
ság, amely integrálódott
annyira a világgazdaságba,

hogy a válság az országot is
érintse” – nyilatkozta Bog-
dan Aurescu (képünkön), a
külügyminisztérium állam-
titkára. A krízis azonban
nem változtat azon, hogy
szerinte Bukarest egy barát-
ságos üzleti környezetet te-
remtett a befektetõk számá-
ra, s „továbbra is vonzza a
tõkét”. 

Görög erõsödés

Csaknem öt százalékkal nõtt
a görög bankrészvények ár-
folyama tegnap délutánra az
athéni értéktõzsdén, miután
az utóbbi idõszakban bekö-
vetkezett árzuhanás után a
befektetõk ismét vásárolni
kezdték a papírokat a költ-
ségvetési konszolidációs cé-
lok derûlátó megítélése mi-
att. A National Bank 5,6
százalékkal, az Alpha Bank
4,8 százalékkal erõsödött –
írta az MTI. 

Diósi szerint megkönnyíti a bankváltást a hitelvisszafizetés büntetõkamatának eltörlése Fotó: Both Abigél

Újra nyitnak a barompiacok

Újra kell
egyeztetni
az IMF-fel?
ÚMSZ

„Szükség van még egy
megállapodásra a Nem-

zetközi Valutaalappal
(IMF)” – mondta újságírói
kérdésre Adriean Videanu
gazdasági miniszter, miután
Vasile Blaga, a belügyi tárca
vezetõje már nyilatkozott
arról, hogy újra kellene tár-
gyalni a szerzõdést a pénz-
intézettel, ami új hitelfelvé-
telt is jelentene. Videanu
azonban nem volt hajlandó
kitérni arra, hogy egy egé-
szen új megállapodásra
gondolt-e kijelentésével.
Radu Berceanu közlekedési
miniszter tegnap azt mond-
ta, hogy nincs szükség má-
sik szerzõdésre. A piacokat
nem csak egyes kormányta-
gok kijelentései teszik bi-
zonytalanná, miszerint a
valutaalapi feltételeket át
kellene fésülni, a parlament
ma szavaz a Boc-kabinet el-
len benyújtott bizalmatlan-
sági indítványról is. A
HotNews.ro által megkere-
sett bankárok nem számol-
nak azzal, hogy a kormány
elbukik, de nem is zárnak ki
egy ilyen forgatókönyvet.
Ebben az esetben – a fize-
tésképtelenségi kockázat
megemelkedése miatt – nö-
vekszik a hitelek költsége. A
szakmát nem is a szavazás
kimenetele aggasztja, sok-
kal inkább „a világos tervek
hiánya”. A lej a gazdasági
és politikai bizonytalansá-
gok miatt nem gyengült je-
lentõsen tegnap. 
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Kovács Zsolt

A Védelmi Minisztérium
küldöttsége Sepsiszent-

györgyre látogatott a napok-
ban, hogy a helyi hatóságok-
kal tárgyaljon a hadsereg
birtokában található terüle-
tek átadásáról – számolt be
lapunknak György Ervin
prefektus. A tárca képviselõi
a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzatnak felajánlották a
hegyivadász alakulat öthek-
táros lõterét, amely az Állo-
más negyedi vasúti sínek
mellett található. A bodoki
önkormányzat is ajánlatot
kapott a már felszámolt he-
lyi katonai alakulat területé-
nek és ingatlanainak átvéte-
lére, kivételt csak egy straté-
giai fontosságú torony ké-
pez. A Védelmi Minisztéri-
um azzal a feltétellel adná a
helyi önkormányzatoknak a
szóban forgó területeket,
hogy a helyiek ANL-lakáso-
kat és idõsek otthonát létesí-
tenének, a férõhelyek 30 szá-
zalékát pedig a katonaság
hasznosíthatná. A kormány-
biztos szerint ha sikerül alá-

írni a szerzõdést, akkor a
tömbházak és az idõsek ott-
hona építését a fejlesztési
minisztérium, illetve mun-
kaügyi minisztérium finan-
szírozná, és még az idén át-
adhatók lesznek az ingatla-
nok. A sepsiszentgyörgyi
önkormányzat a felajánlott
területnél jóval többre tartott
volna igényt, de a  védelmi
minisztériumi küldöttség az-
zal hárította el a kérést, hogy
õk csak az említett létesítmé-
nyek átadására vannak fel-
hatalmazva. Mint arról be-
számoltunk, Sepsiszentgyör-
gyön március 15-én indítot-
tak aláírásgyûjtést az érintett
területek átadása érdekében.
A kezdeményezéshez több
ezren csatlakoztak. Antal
Árpád polgármester koráb-
ban úgy nyilatkozott: a had-
sereg és a belügy tulajdoná-
ban lévõ területek és ingatla-
nok 400 hektárnyi területet
érintenek a háromszéki me-
gyeszékhelyen, a belügyi és
katonai létesítményeknek
ugyanis hatalmas a védett
övezete, ahová nem lehet
építeni. 

Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt, Fleischer Hilda

„Mi áprilisban döntöt-
tünk úgy, hogy kisfiunkat

a szomszéd megyébe tábo-
rozni küldjük, aztán két hete
visszamondtuk, mert be kel-
lett látnunk, hogy nem tud-
juk a százeurós részvételi dí-
jat kifizetni” – számolt be la-
punknak K. A. marosvásár-
helyi apuka. Az elkeseredett
szülõ és több szervezõ is állít-
ja: súlyos válságban van az
idei táboroztatás, tíz család-
ból három biztosan lemon-
dott a gyermekek korábban
tervezett üdültetésérõl. Pedig
a szervezés idõben elkezdõ-
dött, március óta folyamato-
san érkeztek az iskolákba a
különbözõ meghívók: szak-
mai-tematikus táborok, szo-
ciális üdültetés, mûvészeti
képzés egyaránt gazdagította
a kínálatot.

Makacs árak, 
visszafogott kínálat 

„Az úgynevezett szociális
táborok is veszélybe kerül-
tek, mert hiába kínálnak
kedvezményes, gyakorta in-
gyenes ellátást, a gyereket fel
kell készíteni, ruhát, cipõt
kell a számukra biztosítani,
és a legszegényebbeknek erre
sem futja” – figyelmeztetett
egy diákjaiért aggódó ko-
lozsvári tanítónõ. A helyi és
megyei intézmények leg-
többször megelégednek az-
zal, hogy táborhelyet biztosí-
tanak a szervezõknek, önálló
mûködtetésre már nem vál-
lalkoznak. 

Nincs ez másképpen Har-
gita megyében sem, ahol a
gyermeküdültetésnek több
évtizedes hagyománya van.

A Hargita Megyei Ifjúsági
Igazgatóság tervezi ugyan a
Nagyhagymás villában mû-
ködtetett tábor elindítását, de
itt még függõben van az en-
gedélyeztetés. Egyed Zsu-
zsánna, a megyei táborokért
felelõs szakfelügyelõ lapunk-
nak azt mondta, jó eséllyel
még ezen a nyáron elkezdõd-
het itt az üdültetés. Az egyet-
len igazán kihasznált, pati-
nás táborhely Homoród-
fürdõ, a legendás hírû Hatos
Villában egész szezonra fog-
laltak a helyek. Aki ide vá-
gyik, annak napi 55 lejt kell
fizetnie az ellátásért. 

Székelyföld árban alig adja
alább a tengerpartnál. A Har-
gita Megyei Igazgatóság
ajánlatának megfelelõen a ré-
gióból 63 lejes napi díjért
utazhatnak a gyerekek Nep-
tunra, egycsillagos szállodá-
ban berendezett táborba. 

Vonzó az okos program

Azok járnak jól, akiket a
természeti látnivalókon túl a
hegyvidéki tematikus tábo-
rok érdekelnek: ezekben tob-
zódik Hargita megye. A
Madarasi Hargitán szerve-
zett Pejkó lovastábor 550 le-
jért kínál teljes ellátást, fog-
lalkoztatást és napi három-
szori ellátást. Ugyancsak
Hargita megyében várja az
úszni vágyó gyerekeket a
Delfin úszótábor: itt napi 3
órán át, egy héten keresztül
foglalkoznak a gyerekekkel
150 lejért. Az sem marad
hoppon, aki egész nap a tá-
bor vendége szeretne lenni, a
nyolcórás foglalkozás ebéd-
jeggyel 270 lejbe kerül. Egyre
népszerûbb a Hargita megyé-
ben magyar gyermekeknek
szervezett román nyelvtábor,

amelynek vendégei õsszel, a
tanév megkezdése elõtt „me-
legíthetnek be” a közelgõ is-
kolakezdésre. A homoród-
keményfalvi „edzõtábor”
egyhetes ellátással 350 lejbe
kerül. Ugyanitt nyitja meg
kapuit a nyár folyamán a
Kuckó Kézmûves Kaláka Al-
kotótábor: itt egy héten át
400 lejért ismerkedhetnek a
gyerekek a népi kultúra rej-
telmeivel. 

Talán lesz elég 
jelentkezõ

Kovászna megyében a tá-
borszervezõk lapunknak
szintén a fizetõképes kereslet
megcsappanására panasz-
kodtak. Tischler Ferenc, a
Kovászna Megyei Ifjúsági
Igazgatóság vezetõje a minõ-
ségben bízik: jó szervezéssel
talán sikerül elég fiatalt tobo-
rozni az ország legjobban fel-

újított táborai közé tartozó
sepsibesenyõi létesítmény tá-
borába – állítja az igazgató.
A megyei szervezet a válság
ellenére is fontosnak tartja a
gyermeküdültetést, az idén
egymillió lejt költenek a za-
bolai Csipkésben lévõ tábor
korszerûsítésére is. Annak el-
lenére, hogy a szülõk nehe-
zen teremtik elõ az ellátás
költségeit, az árakat nem si-
került mérsékelni a tavalyi
összegekhez képest: a bese-
nyõi táborban 58, a zabolai
táborban 50 lejbe kerül a na-
pi szállás és ellátás. Azok-
nak, akiknek erre nem futja,
a Máltai Szeretetszolgálat
háromszéki szervezete kínál
üdülési lehetõséget. Jóté-
konysági akció keretében jö-
võ hónapban Sepsiszentgyör-
gyön táboroztatnak 70 olyan
gyereket, akik nagycsalád-
ban, szegénységben élnek,
vagy akiket nagyszüleik ne-

velnek. Ugyancsak jövõ hó-
napban szerveznek tábort
Mikóújfaluban annak a 150-
200 önkénteseknek, akik év
közben segítették a Máltai
Szeretetszolgálat akcióit. Au-
gusztusban pedig megszerve-
zik a hátrányos helyzetû gye-
rekek már hagyományossá
vált táborát. A fogyatékkal
élõ fiatalok tíz napot töltenek
el a Sepsiszentgyörgy mellet-
ti, benedekmezõi táborban,
ahol mindennap foglalkozá-
sokat, versenyeket, kirándu-
lásokat szerveznek számuk-
ra. Itt kerül sor a fogyatékos
fiatalok paint-ball vetélkedõ-
jére, de kipróbálják a lovag-
lást és akadályversenyt is,
mondta Tischler Ferenc. 

Ötvenkét magántábor

Az Országos Ifjúsági és
Sporthatóság sem kíván le-
mondani a táboroztatásról,

több mint száz helyszínt kí-
nálnak országszerte a 18
éven aluli diákoknak. „Az
intézmény felügyelete alatt
idén 71 fizetéses tábor lesz,
a táborokban napi egy étke-
zés ára 23-25 lej, a szállás
pedig napi 30-40 lejbe kerül
majd” – tudtuk meg Széll
Lõrinctõl, az Országos Ifjú-
sági és Sporthatóság alelnö-
kétõl. Az intézményvezetõ
elmondta, a magántáborok
akkreditációja is nemrég ért
véget, s a hatóság összesen
52 javaslatot hagyott jóvá,
amely hatezer fiatal számá-
ra biztosít majd kikapcsoló-
dási lehetõséget. „A legtöbb
magántábort Brassó környé-
kén szervezik meg idén, de
hogy tematikailag milyen
lesz ezek leosztása, még
nem dõlt el, a beérkezett
igényléseket most értékelik
a kollégák” – fogalmazott
lapunknak Széll, aki szerint
idén is kiemelt támogatást
és figyelmet érdemelnek a
szociális táborok: nyolcezer,
szegény családban vagy ál-
lami gondozásban élõ gyer-
meket várnak ezekbe az in-
tézményekbe. Külön ellátás-
ban részesül háromezer
mozgássérült fiatal is. „A
szociális táborokba azok
juthatnak el, akiket megyei
önkormányzatokon keresz-
tül, az oktatási, nevelési in-
tézmények rászorulónak
minõsítenek” – mondta az
alelnök. 

Az általános pénzhiány
ellenére is jut pénz a kiemelt
rendezvényekre az idén, így
az Országos Ifjúsági és
Sporthatóság támogatta a
MIÉRT által szervezett EU-
tábort és a nemzetközi is-
mertségnek örvendõ Félszi-
get Fesztivált is. 

Telkeket ad a hadsereg
a háromszékieknek

Ürességtõl kong a tábori konyha 

Sipos M. Zoltán

Hadat üzen a kolozsvári
önkormányzat az elsza-

baduló zöldség és gyü-
mölcsáraknak – tudtuk meg
a polgármesteri hivatal la-
punknak nyilatkozó szóvi-
võjétõl, Oana Buzatutól. A
jövõben önkormányzati
rendelet szabályozza az ára-
kat a helyi piacokon, mert
Sorin Apostu polgármester
szerint a termelõk és forgal-
mazók kihasználják a nagy-
városi keresletet és irreális
magas árakon kínálják a
szezon gyümölcseit és zöld-
ségeit.

Irreális árak

„A polgármesteri hivatal
idén több rendben is ellen-
õrizte a helyi piacokat, és ki-
derült, hogy a forgalmazók
nem restelltek akár 500-600
százalékos árréssel is dol-
gozni. Ilyen magas árak mel-
lett a helyi önkormányzat-
nak mérlegelnie kell, meny-
nyire kifizetõdõ fenntartani
és mûködtetni a piacokat: a
vásárlók jelentõs részének
esélye sincs rendszeresen, a

reális igényeknek megfelelõ-
en bevásárolni. Ösztönözni
szeretnénk az õstermelõket
és forgalmazókat a kiegyen-
súlyozott kereskedésre, ezért
ha az Agro Transilvania he-
lyi piacán szereplõ árakon
értékesítik a termékeiket,
mentesülnek a tervek szerint
a piaci asztalok bérleti díja
alól ” – figyelmeztetett Bu-
zatu. Az ÚMSZ tegnapi kör-
kérdése alapján kiderült: a
forgalmazók az Agro Tran-
silvania piacon kínálják a
legalacsonyabb áron a ter-
mékeket. Itt egy kilogramm
paradicsom öt lejbe, míg
más piacokon hét lejbe ke-
rül, a barack kilogrammon-
kénti ára négy lej, míg
ugyanezért a gyümölcsért a
vásárló máshol akár 12 lejt
is kénytelen fizetni. A pol-
gármesteri hivatal elszánt:
várhatóan büntetést kap az,
aki nem tartja be a hatósági
árakat. 

Számûzetés 
a paradicsomból

A tervek szerint 100-tõl
200 lejig bírságot fizet majd
az, aki mégis túllépi a maxi-

mális árküszöböt, a piaco-
lók ugyanakkor büntetõpon-
tokat is kapnak a kihágásért:
három összegyûlt büntetõ-
pont azzal jár, hogy a vétkes
többé nem bérelhet asztalt a
kolozsvári piacokon. A szi-
gorú rendelkezések nyoma-
tékosítása érdekében a kö-
vetkezõ hetekben folyama-
tosan ellenõriz majd a piaci
felügyelet a hatósági árak
betartása érdekében. A ke-
reskedõk nagy része egyet-
ért a kezdeményezéssel.
„Kimondottan örülök a hír-
nek, mert eddig bizony a
magas asztalbérleti árak mi-
att nem tudtam olcsóbban
eladni a termékeimet. Tulaj-
donképpen rákényszerül-
tem az áremelésre. Ez a ren-
delkezés a piac mûködtetõit
és a piacolókat is vissza-
kényszeríti a realitásokhoz,
és így mindenki jól jár. Mi,
kofák azért, mert lesz he-
lyünk és módunk a piacolás-
ra. A vásárlók azért, mert
megtölthetik a kosarukat.
Az önkormányzat meg
azért, mert lesz élet a piacté-
ren” – lelkendezett lapunk-
nak egy, a Mãrãºti negyedi
piacon áruló kereskedõ. 

Piaci árháború Kolozsváron

Kis költségvetésû, szerény üdülési lehetõséggel kínálnak nyári pihenõt a szociális táborok szervezõi 

ÚMSZ

Úszás közben emberi
koponyát talált egy sep-

siszentgyörgyi férfi. Hétvé-
gén az Olt folyó Sepsi-
szentgyörgyöt átszelõ sza-
kaszán fürdõzött egy fiatal-
ember, amikor egy emberi
koponya bukkant fel elõtte.
A megdöbbent úszó a 112-
es hívószámon azonnal ér-
tesítette a rendõrséget.
György Ervin Kovászna
megyei prefektus lapunkat
arról tájékoztatta, hogy a
leletet a törvényszéki
orvostani intézetbe szállí-
tották, ahol megállapítot-
ták: az ismeretlen áldozat
nõ.  Buzsi Andrea, a Ko-
vászna megyei rendõr-
fõkapitányság szóvivõje el-
mondta: mivel a koponyán
nem látható bûncselek-
mény nyoma, a rendõrség
nem folytat további vizsgá-
latot az ügyben, elképzel-
hetõ, hogy az elmúlt idõ-
szak nagy esõzései egy te-
metõbõl „mosták ki” az
emberi maradványt. 

Emberi
koponya úszott
az Oltban
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Nyílt nap 
a csíki múzeumban

Rendhagyó programmal
várja látogatóit a Csíki Szé-
kely Múzeum június 19-én,
szombaton. Szent Iván éj-
szakája évszázadok óta a
nyári napforduló ünnepe,
ekkor zajlik Európa-szerte
a Múzeumok Éjszakája.
Csatlakozva a nemzetközi
rendezvényhez, a Csíki
Székely Múzeum éjszakai
nyitvatartással és egész na-
pos programmal készül a
kultúra iránt érdeklõdõ kö-
zönség szórakoztatására. A
rendezvény célja, hogy mi-
nél több látogató térjen be
ezen a napon a múzeumba
és nyerjen betekintést a mu-
zeológusok, restaurátorok
munkájába. 

Tombolnak a hunyadi
megyenapok

A Hunyad Megyei Magyar
Napok már elsõ nap sikert
arattak a dél-erdélyi magyar
közösség körében. Vasár-
nap délben Déván kiállítás-
megnyitóval és népdalelõ-
adással kezdõdött meg a
rendezvénysorozat. Tegnap
délelõtt a dévai Téglás Gá-
bor Iskolaközpontban cser-
készeknek tartottak ballada-
találkozót, amelyen részt
vett Winkler Gyula EP-
képviselõ is. Délután feszti-
válnyitó rendezvény volt a
vajdahunyadi várban, ame-
lyet Hobo (Földes László)
József Attila-estje követett.

Röviden

Simon Judit

Hosszabbara sikerült az
idei, június 18–26. között

tartó Magyar Színházak
XXII. Kisvárdai Fesztiváljá-
nak elõkészítése. A színházi
és nem színházi berkekben
kisvárdai fesztiválként emle-
getett esemény létrehozásá-
hoz, a hírek szerint, kevesebb
pénz állt Nyakó Béla igazga-
tó és a szervezõk rendelkezé-
sére. Ez lehet az oka annak
is, hogy a fesztivál kilencna-
posra rövidült. A program fo-
lyamatosan módosul, nem-
rég derült ki, hogy milyen
elõadások maradnak el, és
milyen elõadások szerepel-
nek a versenyprogramban, il-
letve azon kívül. 

A temesvári Csiky Gergely
Színház UNITER-díjas elõ-
adása, a Rosencrantz és
Guildenstern halott, valamint a
székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház Ahogy tetszik
elõadása technikai okok mi-
att elmarad. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy
Kisvárdán nincs olyan szín-
házi tér, ahol felépíthetnek
nagyobb vagy bonyolultabb
díszletet. Tavalyelõtt ünne-
pelte az akkor még Határon
Túli Magyar Színházak
Kisvárdai Fesztiválja a hu-
szadik születésnapját, de
ennyi idõ alatt sem sikerült
még felépíteni egy igazi szín-

házat. A meghívott színhá-
zak a továbbra is a Mûvésze-
tek Háza, a Várszínház szín-
padán, illetve tornaterembõl
átalakított stúdióteremben
kénytelenek bemutatni elõ-
adásaikat, melyek sok eset-
ben sérülnek az alkalmatlan

tér miatt. Megépült ugyan
egy stúdióterem, de az kicsi
és aligha alkalmas színházi
elõadások fogadására. Noha
az éppen kormányon lévõ és
a fesztivál megnyitóján meg-
jelent politikusok minden év-
ben megígérték a támogatást

az új színházépületre, ez
mindannyiszor csak ígéret
maradt. Az évtizedek alatt
csak a seregszemle neve vál-
tozott gyakran – legutóbb ta-
valy, amikor az elnevezésbõl
kikerült a határon túli jelzõ –,
a körülmények maradtak.

Elmarad továbbá a kolozs-
vári színházi egyetem két
elõadása, a Patkányok és a
Szentivánéji álom. Idén Szûcs
Katalin Ágnes kritikus, a
Critikai Lapok fõszerkesztõje
válogatta a produkciókat a
fesztiválra. A programban 16
színház 24 produkcióval sze-
repel. A kolozsvárin kívül
mindegyik erdélyi társulat
részt vesz egy vagy több elõ-
adással. Érkeznek társulatok
Szabadkáról, Újvidékrõl, a
Felvidékrõl és Kárpátaljáról.
Az Újvidéki Mûvészeti Aka-
démia a Leánynézõ, a maros-
vásárhelyi Színmûvészeti
Egyetem Szentgyörgyi István
tagozata Körtánc címû elõ-
adását mutatja be. 

A gyermekek három báb-
elõadásra vehetnek jegyet,
ezek közül kettõ erdélyi, a
kolozsvári Puck és a szatmár-
németi Harag György Társu-
lat bábos tagozata. 

A fesztivál kísérõprogram-
jai között immár hagyomá-
nyosan szerepel Fábry Sán-
dor humorista, de lesz, mint
minden évben népmûvészeti
bemutató, és idén elõször
gasztrobemutató is. A díjki-
osztó ünnepségre, szintén a
hagyományokhoz híven, egy
budapesti elõadást hívtak
meg a szervezõk. Idén a Jó-
zsef Attila Színház mûvészei
adják elõ a Csak kétszer vagy fi-
atal címû vígjátékot. 
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Kisvárda – kisvártatva 
Javában zajlanak a június 18–26. között tartó színházi fesztivál elõkészületei

Baloga-Tamás Erika

Három nagyszínpadi, há-
rom stúdió- és a szokásos

gyermekelõadás, továbbá
egyéni és felolvasó-elõadá-
sok szerepelnek a székelyud-
varhelyi Tomcsa Sándor
Színház következõ évadjá-
nak tervezetében. „Egyszó-
val magasra tettük a mércét”
– fogalmazott Nagy Pál
színházigazgató, aki a teg-
napi évadértékelõ keretében
a következõ év tervezetérõl,
a társulat életében történt
változásokról, valamint a
nemsokára kezdõdõ  Ma-
gyar Színházak XXII.
Kisvárdai Fesztivál jánvaló
részvételrõl is beszámolt.
„Az elmúlt tíz hónap mun-
káját összegezve elmondha-
tom, hogy a korábbiakhoz
képest eredményesebb és ke-

ményebb színházi évet zár-
tunk, dúsabb volt a progra-
munk, és a munkánknak kö-
szönhetõen úgy néz ki, jó
úton haladunk afelé, hogy a
Tomcsa Sándor Színház a
szakmai berkekben is egyre
ismertebb, elismertebb le-
gyen” – összegzett az igaz-
gató, majd hozzátette: a
2010/ 2011-es évadot még
ennél is keményebbre terve-
zik, remélhetõleg a gazdasá-
gi válság nem alakítja át ter-
veiket. 

A társulat életében változá-
sok történtek, két színész tá-

vozik a társulattól, így egy-
elõre tizennégyen maradtak,
ám amint az ÚMSZ megtud-
ta, gondoskodnak utánpót-
lásról, fõleg férfi szereplõre
van most nagy szükség.  A
tegnap esti Senki sem tökéletes
évadzáró elõadás után a kö-
zönségdíjakat is kiosztották. 

A közönség szavazatának
eredménye szerint a
2009/2010-es év legjobb nõi
szereplõje Mezei Gabriella, a
legjobb férfi szereplõnek járó
díjat pedig ezúttal is a tavalyi
gyõztes, Szûcs-Olcsváry Gel-
lért tudhatja magáénak. 

Tamás András

Októberig látogatható
idõszakos kiállítás nyílt a

gyulafehérvári római katoli-
kus érsekségen, ahol a 2000-
2009 között, a székesegy-
ház, illetve az érseki palota
közelében végzett ásatások
során feltárt régészeti lelete-
ket mutatták be.

A kiállítás megnyitóján
Jakubinyi György érsek kö-
szöntötte ªtefan Bardan pre-
fektust, a megye elöljáróit,
Mark H. Gitenstein ameri-
kai nagykövetnek pedig
megköszönte a követség tá-
mogatását, majd a Szentírás
szavait idézve hívta fel a fi-
gyelmet a múltat idézõ kö-
vek jelentõségére. A nagy-

követ megtiszteltetésként ér-
tékelte, hogy segítõ kezet
nyújthatott a régészeti lelet
rendszerezéséhez, illetve
nyilvántartásba vételéhez.
„A más-más kultúrák színe-
sebbé teszik világunkat, az
Obama-kormány szellemé-
ben pedig külön jelentõség-
gel bír ezek feltárása, egy-
más mellé illesztése, anél-
kül, hogy bármelyik is do-
minálná a másikat” – fogal-
mazott a látottaktól elragad-
tatott amerikai nagykövet. 

A rendszerezés munkála-
tait koordináló Daniela M.
Istrate a több mint 15 ezer ré-
gészeti lelet nagy száma mel-
lett, azok értékére hívta fel a
figyelmet. A nagy mennyisé-
gû kerámia, kályhacsempe,

faragott kövek, ékszerek, ér-
mék, fegyverek, szerszámok,
használati és munkaeszkö-
zök, rendszerezésében nagy-
számú szakértõ: régész, ant-
ropológus, numizmatikai
szakértõ, restaurátor munká-
ját egyesítette. A több mint
tízezer oldalnyi dokumentá-
ció, 13 ezer fotó, 6500 rajz,
ezennel hivatalosan az érsek-
ség múzeumának, illetve
újonnan kialakított és felava-
tott raktárba került. 

Hegedûs Enikõ, az érsek-
ség kulturális referense la-
punk érdeklõdésére el-
mondta, a most megnyitott
A múlt nyomai címû tárla-
ton bemutatott anyagból,
õsszel Budapesten nyílik ki-
állítás. 

A múlt beszédes nyomai

Sipos M. Zoltán

Kolozsvár önkormány-
zata már megtette az el-

sõ lépéseket annak érdeké-
ben, hogy esélyesebben  pá-
lyázhasson 2020-ban az Eu-
rópa Kulturális Fõvárosa
(EKF) címéért, tudtuk meg
a városháza szóvivõjétõl,
Oana Buzatutól. A napok-
ban Sorin Apostu polgár-
mester javaslatára elkezdik a
tanácstagokból és a kultúra
egyes területein jártas szak-
emberekbõl álló egyesület
felállítását. A Kolozsvár –

Európa Kulturális Fõvárosa
2020 Egyesület feladata lesz
kidolgozni azt a stratégiát,
amely alapján a város esély-
lyel pályázhat majd a meg-
tisztelõ címre. A szóvivõtõl
azt is megtudtuk, hogy az
utóbbi idõben az önkor-
mányzat olyan szervezetek-
kel tárgyalt a kérdésrõl, mint
a Carpatica Bank vagy a
Lions Club ifjúsági szerve-
zet. Az egyesülethez bárki
szabadon csatlakozhat, aki
felvállalja az ügyet. Hogy
minél ismertebb és népsze-
rûbb legyen a kezdeménye-

zés, több mint hatvan hivata-
los levelet bocsátott ki eddig
a városháza Kolozsvár egye-
temeihez, színházaihoz, a
filharmóniához és egyéb kul-
turális jellegû intézmények-
hez címezve, felszólítva azo-
kat arra, hogy vegyenek részt
a projektben, mondta el la-
punknak Oana Buzatu.
Ugyanekkor az Alt Art Ala-
pítvány, a PONT csoport és
az Ecsetgyár képviselõi egy
kulturális projektet fognak
bemutatni, ami a cím elnye-
réséért folytatott lobbi részét
képezné. 

Indul Kolozsvár EKF-projektje

A temesvári Csiky Gergely Színház Ájlávjú címû elõadása. Puskás Zoltán darabja Kisvárdán is színpadon lesz 
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Magasan az udvarhelyi mérce

J.B.P. Molière A mizantróp címû darabjával zárja
2009/2010-es évadát a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház 17-én, csütörtökön. A Bocsárdi László rendezte
elõadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a
budapesti Égtájak Iroda közös produkciójaként jött létre. 

A mizantróppal zárják az évadot

A Senki sem tökéletes volt a székelyudvarhelyiek évadzáró elõadása Fotó: Balázs Attila
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A bulvárosodás felé forduló
(média)világban csöppet sem megle-
põ a Sette (az olasz Corriere della
Sera napilap heti melléklete) nemré-
giben megjelent tematikus száma,
mely a nagy paparazzók felemlegeté-
sével a szakma hanyatlásáról beszél.
Aki nem értené, hogy miért a „ha-
nyatlás” szót használom, idézze
fel/nézze meg Federico Fellini Édes
élet címû, a lesifotózásról (is) szóló
klasszikusát. A szó etimológiájának
mélységeibe most hadd nem men-
jünk bele – a Paparazzo nevû, gaz-
dagok után koslató, rakétagyorsasá-
gú fényképész szerepeltetése magáért
beszél – térjünk inkább vissza a
Settéhez. Bár a hírességek szinte
egytõl egyig utálják az okvetetlenke-
dõ, lerázhatatlan fotósokat, az õ
munkái „teremtették meg” a bul-
várlapokat.  (Furcsa mód épp ezek a

hírességek (például Demi Moore fo-
gatlan mosolya, Danny DeVito
sztárolt Troll lábfeje vagy Lindsay
Lohan topless képe) újabban a
Twitteren közlik az olyan fotóikat,
melyeket régen lesifotósok készítet-
tek.) Természetesen a jó értelemben
vett bulvarizálódásról beszélünk.
Rino Barillari, az Ivan Kroscenkot
követõ olasz paparazzo-királynak
például karrierje során 76-szor tör-
ték össze fényképezõgépét, 11-szer a
bordáit, és 162-szer szállította mentõ
kórházba, õ azonban soha egy újjal
sem nyúlt senkihez. Luciano
Parente 14 napig lapult egy bokor
tövében, amíg sikerült lencsevégre
kapnia a pápai rezidencia medencé-
jében úszó II. János Pált. És velük
szemben ott van a másik pólus, az
ífjú nemzedék. Mauro Torranova
májusban elütötte Claudia

Pandolfit. Fabrizio Corona kompro-
mittáló képeket készített hírességek-
rõl, majd megzsarolta õket. Így nem
csoda, hogy a brit királyi család ta-
valy karácsonykor hadat üzent a
paparazziknak, és szintén a szigetor-
szágban maradva: Borisz
Abramovics, a Chelsea labdarúgó-
klub tulajdonosa jachtjára egy léze-
res szerkezetet szereltet, amely auto-
matikusan észleli a körülötte ólálko-
dó (lesipuskás) fotósok gépeinek
elektronikus jeleit, és a fényképezõ-
gépre bocsátott, koncentrált lézersu-
gárral lehetetlenné teszi digitális ké-
pek készítését. A félelem jogos, tech-
nicizált világunkban majdnem min-
denki rendelkezik felvevõgéppel (so-
kan telefonba integrált készülékkel),
de egyre kevesebben vannak birtoká-
ban az erkölcsnek. Így készülnek a
YouTube videomegosztót, vagy a

Twitter mikroblogot elárasztó celeb-
fotók, hogy a gyenge minõségû, ma-
gukra semmit sem adó bulvárlapok-
ról ne is beszéljünk. Utóbbiak nem
tudják megengedni maguknak a sok
esetben százezer eurós celebfotókat,
ezért gyenge minõségû, vagy mani-
pulált fotókkal próbálnak olvasókö-
zönséget teremteni. Elfeledve azt,
hogy a bulvárlapok legértékesebb
eleme a paparazzo fotója. A
paparazzo azonban nem mobiltele-
fonos celebfotós, hanem a a történel-
met megörökítõ mûvész. A technika
és az erkölcstelenség azonban ezt is
tönkreteszi, akárcsak a mediatizált
valóságot bemutató lapokat, melyek
az „álrakétapapák” fotóival rosszul
„szenzációfókuszítsák” a köz véle-
ményét.

Farkas István

Médiagnózis

Rakétapapák és „bulvarizálódás”

Röviden

F. I. 

Az ellenzéki bizalmatlansági
indítvány miatt tovább húzó-

dik a köztévénél az ideiglenességi
állapot; az intézmény március
31-e óta igazgatótanács nélkül,
ügyvezetõ elnök-vezérigazgató-
val mûködik. „A lehetõ legrövi-
debb idõn belül ki kell nevezni a
közmédiumok igazgatótanácsát,
viszont a jelenlegi helyzetben
sokkal égetõbb problémákkal kell
foglalkoznia a parlamentnek” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek a kép-
viselõház RMDSZ-es frakcióve-
zetõje, Olosz Gergely. 

Korábban a kormánypártok ré-
szérõl elhangzott az a javaslat,

hogy legalább Alexandru Sassu
ügyvezetõ elnök-vezérigazgató
helyére – ugyancsak ideiglenesen
–  mielõbb más személyt kellene
kinevezni. Sassu utódlásáról a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
és az RMDSZ koalíciós tanácsá-
nak kellene döntenie, ám Olosz
beszámolója szerint a testület teg-
napi ülésén sem hangzottak el ne-
vek. Roberta Anastase, a képvise-
lõház elnöke korábban arról be-
szélt: a koalíció szerdán nevesíti
majd Sassu utódját.

Turcescu visszalépett

A koalíció favoritja korábban
Robert Turcescu volt. A Reali-

tatea FM igazgatója eleinte nem
zárkózott el kinevezése elõl,
utóbb azonban meggondolta
magát. „Nem mehetsz háború-
ba egy negyed karddal, vagy
egy fél lóval. Ahhoz, hogy telje-
sen megreformálhassuk a közté-
vét, olyan emberre van szükség,
akinek teljes hatalmat adnak,
nem félkezû kormányzást” – in-
dokolta döntését a Mediafaxnak
múlt hét végén az újságíró, aki
hat hónapos megbízatással lett
volna a köztévé ideiglenes el-
nök-vezérigazgatója. Döntését
Raluca Turcan, a képviselõház
kulturális és médiaszakbi-
zottságának elnöke is megerõsí-
tette. 

Stere Gulea hárít

Turcescu visszalépése után az
Evenimentul zilei értesülései Stere
Gulea neve merült fel kormány-
körökben. Az 1996-1998 közötti
idõszakban tévéelnökként tevé-
kenykedõ rendezõ azonban hal-
lani sem akar arról, hogy ismét
átvegye az intézmény vezetését.
„Elsõ pillanattól kezdve nemet
mondtam. Volt már ezen a téren
tapasztalatom, nem érdekel a
tisztség” – mondta Gulea.

Játékban Culcer és Ion

A PD-L-s körökbõl kiszivárog-
tatott sajtóinformációk szerint az
Emil Boc által jóváhagyott listán
Rodica Culcer, a TVR hírrészlegé-
nek jelenlegi igazgatója és a Ro-
mán Újságírók Egyesületének el-
nöke, Cezar Ion neve szerepel.
Hivatalosan még egyiküket sem
kereste meg a nagyobbik kor-
mánypárt – legalábbis ezt állítják
a kiszemelt jelöltek. „Nem aján-
lott fel számomra senki semmi-
lyen tisztséget. És ha fel is ajánla-
na, az ideiglenes igazgatói tisztség
nagyon bonyolult feladat elé állí-
tana engem. Igazgatótanács nél-
kül meg lenne kötve a kezem” –
nyilatkozta az Evenimentul zileinek
Rodica Culcer. „Tudom, hogy fel-
merült a nevem, de hivatalosan
nem kerestek még meg” – nyilat-
kozta Cezar Ion a sajtónak. 

Több mint két év börtönre ítéltek sorozatos
hajrablásért egy férfit az Egyesült Államok-
ban. A 23 éves vádlott Oregon államban au-
tóbuszokon utazva nyisszantott le elõtte ülõ
nõk hajából. Összesen három nõ frizurája
bánta a férfi mániáját, illetve egy negyediké
is, akinek azonban nem megkurtította a ha-
ját a férfi, hanem odaragasztotta az ülés hát-
támlájához. A kéretlen fodrászt elfogták, de
mivel Oregonban a törvények nem térnek ki
kifejezetten hajjal kapcsolatos bûntettekre,
ezért a bíróság rablásért ítélte el, továbbá
azért, mert megpróbálta hamis tanúzásra bír-
ni a barátnõjét, illetve  hamis bizonyítékkal
félrevezetni a nyomozást.
Az ügy, s a hajtincsek felgöngyölítését Kojak
felügyelõre kellett volna bízni.

(szûcs el)
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Két magyar film Edinburghban

Pacskovszky József A vágyakozás napjai cí-
mû játékfilmje és Csukás Sándor elsõ ren-
dezése, a Születésnap mutatkozik be a 64.
Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon
mely holnap kezdõdik a skót fõvárosban.
A nagy hagyományokkal rendelkezõ film-
fesztivál, Nagy-Britannia független film
szemléje. Edinburgh 64. alkalommal mu-
tatja be a nagyvilág filmtermésének javát
(36 ország fimjébõl szemléztek) a legújabb
brit filmek mellett. A vágyakozás napjai a
„Director’s Showcase” címû válogatás 14
filmje között lesz látható, mely elismert
rendezõk új alkotásait, a „jövõ klassziku-
sait” tûzi mûsorra. Csukás Sándor opera-
tõr Születésnap címû rövidfilmje 10 per-
ces, gyerekszereplõkkel forgatott alkotás a
Magyar Mozgókép Közalapítvány támoga-
tásával készült.

ÚMSZ

Non Abbiate Paura!, azaz Ne
féljetek címmel készül musical

az elõzõ pápa életérõl. II. János
Pál a jelenleg a próbáknál tartó
darabban énekel és táncol, a mu-
sicalek szokásos rendszerében:
táncok, énekek és szöveges ré-
szek mesélik el a neves vallási ve-
zetõ életét. 

A római Teatro Italiában be-
mutatkozó zenés színdarabot
Giuseppe Spedicato író és pap
jegyzi, a rendezõ a milánói
Teatro Piccolóból is ismert
Gianluca Ferrato. Spedicato, aki
egy évvel a katolikus egyházfõ
halála után kezdett a darab meg-

írásához, egyszeri és megindító
élménynek nevezte, hogy feldol-
gozhatta a „világot megváltozta-
tó” II. János Pál történetét – írja
a BBC.

A darab zenéjét Biagio
Mandorino katolikus pap szerez-
te, fõszerepét Simone Sibilliano
játssza, akit az olasz fiatalok a ke-
reskedelmi tévék zenés mûsorai-
ból és világhírû musicalek (Jézus
Krisztus szupersztár, Rómeó és Júlia,
Az operaház fantomja) produkciói-
ból ismerhetnek.

A sztori az ifjú Karol Woytila
kalandjaitól indul, a nácik által
megszállt Lengyelországból, és
bemutatja pápasága 26 évének
flitteres pillanatait. 

KKoorroonndd  kköözzsséégg  ppoollggáárrmmeesstteerrii  hhiivvaa-
ttaallaa licitet szervez közterület bérbe-
adása céljából, a bérbe adandó felü-
let a Korondi Iskolacsoport udvarán
található és iskolabüfé építése céljá-
ból adódik bérbe.
A bérbe adandó felület nagysága 75
négyzetméter.
Az ajánlat összeállításához szüksé-
ges információkat tartalmazó irat-
csomó átvehetõ Korond Község Pol-
gármesteri Hivatalában.
Az ajánlatok letevésének idõpontja:
2010. június 24, 10.00 óra.

Apróhirdetés

Nem lesz elõrehozott választás?

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
nem lesz elõrehozott választás. A maszol.ro
szavazógépen feltett legutóbbi kérdésünkre
(Ön szerint lesz elõrehozott választás?) vá-
laszoló olvasóink többsége két héttel ezelõt-
ti kérdésünkre úgy vélekedett, a kormány
felelõs a jelenlegi gazdasági helyzetért, ezért
szükség van a menesztésére, múlt heti kér-
désünkre azonban azt a választ adta, nem
lesznek elõrehozott választások. A nemmel
válaszolók mellett azonban a szavazók kö-
zel negyven százaléka úgy véli, számíta-
nunk kell az elõrehozott választásokra.

E heti kérdésünk: 

Ön szerint ki nyeri az idei focivébét?
1. Spanyolország
2. Brazília
3. Argentína
4. Más

Újabb film II. János Pálról

Cezar Ion és Rodica Culcer, a köztévé elnök-vezérigazgatói székének lehetséges birtokosai
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Honfoglaló 
- Színházak csatái
10.25 Marosvásárhely Fe-
kete márciusa (dok. sor.)
11.30 Család-barát 
– Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő 
– Kulturális hírek
15.20 A mindenséggel
mérd magad
15.30 A világörökség kin-
csei
15.50 Nyelvőrző
16.25 Nagy Imre első 
kormánya
17.05 Szerelmes földrajz
17.40 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
18.30 Térkép Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Az autózás 
legendái
22.00 24 óra egy asszony
életéből (francia-német-an-
gol filmdráma, 2002)
23.45 Sporthírek
23.50 Váltó
0.05 “Gyilkosság, 
lövés által...”

Prima Tv, 20.30
Terror az 534-es járaton

Hogan munkanélküli pilóta, aki egy év után sem tudja kihe-
verni korábbi repülőszerencsétlenségét. Depressziójából
semmi sem tudja felrázni, amíg egy nap felkérik, hogy le-
gyen a másodpilótája egy londoni járatnak. Hogan úgy gon-
dolja, hogy ez a lehetőség talán visszazökkenti a normális
kerékvágásba, ezért elvállalja a felkérést.

DUNA TV, 22.00
24 óra egy asszony életébõl

Az 1910-es években Louis kamasz fiú volt, és előkelő, nagy-
polgári családban élt. Nyaranta a gyönyörű tengerparton
vakációzott, és szívta magába a vidék szépségeit, Ezen a
nyáron azonban szomorúság nyomja a szívét, mert az anyja
elhagyta őket. Most, 78 évesen Louis visszatér a Cote
d’Azure-re, gyermekévei színterére, ahol a kaszinóban fiata-
lok agresszív vitájába keveredik.

RTL Klub, 22.20
Nászok ásza

Esküvőre készül, és nem tudja, mit vegyen fel? Ha bajban
van, s fél attól, hogy esküvője rozoga bulivá fajulhat, hívja
Robbie Hartot, a nászok ászát, aki bandájával a legfergete-
gesebb partit kerekíti önnek. Felfelé ívelő karrierjének csúcs-
pontja saját esküvője lehetne, ám menyasszonya a nagy na-
pon elhagyja őt. De még ennél is jöhet rosszabb. Robbie ba-
rátnője, Julia is férjhez készül menni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Thomas, 
a gőzmozdony
10.20 Dogstar, az eb-busz
10.45 Derek, a fenegye-
rek (kan. ifj. sor.)
11.30 Roma Magazin
11.55 Domovina
12.20 Nemzeti értékeink
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Sorstársak 
Rehabilitációs magazin
15.10 Élet-Víz
15.30 Hétmérföld
16.07 Full HD
16.10 Kalandozó
16.40 Egy lépés előre
(sor.)
17.30 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Bob, a mester
19.55 Thomas, 
a gőzmozdony
20.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.25 Múlt-kor speciális
22.20 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
23.10 Újmagyar siralom
2.05 McLeod lányai (sor.)
2.50 Ez történt Ma reggel
(ism.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.30 A három királyok
(francia vígj., 2001)
17.25 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg
(mexikói tévéfilm sor.)
18.25 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(show-műsor)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.10 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Nászok ásza 
(am. vígj., 1998)
Sz.: Adam Sandler, 
Drew Barrymore, 
Jon Lovitz, 
Steve Buscemi
Utána: RTL-hírek
0.20 Solaris 
(am. misztikus film, 2002)
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
11.30 Teleshop
12.30 Bankrabló 
a feleségem 
(am. vígj., 1994)
14.15 Kvízió 
- Telefonos játék
15.45 Lassie 
(am.-kanadai filmsor.)
16.20 Capri 
- Az álmok szigete 
(olasz sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(amerikai filmsor.)
18.35 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Monk - Flúgos nyo-
mozó (am. krimisor.)
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.40 Így készült a Látogatás
című magyar film (werkf.)
3.10 Szemet szemért 
(am. vígj., 1989)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv 
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás 
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

10.30 Smallville 11.20 Az
Elnöknő (sorozat) 12.10
Feleségcsere (ismétlés)
13.00 Segítség, szülő va-
gyok! 14.00 A médium
(sorozat) 16.00 Gyilkos
számok (sorozat) 17.00 Ki
ez a lány (sorozat) 18.00
Segítség, szülő vagyok!
19.00 Feleségcsere 20.00
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 20.25 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Gyilkos
számok (amerikai sorozat)
22.20 Nyomtalanul (ame-
rikai sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Külön
kiadás 15.00 BoxBuster:
Andre Ward - Mikkel
Kessler 15.30 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Igazán 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.05 Infor-
mációk (live) 20.05 Vaká-
ciós játékok 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE Super-
stars 23.00 BoxBuster
0.00 Hírek

9.45 Maria Mercedes
11.15 Predesztináltak
12.30 Mindörökké együtt
14.00 Ana két arca (sor.)
15.15 Otthoni receptek
15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria Mer-
cedes (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sorozat)
19.30 Szívek iskolája
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 21.30 Ana
két arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30 In-
dia (sorozat)  

8.10 Víruscsapda (ame-
rikai-német thriller) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
A Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 15.00 Műgyűj-
tők és gyilkosok (német-
dán-holland krimi) 16.45
Re/Produkció (angol-
spanyol vígjáték) 18.20
Szupermanus (amerikai
vígjáték) 20.05 Szuper-
zsaru (am.-sp.-olasz vígj.)
22.10 Buliszerviz (ame-
rikai-német vígj.) 23.50
Átok - The Grudge (japán-
amerikai-német horror)

8.00 Adio, de szeretlek
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45
Árulás a családban 16.30
Légy az enyém (reality
show) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 20.30 Ven-
déglő nálunk otthon
21.30 1001 éjszaka (tö-
rök sorozat) 23.00 Terror-
járat (amerikai katasztró-
fa film, 2003) 1.00 Szen-
vedélyes történetek (ero-
tikus film) 

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (krimisorozat) 12.00
Amy-nek ítélve (amerikai
sorozat) 13.00 Őrangyal
(amerikai sorozat) 14.00
Nash Bridges (amerikai
sorozat) 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok (angol soro-
zat) 17.00 Szeress, ha
tudsz! (amerikai vígjáték,
2004) 19.00 Amy-nek ítél-
ve (amerikai sorozat) 20.00
Nash Bridges (amerikai
sorozat) 21.00 Őrangyal
(am. sor.) 22.00 A férjem
védelmében (am. sor.)  

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
10.55 Hrvatska kronika
11.25 Ecranul nostru
11.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság (élő)
Benne: Honduras-Chile,
Spanyolország-Svájc
Élő közvetítés 
Dél-Afrikából
19.10 Hírek
19.15 Pörög az élet!
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnok-
ság (élő)
Dél-afrikai Köztársaság 
- Uruguay
23.40 Az Este - Szerda
0.05 Prizma
0.20 Hírek
0.25 Sporthírek
0.30 Memento
0.40 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság 
Ez történt ma...

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 FIFA 2010 Labdarúgó
világbajnokság (élő)
11.35 Szerelmes Don Juan
(argentin sor.)
12.35 A palota ékköve 
(koreai sorozat)
13.45 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, info
14.00 Hírek, sport
14.20 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
16.30 Egyszerűen ízletes
16.35 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
18.50 A palota ékköve 
(koreai sorozat)
20.00 Hírek
20.45 Sport
21.00 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság (élő)
23.30 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, stúdió-
beszélgetés
0.00 Hírek, sport, időjárás
0.15 Alapvető túlélési tech-
nikák
1.15 FIFA 2010 Labdarúgó
világbajnokság (ism.)
3.00 Hírek (ism.)
3.45 Szerelmes Don Juan
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
landf.) (ism.)

12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.45 Baljós sejtés 
(amerikai krimi, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport, 
időjárásjelentés
20.30 A Grand Canyon 
elveszett kincse 
(kanadai kalandf., 2008)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Terminátor 
- Sarah Connor krónikái 
(amerikai sor.)
0.00 A Grand Canyon 
elveszett kincse 
(kanadai kalandfilm, 2008)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes csa-
lád (am. sor.)
12.00 Miami Vice 
(amerikai sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A negyedik tenor
(amerikai film, 2002)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés 
20.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? – szórakoztató műsor
22.00 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Poker After Dark
2.00 Office (am. sorozat)

2.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? – szórakoztató műsor
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Született feleségek
(amerikai vígj. sor.)
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 A szakértők 
– talk show (ism.)
10.00 Senki sem 
tökéletes 
(román vígjáték sorozat)
10.30 Nevetséges 
Napóleon 
(amerikai vígjáték, 2004,
ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (amerikai sorozat)
15.00 Halálbiztos vizsga
(amerikai-német vígjáték,
2004)
17.00 A szakértők 
– talk show
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Terror 
az 534-es járaton 
(amerikai-német kataszt-
rófa film, 2001)
22.15 Lököttek 
(vígjátéksor.)
23.15 CSI 
(amerikai sorozat)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Lököttek 
(vígjátéksor.) (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- ‘32-es Hi-Boy sportkocsi
8.00 Újjáépítők
9.00 Hogyan csinálják? 
- Utak/érmék
9.30 Hogyan működik?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Amcsi motorok
12.00 Trükkös tesók 
- Föld alatti terepjáró
13.00 Túlélés törvényei 
- Tűzgyűrű, 2
14.00 Ötödik sebesség
14.30 Végzetes másod-
percek
15.30 Hogyan készült?
17.00 Állítólag... 
- Robbanó vízforraló
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 Amerika 
legőrültebb versenyei
20.00 Túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés 
törvényei
23.30 Halálos fogás 
- Keserű könnyek
0.30 Éljük túl a kataszt-
rófát
1.30 Töréspont 
- Hajó
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 A túlélés 
törvényei
4.00 Amerika 
legőrültebb versenyei

7.00 Mindig optimistán
(sor.)
7.50 Lehet, hogy nem tud-
tad
8.00 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
(élő)
8.30 Párizsi jóbarátok 
(fr. vígjátéksor.)
9.00 Wild Cart 
(am. vígj. sor.)
10.00 Hírek, sport
10.20 Találkozunk
11.30 Hírek, sport
11.50 FIFA 2010 
Labdarúgó világbajnokság
(élő)
Elefántcsontpart-Portugá-
lia
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Mindig optimistán
(ausztrál sor.)
17.00 Wild Card 
(amerikai sorozat)
18.00 Euronews
18.15 Párizsi jóbarátok
(fr. vígj. sor.)
18.45 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság
Hondurasz-Chile
21.00 Bazár (ism.)
21.30 Az én költségvetésem
22.00 Hírek, sport
23.10 Újjszopó 
(amerikai filmdráma,
2005)
0.50 FIFA 2010 Labdarú-
gó világbajnokság, 
beszámoló

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: unitárius egy-
házi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00 Hí-
rek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghívottal. 17.00
Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism. 

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden  
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Ma Jolán nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Jolán nõi név Dugonics
Andrásnak a Jólánka,
Etelkának leánya címû re-
gényében szerepel elõször,
1803-ban. Forrása a közép-
kori  magyar Jóleán (jó le-
ány) vagy a görög Jolantha
(a viola virága) név.
Holnap Jusztin napja van.

Évfordulók
• 1311-ban III. Ottó, Alsó-
Bajorország  hercege az
Ottó-féle kötelezvény ki-
adásával kiszélesíti a ba-
jor nemesség jogait.
• 1876-ban Magyarorszá-
gon egy törvény alapján
a Magyar Mérnök- és
Építészegylet elhatározta
a méterrendszerre való
áttérést.
• 1893-ban elhunyt Erkel
Ferenc magyar zeneszer-
zõ, karmester, zongora-
mûvész, pedagógus.  

Vicc 
Az útépítésen a fõnök

odamegy a munkásokhoz:
– Fiúk, nem érkeztek meg a
lapátok.
– Sebaj, majd egymásra tá-
maszkodunk.

Recept
Fejtett bableves
Hozzávalók: 25 dkg fejtett
bab, olaj, 1 kis fej vöröshagy-
ma, 1 gerezd fokhagyma, 3
karika kolbász, só, bors, pi-
rospaprika, 1 ek. liszt, petre-
zselyem, sárgarépa, fehérré-
pa, 1 kis paradicsom, tejföl.
Elkészítése: Az olajon meg-
dinszteljük a kockákra vágott
hagymát és a kolbászt, sóz-
zuk, borsozzuk, beletesszük
a karikákra vágott sárgaré-
pát, majd a babot. Megszór-
juk liszttel és pirospapriká-
val, jól elkeverjük, majd ap-
ránként, folyamatos keverge-
tés mellett felengedjük vízzel.
Beletesszük a fehérrépát és a
paradicsomot és készre fõz-
zük. Az utolsó 2 percben ad-
juk hozzá a zúzott fokhagy-
mát és az apróra vágott petre-
zselymet. Tejföllel tálaljuk.

2010. június 15., kedd   www.maszol.ro

Ha ez élet unalmas, nézd meg,
mennyi energiát fordítasz rá!
Soha sem hallod, hogy valaki
azt mondaná: „Hajnalban ke-
lek, edzem a testem, tanulok,
elmélkedek, ápolom a kapcso-
lataimat, teljes erõvel dolgo-
zom, hogy céljaim megvalósul-
janak – és semmi jó nem törté-
nik az életemben”. Csak an-
nak nincs semmi jó az életé-
ben, aki nem tesz semmit. Hi-

szen jó eredmény csak cselekedve
születhet, álmodozva és várva
valamire csak az unalomig ju-
tunk el. Az unalom pedig az
egyik leghalálosabb mérge a lé-
leknek. Tönkreteszi elõször vá-
gyainkat és álmainkat majd pe-
dig cselekedeteinket, végül pedig
kapcsolatainkat. Unatkozz és
roncs leszel. Dolgozz, légy hasz-
nos, vedd komolyan feladataidat
és kiteljesedik az életed.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A versenyhelyzetek mindig lázba
hozzák. Élvezi a kihívásokat,
mindent maximálisan teljesít.
Annyit vállaljon, amennyit
könnyedén elbír!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Jó hangulatban telik napja, élve-
zi az Önt körülvevõ társaságot.
Szívesen meghallgat másokat, és
foglalkozik gondjaikkal, problé-
máikkal.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az élet nagy kihívások elé állítja,
de ne rettenjen meg, mert szeren-
csecsillaga Önnel tart. Felgyor-
sulnak az események.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A hold, a Rák jegyû uralkodó
bolygója, ma földközelben jár,
ezért Ön minden eddiginél na-
gyobb feladatba, fába vágja a fej-
széjét. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szép az élet, mert gyõzött az
igazság, de még egy kicsit ki kell
tartania. Ne adja fel éppen ak-
kor, amikor végre már a célegye-
nesbe érkezik.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A derû óráit, sõt évszakát éli.
Kalandos utazás vagy a rá vára-
kozás reményteljessé teszi a szo-
katlanul csapadékos periódus
utáni igazi nyarat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A váratlan meglepetések hete a
mostani. Kaphat egy állásaján-
latot, de nincs olyan helyzetben,
hogy visszautasítson egy nem
túl elõnyös ajánlatot.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Megtévesztheti Önt a földközel-
ben járó hold. Csak a barátai
szavára adjon, s tapasztalni fog-
ja, a látszat gyakran csal.
Mondjon nemet egy túl kedvezõ
ajánlatra!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A korábbi izgalmak után most
felsóhajt. Ha kell, alázattal kö-
zeledik a rendhagyó idõjárás
után felgyülemlett feladatokhoz,
így hamarosan célba érhet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Váratlan fordulatot jeleznek a
csillagok magánéletében. Az
égiek segítségére lesznek, de Ön-
nek is tennie kell a siker elérése
érdekében.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Fontos idõszak kezdõdik életé-
ben. Váratlanul rátalál arra a
megoldásra, amellyel hosszú
távra rendezheti anyagi helyze-
tét. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Szeszélyes hangulatváltozás jel-
lemzi a mai napon. Ügyeibe
mások beleszólnak, amit nehe-
zen tûr el. Fantáziája kisegíti
minden bajból.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Mutu veszített, ki kell fizetnie 
a 17 millió eurót a Chelsea-nek

Elutasította Adrian Mutu fellebbezését a
svájci szövetségi bíróság, s bejelentette: a
Nemzetközi Sportdöntõbíróság (TAS) ha-
tározata marad érvényben, amely szerint a
Fiorentina román válogatott futballistájá-
nak 17 millió eurós kártérítést kell fizetnie
a Chelsea klubjának. A londoniak, mint is-
mert, 2003 nyarán 15,8 millió angol fontért
igazolták át a csatárt a Parmától, majd
2004-ben szerzõdést bontottak vele, miután
kokainfogyasztás miatt hét hónapra eltil-
tották. Noha a svájci szövetségi bíróság íté-
lete jogerõs, Victor Becali, Mutu ügynöke
kijelentette: „Megtámadjuk valahol, mert
biztos, hogy van rá mód.”

Válogatott középpályást 
igazolt a CFR-t

A román bajnok Kolozsvári CFR labdarú-
gócsapata egy amszterdami születésû, an-
golai válogatott középpályással erõsített, s
leigazolta a 23 éves Dominique Kivuvut. A
futballista legutóbb a holland NEC
Nijmegen csapatát erõsítette, míg az ango-
lai válogatottban eddig négyszer szerepelt.

Paul Cazan sportigazgató lett az U-nál

Paul Cazan lett az élvonalba frissen felju-
tott Kolozsvári Universitatea futballcsapa-
tának új sportigazgatója. Cazan dolgozott
többek között a Rapidnál, a Sportul
Studenþescnél és a Temesvári Polinál.

Brazil erõsítés érkezett a Rapidhoz

Három szezonra szóló szerzõdést kötött a
Rapid futballklubjával Antonio Elias
Santos. A 27 éves brazil hátvéd legutóbb
Portugáliában szerepelt. Tegnap további
két idegenlégiós érkezett a bukaresti vas-
utasokhoz: Rui Duarte (29 éves) és
Wzequias Taveras (30) a Brassói FC-tõl
igazolt át, s az elkövetkezõ két idényre kö-
telezte el magát.

Új elnöke lett a Craiovának

Ion Geolgãu lett a Craiovai Universitatea
futballklubjának elnöke. A 49 éves szakem-
ber az elmúlt szezonban Kuwaitban volt
edzõ, de egy évvel ezelõtt mintegy hónapig
sportigazgató volt a craiovaiaknál.

Lewis Hamilton nyert Kanadában

Kettõs McLaren-sikerrel végzõdött a
Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság
hétvégi Kanadai Nagydíja: a vasárnap esti
futamot a brit Lewis Hamilton nyerte meg,
míg a második helyen honfitársa, a címvédõ
Jenson Button ért célba. A dobogó harma-
dik fokára a Ferrari spanyolja, Fernando
Alonso állhatott fel. Pontszerzõ helyen zárt
még Sebastian Vettel (német, Red Bull),
Mark Webber (ausztrál, Red Bull), Nico
Rosberg (német, Mercedes), Robert Kubica
(lengyel, Renault), Sebastien Buemi (svájci,
Toro Rosso), Vitantonio Liuzzi (olasz,
Force India) és Adrian Sutil (német, Force
India). Az összetettben Hamilton vezet,
Button, Webber és Alonso elõtt.

Sandro Rosell került 
a Barcelona FC élére

Sandro Rosell váltja a Barcelona FC élén a
leköszönõ Joan Laportát. A 46 éves üzlet-
ember a szavazatok 61,35 százalékát sze-
rezte meg a vasárnapi választáson. Az el-
nöki posztért még Angusti Benedito, Marc
Ingla és a legkevesebb voksot begyûjtõ,
Laporta által támogatott Jaume Ferrer volt
versenyben. A 47 esztendõs eddigi elnök,
aki 2003 óta irányította a katalán klubot, a
szabályok értelmében nem jelöltethette új-
ra magát. A sportmarketing területén tevé-
kenykedõ Rosell megbízatása hat évre
szól, posztját július 1-jétõl tölti be. Prog-
ramjában az eddiginél demokratikusabb
vezetést ígér.

Büntetett a Nationalelf
Labdarúgás

ÚMSZ

Magabiztos gyõzelemmel
kezdte a dél-afrikai labdarú-

gó-világbajnokságot Németor-
szág válogatottja, s 4-0-ra verte az
ausztrálokat a D csoport elsõ for-
dulójában. A négy évvel ezelõtt
bronzérmes Nationalelf Lukas
Podolski révén szerezte meg a ve-
zetést a nyolcadik percben, majd
Miroslav Klose növelte az elõnyt
a 26. percben. Utóbbinak immár
ez volt a 11. vb-gólja, s ezzel fel-
jött az örökranglista ötödik helyé-
re, beérve Jürgen Klinsmannt és
Kocsis Sándort. Következõ talá-
latával Pelét érheti utol, s akár
még a rekorder brazil Ronaldót is
„befoghatja”. A szünet után még
könnyebbé vált a németek felada-
ta, hiszen emberelõnybe kerül-
tek. Ezután Thomas Müller,
majd Cacau vette be az ausztrá-
lok kapuját. A meggyõzõ siker el-
lenére Joachim Löw szövetségi
kapitány óvatosságra intette a
Nationalelfet, a találkozó utáni
értékelésében úgy fogalmazott,
hogy „nincs ok az eufóriára, ma-
rad a munka.” A látottakkal
azonban elégedett volt, ugyanak-
kor kijelentette: „Törekednünk
kell arra, hogy még gyorsabban

jussunk elõre, és hogy a középpá-
lyához közelebb futballozva állít-
suk meg a támadásokat.”

Tegnap már az E csoport me-
zõnye is bemutatkozott, s min-
den bizonnyal a kapufát szidják
a mérkõzések vesztesei. A hol-
land–dán találkozón úgy nyer-
tek 2-0-ra az immár húsz mérkõ-
zés óta veretlen „narancssár-

gák”, hogy elõbb a 46. percben
Simon Poulsen egy beadást ráfe-
jelt csapattársa, Agger fejére,
ahonnan a labda – a kapufa se-
gítségével – a jobb sarokba pat-
tant. Öngóljuk után a dánok
még próbálkoztak, de csak kapu-
fáig jutottak, miközben a több
holland helyzet közül végül
Kuyt váltott gólra egyet a 85.

percben. „Ez olyan volt, mintha
egy vödör hideg vizet öntöttek
volna a fejünkre. Simon Poulsen
az egyik legjobb játékosunk, na-
gyon szerencsétlen öngól volt,
de a futballban elõfordulnak
ilyen dolgok” – mondta Morten
Olsen, a dán válogatott szövetsé-
gi kapitánya. Eközben a hollan-
dok mestere, Bert van Marwijk
elismerte, nem mindig tudták
megtartani a labdát, de helyen-
ként sikerült megmutatniuk,
hogy „milyen jók tudnak lenni”.

Az E csoport másik mérkõzé-
sén, némi meglepetésre, Japán 1-
0-ra legyõzte Kamerun legjobbja-
it. Az ázsiaiak Honda találatával
már az elsõ félidõben megszerez-
ték a vezetést, miközben az
Eto’óval felálló afrikaiak csak ka-
pufáig jutottak.

A F csoport nyitómérkõzése, a
címvédõ Olaszország Paraguay
elleni összecsapása lapzártánk
után kezdõdött, míg ma Új-Zé-
land–Szlovákia (14.30 óra), Ele-
fántcsontpart–Portugália (17 óra)
és Brazília–Koreai NDK (21.30
óra) szerepel a programban. 

Klose a 11. vb-gólját szerezte az ausztrálok ellen, s ezzel beérte Kocsisékat az örökranglistán

„A németek hírnevükhöz mél-
tóan szerepeltek. Egyenesen
bementek a pályára és mindent
beleadtak, nem vártak semmi-
re. Õk mindig így játszanak, ta-
lán mert ilyen a neveltetésük”
– magyarázta lapunknak
Adrian Vãsâi, Románia U19-
es labdarúgó-válogatottjának
szövetségi edzõje. A hol-
land–dán-meccs nem lepte
meg. Szerinte a narancssárgák
mind egyénileg, mind csapat-
ban sokkal jobbak ellenfelük-
nél, teljesen várható volt, hogy
gyõzni fognak. „A meglepetést
a japánok gyõzelme jelentette

Kamerun felett. Úgy tûnik,
hogy ezek a kisebb eséllyel jegy-
zett válogatottak képesek meg-
lepetéseket okozni, képesek fel-
borítani a papírformát” – mond-
ta. Az utánpótlás-nevelésért fe-
lelõs szakember szerint érdekes
világbajnokságnak nézünk elé-
be, hiszen már eddig is voltak
váratlan eredmények. Úgy gon-
dolja, hogy Spanyolország, Né-
metország, Argentína és Brazí-
lia lehet esélyes a végsõ gyõze-
lemre, ugyanakkor még kell vár-
ni, amíg befejezõdik a csoport-
kör elsõ fordulója, akkor teljes
lesz a kép az erõviszonyokról.

Fotó: Agerpres

Szakmai szemmel – Adrian Vãsâi

Szabad az út Csányi érkezéséhez
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A küldöttek elfogadták a
Magyar Labdarúgó-szövet-

ség (MLSZ) új alapszabályát a
telki edzõközpontban tegnap
megtartott rendkívüli közgyûlé-
sen, s ezzel teljesült a feltétele
annak, hogy Csányi Sándort,
az OTP elnök-vezérigazgatóját
július 6-án megválasszák elnök-
nek. A közgyûlésen a 102 kül-
döttbõl 90 jelent meg, az alap-
szabály módosításainak elfoga-
dásához minden esetben két-
harmados többség kellett.

Az új alapszabály szerint bõ-
vült az MLSZ elnökségének ha-
tásköre, a testület dönt a jövõ-
ben a szövetségi kapitány, a
sportigazgató és a nemzetközi
igazgató mellett a megyei szö-
vetségek elnökeinek és elnöksé-
geinek kinevezésérõl, valamint
visszahívásáról. Megváltozik a
megyei amatõrszövetségek ha-
tásköre is, az eddig önálló me-
gyei szövetségek ugyanis 2011.
január 1-jétõl szervezeti egysé-
gekként mûködnek tovább,

munkájukat igazgatók irányít-
ják, a rendszer mûködését pedig
a fõtitkár felügyeli majd. A be-
terjesztett javaslatokhoz két
módosító indítvány érkezett.
Az egyik szerint a megyei szö-
vetségek elnökeit a megyei szö-
vetségeknek kell megválasztani-
uk, ezt 20 küldött támogatta, 52
viszont nemmel szavazott, öten
tartózkodtak – így nem fogad-
ták el. A másik módosítás arra
irányult, hogy a strandlabdarú-
gásnak legyen önálló bizottsá-
ga, de ezt sem támogatta a köz-
gyûlés, azaz továbbra is a fut-
salbizottságon belül foglalkoz-
nak ezzel a szakággal.

Ezután a jelen lévõ nyolc el-
nökségi tag feloszlatta a vezetõ
testületet, a szervezetet pedig a
Dunai Antal, Nemes Ferenc és
Helmeczy László alkotta ad
hoc bizottság irányítja majd a
július hatodikai tisztújító köz-
gyûlésig. Ezt követõen még a
2010-es pénzügyi tervezetet fo-
gadták el a küldöttek. Egyelõre
még szponzorpénzekre vár-
nak, hogy teljes legyen a költ-
ségvetés, ám az várhatóan
megoldódik, amikor végleges

elnöksége lesz a szervezetnek.
Ugyanakkor, mivel a nemzet-
közi szövetség rekordnyereség-
gel zárta az elõzõ évet, vala-
mennyi tagszervezete 250 ezer
dollárt kap majd a nemzetközi
szervezettõl.

„Az új alapszabály mindenki-
tõl lemondást követel, de ösz-
szességében ebbõl profitál a lab-
darúgás” – jelentette ki Nemes,
aki hozzátette, már nagyon vár-
ja, hogy legyen legitim elnöke
az MLSZ-nek, mert nagyon fá-
radt. A tisztújító közgyûlésen
várhatóan Csányi lesz az egye-
düli jelölt a vezetõi tisztségre, s
Nemes arra is felhívta a küldöt-
tek figyelmét, hogy az OTP el-
nök-vezérigazgató kifejezett ké-
rése, hogy csak nyolc elnökségi-
tag-jelölt legyen, azaz éppen
annyi, amennyit meg kell vá-
lasztani.

A közgyûlés után tartott saj-
tótájékoztatón Nemes elmond-
ta, számított rá, hogy ennyire
sima lesz az ülés, mert a koráb-
bi egyeztetések során az amatõ-
rök megértették, az õ érdekeiket
is szolgálja, ha Csányi kerül az
MLSZ élére. 

Elbuktak 
a trikolórok
Kézilabda

ÚMSZ

„Nem értem, mi történt” –
mondta csalódottan Vasile

Stângã szövetségi kapitány, miu-
tán Románia felnõtt férfi kézilab-
dacsapata 32-28-ra kikapott Bu-
karestben Oroszország legjobbja-
itól, a világbajnoki selejtezõ ráját-
szásának elsõ mérkõzésén. A
visszavágót szombaton rendezik
Csehovban, a trikolóroknak pe-
dig bravúrra lenne szükségük ah-
hoz, hogy megfordítsák az ered-
ményt. „A visszavágón már nem
lesz semmi veszítenivalónk, min-
dent beleadunk. Soha sem lehet
tudni” – magyarázta a szakem-
ber. Magyarország legjobbjainak
sem sikerült jobban a vasárnap
esti összecsapás, Mocsai Lajos
alakulata viszont csak 27-25-re
kapott ki a szlovénoktól, Ljublja-
nában. A visszavágót jövõ vasár-
nap rendezik Veszprémben. A
párharc gyõztese vehet részt a ja-
nuári, svédországi vb-n, ahonnan
már kvótához lehet jutni a 2012-
es londoni olimpiára.



„Nagyon fontos elmozdulás
történt, a decentralizáció kereté-
ben, az általános decentralizáció
keretében az iskolai autonómia
nagy mértékben megnövekedett.
Lépés történt, ha  nem is egy tel-
jes kulturális autonómiarend-
szer megvalósítása felé, de leg-
alább az önigazgató rendszer fe-
lé, kisebbségi vonatkozásban is.
Elsõsorban meg kell említenünk
azt, hogy a kisebbségi gyermek
oktatásának a finanszírozását a
felemelt koeficienssel számítják
ki. A kisebbségi gyermek oktatá-
sa költségesebb, és ezért  több
pénzt kap a fejkvóta keretében.
Fontos ez az iskolarendszer
megõrzését illetõen, mert iskolá-
ink többsége szórványvidéken
van, ahol  gyermekeink kis lét-
számú osztályokban tanulnak.
Miközben a népességünk orszá-
gos viszonylatban alig több,
mint 6 százalék, az iskolai rend-
szerben 12 százalékot teszünk
ki.” 2. oldal

úmszkisebbségbenHavi melléklet
Szerkeszti: Zsehránszky István
2010. június 15., kedd

Kötõ József képviselõvel a kisebbségi oktatás esélyeirõl beszélgettünk

Az elmúlt évben több mint száz virágbolt zárt be Bukarestben, és egyre többen teszik fel a lakatot a boltra hétvégeken Fotó: Tofán Levente

„Önállóak leszünk, ha merünk”
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„Sûrûsödik a választások Eu-
rópája. Bankuralmat korlátozó
német–francia kezdeményezés,
többségi uralmat szavatoló
szlovákiai választás, kisebbsé-
geit védõ új magyar kormány-
zati és parlamentáris program.
Trianon-emlékévben össze-ösz-
szefutó emlékezõ közösségek,
kommemoratív gesztusok és
kiadványok, a felelõsség kérdé-
seit tologató pártpolitikák,
jobb- és baloldalias tisztelgé-
sek, lobogók és nemzeti jelké-
pek egyre töményebb attrakciói
hangolják a hétköznapok sajtó-
híreit. Közben korszakos vita
folyik, szabad-e vagy kell-e em-
lékezni, lehet-e múltat emleget-
ni, veszteségeket számlálni, si-
ránkozni vagy követelni, ko-
operálni vagy hõbörögni…”
Varga Andrea írása. 
8. oldal

Európai identitás
csiszolása

„Hervadó” roma üzlet
Veszélyben a többnyire cigány nemzetiségû bukaresti virágárusok megélhetése

Csõd fenyegeti a bukaresti romák nagy részének megélhetést és munkalehetõséget biztosító több

ezer sarki virágárusító bódét a román fõvárosban. Az utóbbi években gomba módra elszaporodott

„családi vállalkozások” a megnövekedett konkurencia és a válság következtében lankadó virágvá-

sárlási kedv miatt hétvégénként csak felváltva tartanak nyitva, de az árusokat ilyenkor is csak rit-

kán zavarja ki az árnyékból egy-egy vásárló. A friss rózsát, szegfût, krizantémot áruló vállalkozók

arra panaszkodnak: a fõvárosiak egy jó ideje inkább kenyérre költenek, mint virágra. 3. oldal

„Kották” egy régóta 
tervezett „vízizenéhez”

Évekkel ezelõtt visszhangos, közös projekt
forgatókönyve készült el Hargita és Kovász-
na megyékben: uniós források lehívásával
építsük ki a Borvízutat! Vagyis, érvényesít-
sük azt a hálószerû, összefüggõ rendszert –
s tegyük meg a mozgósítást ennek érdeké-
ben –, amely elméletben már régóta egysé-
ges, páratlan, országos jelentõségû kincs. A
székelyföldi borvizekrõl és (gyógy)fürdõkrõl
van szó. Cseke Gábor recenziója. 

A hit és a tudás 
várnál erõsebb õrhelye

A terjeszkedõ (temesvári) Belváros szélén
emelt reprezentatív épülettömböt a temes-
vári piarista fõgimnázium és rendház élé-
re 1910. július 14-én kinevezett dr. Both
Ferenc igazgató és rendfõnök mutatta be a
tanintézet 1911–12-es tanévrõl kiadott ér-
tesítõjében. Az intézet elhelyezése ideális,
mert míg egyfelõl a város és közlekedés
központjában fekszik, addig másrészrõl
tiszta, szabad levegõvel rendelkezik. 
Szekernyés János írása.

Helytörténet 6

Recenzió 6

Nyelvhasználat 
és politikai kommunikáció

„Ha a politikusok számot vetnének azzal,
hogy a nyelvtudományban mennyi politika
van, illetve ha elhinnék, hogy a nyelvtudo-
mány komoly kommunikációs segítséget
nyújthat a megszólalásaikban, jobban odafi-
gyelnének a beszédükre.” Murvai Olga
recenziója Kós Anna könyvérõl.

Recenzió 7

Interjú 4
„Nem gyõzök olyan ritmusban
fordítani, amilyenben Kadare ír”

„A történelmi tény összefonódása a jelen-
nel Albániának a különleges egzotikuma, és
általában Dél-Európáé, ahogy ez megjele-
nik Ismail Kadare mûveiben. Albánia öt-
száz éven át török uralom alatt volt, a Tö-
rök Birodalom részét képezte. Kadare több
könyvében is ír errõl az idõszakról. Beszél-
getés Marius Dobrescuval, az albán író mû-
veinek román fordítójával.
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Tavaly Tusnádfürdõn, az
EU-táborban azzal kezdte
az elõadását, hogy a romá-
niai oktatás alattvalókat
nevel. Eltelt azóta egy év.
Rengeteg csatározás volt az
új tanügyi törvény körül.
De effektíve az oktatásban
változott-e valami ez alatt
az idõ alatt? 
– Elsõsorban arról kellene
szólnom, hogy mire alapoz-
tam ezt a sommás megálla-
pításomat. Elsõsorban arra,
hogy az oktatás sem mód-
szerszertanában, sem struk-
túrájában, sem tartalmában
alapvetõ változások nem tör-
téntek. A ‘89 elõtti idõszak-
nak a szemléletét örökölte.
Teljesen centralizált oktatás-
ról volt szó...

És van szó ma is.
– ... amelyben az államnak
döntõ szerep jut, és amelyik
mindenfajta helyi kezdemé-
nyezést kizár, és amelyik
nem teszi lehetõvé az auto-
nómiát, amely akár az isko-
lai egységekre, akár az okta-
tókra vonatkozóan megnyit-
ná az utat ahhoz, hogy az is-
kola a helyi fejlesztéseknek a
szellemi mûhelyévé váljék,
hogy gondolkodó embere-
ket neveljen, hogy kreatív
személyiségeket neveljen, és
hogy a tanárok önállóan ok-
tathassanak. De történt egy
kísérlet, és ezt nem szabad
elhallgatni: ‘98-ban Marga
elindított egy nagyon széles
ölelésû, egy alapvetõen át-
gondolt és alkalmazható re-
formot, amelyik elsõrendû-
en a nevelés filozófiáját pró-
bálta meghatározó módon
befolyásolni. Miközben a
centralizált oktatás arra ne-
velt, hogy központi akaratot
hajtunk végre, tehát alattva-
lókat nevelünk, addig az új
oktatás filozófiája éppen a
személyiség autonómiájára
épült volna, arra a pluralista
nevelési szemléletre, ame-
lyik lehetõvé tenné azt, hogy
valóban versenyképes és az
európai oktatási térséghez,
az európai kultúrához fel-
zárkózó polgárokat nevel-
hessenek. Marga idejében
indult el tulajdonképpen az
oktatás alapvetõ átépítése, a
nemzeti curriculum beveze-
tése, amelyik lehetõvé tette a
kötelezõ törzsanyag mellett
a választható tananyag bevi-
telét az oktatásba, ami már
utat nyitott annak a szemlé-
letnek, hogy a gyerekek is és
az oktatók is a maguk egyé-
niségére szabhassák tanul-
mányaikat...

És megjegyezném, hogy
egyes esetekben ez máris
látványos eredményekhez
vezetett. A Sepsiszentgyör-
gyön drámapedagógiát vá-
lasztó licisek produkciójuk-
kal bejárták már a fél vilá-
got. De ezek ritka esetek...
– Megtörténtek az elsõ lépé-
sek a decentralizáció felé,
például az iskolák kísérleti
jelleggel versenyvizsgát tart-

hattak, az alternatív tan-
könyvek bekerültek az okta-
tási körforgásba, tehát szá-
mos olyan elmozdulás tör-
tént, amelyik gyakorlatilag
megpróbálta sarkaiból kifor-
dítani az oktatási rendszert.
Sajnos 2001-ben, amikor
megint a Szociáldemokrata
Párt került kormányra, ezek
a reformok visszafejlõdtek,
pontosabban visszafejlesztet-
ték õket, miközben továbbra
is azt hangoztatták, hogy re-
formokat hajtanak végre,
közben pedig rendre huzo-
gatták ki a téglákat a reform

falából, és õk csodálkoztak a
legjobban, amikor összeom-
lott. 2005-ben ismét megin-
dult egy reformfolyamat,
amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy a romániai oktatás
nem versenyképes. Nemzet-
közi tesztek eredményei azt
mutatták, hogy gyakorlatilag
funkcionális analfabétákat
nevelünk mind a közoktatás-
ban, mind a felsõoktatásban.
Egyetlen egy egyetemünk
sem került fel az ötszázas
toplistára, amelyik magában
foglalta a világ legjobb egye-
temeit. Megszületett a minõ-
ség törvénye, a 75. számú
törvény, amelyik bevezeti az
akkreditációt a közoktatás-
ba, és a minõsítési folyama-
tokat indítja el a felsõokta-
tásban is. Megindult egyfajta
reformban való gondolko-
dás, megjelenik a felzárkóz-
tatás igénye, de alapvetõen
még ez  a törvény sem nyúlt
hozzá az oktatás filozófiájá-
nak az átgyúrásához, mert
tulajdonképpen alapvetõen
az oktatás módszertana, a
tananyag, a tantervek nem
módosultak, és továbbra is
azt a mechanikus elsajátítá-

sát írta elõ annak a nagyon
nagy mennyiségû anyagnak.
Az oktatás továbbra is lexi-
kális tudást adott, amit rövid
idõ múlva aztán a gyerek si-
keresen elfelejtett, természe-
tes védekezésként a felesle-
ges túlterheltség ellen. Ezt a
helyzetet örökölte az új kor-
mányzat, és  tulajdonképpen
akkor kezdett egy új szemlé-
let meghonosodni, amikor
valamennyi politikai párt és
szakszervezet aláírta a neve-
lési paktumot. Ez a nevelési
paktum valóban olyan szem-
léletet tükrözött, amelyik ké-

pes lehet arra, hogy egy új
nevelési filozófiát adjon,
amelyik elvezethet oda,
hogy nálunk is ne alattvaló-
kat neveljenek, hanem pol-
gárokat, kreatív személyisé-
geket. A kreativitásra való
nevelést írja elõ, vagyis olyan
tanterveket képzel el, ame-
lyek mennyiségben csökken-
tett tananyagot írnak elõ, vi-
szont kompetenciákat fej-
lesztenek a gyermekekben,
tehát az alkalmazni tudást
fejleszti ki, a felsõoktatásban
pedig az átstrukturáláson és
az európai oktatási térség
szabályaihoz való igazodás
igényén túl szintén olyan új
utakat próbál kitaposni,
amelyik gyakorlatilag minõ-
ségi ugrást eredményezhet.

De ez még feltételes mód-
ban van.
– Na most ennek a gyakor-
latba való átvitelét tenné az
új oktatási törvény, amelyet
a Képviselõházban már elfo-
gadtak, és amelynek a vitája
most zajlik a szenátusban.
Ez az oktatási törvény a ma-
ga „tökélytelenségei” mellett
mégis teljesen új szemléletet

hoz, és szerintem lehetõvé
tenné, hogy valóban egy ver-
senyképes nemzedéket ne-
velhessünk fel. Na most csak
néhány példát. A törvény ki-
mondja, hogy a kötelezõ
törzsanyag csak 75 százalé-
kát teszi ki a tantárgyaknak,
a fennmaradó 25 százalékot
áthárítja az iskolákra, tehát
szabad kezet ad az iskolák-
nak, hogy õk válasszák ki
azokat a tantárgyakat, ame-
lyek a helyi közösség fejlesz-
téséhez szükségesek. És az
óráknak csak a 75 százalékát
kell a kötelezõ tananyagra
fordítani,  25 százalék pedig
a tanár rendelkezésére áll,
hogy személyre szabott,
hogy gyerekekre és közös-
ségre szabott módszert ala-
kíthasson ki, és hogy való-
ban nevelhesse õket. A de-
centralizáció ugye egyértel-
mûen arra törekszik, hogy
az oktatási rendszer admi-
nisztrálását az iskolák kezé-
be adja. Az iskolák tanácsa
választhatja az igazgatót, az
iskolák tanácsa versenyvizs-
gáztathatja a tantestületet, és
a törvény átépíti a finanszí-
rozást is: bevezeti az egy
gyerekre jutó globális finan-
szírozás rendszerét, ami vé-
gül is a minõséget ösztönzi.
Ettõl kezdve ugyanis a gyer-
mekek olyan iskolába irat-
koznak, ahol jobb oktatást
kapnak. Mert az alapelv az,
hogy a fejkvóta követi a gye-
reket, tehát minden iskolá-
nak érdeke lesz a minõségi
oktatás. És sorolhatnánk...
És azt is szabályozza, hogy
milyen pályát kell befutnia
annak, aki a tanügyben ok-
tatóvá válik. El kell végez-
nie a bolognai rendszer
alapciklusát, majd kötelezõ
módon a pedagógia mester-
képzõt, és utána egy mentor
irányításával egy évet dol-
goznia kell valamelyik isko-
lában, és csak akkor ver-
senyvizsgázhat végleges ki-
nevezésért. Csak ekkor vá-
lik igazán elismertté az ok-
levele, amikor ezt az utat
megtette, és emellett még
egy pszichológiai teszten is
át kell esnie, amelyik a pá-
lyára való alkalmatosságot
szavatolja. Tehát több olyan
elõírás van, ami lehetõvé
tenné az iskolai oktatás
szemléletének átépítését.

És lesz-e olyan fiatal, aki
vállalkozik rá, hogy ezeken
a vizsgákon átessen azért,
hogy a tanügyben egy gya-
lázatosan fizetett katedrát
szerezzen, és hogy ki le-
gyen téve az állam kénye-
kedvének, amelyik amikor
nincs pénze, akkor 25 szá-
zalékot levág, eloroz a ta-
nár fizetésébõl?
– Nyilvánvaló, hogy oktatá-
sunknak az alapkérdése
most is, hogy a pedagógu-
soknak nincs meg a kellõ tár-
sadalmi megbecsülése, ami
elsõrendûen a javadalmazás-
ban jelentkezik. Ez óriási
gond, mert a fiatal is elsõsor-
ban affelé orientálódik, ahol
kiemeltebb javadalmazást

kaphat, és elsõsorban a ma-
gánszféra felé, ahol a jó ké-
pességû gyermekeket fej-
vadászok szokták, ugye, fel-
fedezni és szerzõdéskötésre
noszogatni. És egy ilyen faj-
ta természetellenes szelekció
fog mûködni fog. 

Lehet, hogy éppen ez a
természetes szelekció...
– De mindenképpen létezik
ez az új keret, ideális elkép-
zelés, ami alkalmat vagy le-
hetõséget teremthet arra,
hogy ha a gazdasági helyzet
konszolidálódik, és lesz vég-
re egy bölcsebb államrezon,
amikor a kormány fel fogja
ismerni, hogy egy ország jö-
võje az oktatás színvonalá-
tól, az emberek minõségétõl
függ. Mert ahogy annak ide-
jén már Széchényi megmon-
dotta...

És most is mindenki ezt
mondja, de gyakorlatilag
senki sem csinálja.
– Mindenki ezt mondja, de
reméljük, hogy egyszer csak
ebben az országban is össze
kell jöjjön. Mert ne felejtsük
el: az Európai Unió nagy
húzóerõ és nagy mérce.
Mindig azon a véleményen
voltam, hogy mindegyi-
künknek a maga helyén a
legjobb belátása szerint és
teljes erõbedobással kell dol-
goznia. Mert ha eleve úgy
indulunk, hogy semmit sem
lehet, és lefegyverezzük ön-
magunkat, akkor soha seho-
va sem jutunk. Hogy aztán
az eredmények mikor érnek
be, és hogy a mi nemzedé-
künk egyáltalán megláthatja
ezeket az eredményeket, ez
más kérdés. 

Nekem az a benmyomá-
som, hogy az oktatásban
továbbra is lényegében a
központosított állami szisz-
témet pofozgatjuk, tesszük
valamivel korszerûbbé, va-
lamivel elfogadhatóbbá, va-
lamivel funkcionálisabbá.
Nem lenne jobb egy radiká-
lis változtatás, amely a tan-
ügyet, az egész ország tan-
ügyét kivenné a központi
állami szisztémbõl, és egy
saját, önálló rendszert ala-
kítani ki számára, amelyik-
be bejönnének a fejkvóták,
és meglennének az alapvetõ
szabályok, de az oktatás
önállóan  mûködne. Nem
lenne kitéve a csõdös állami
háztartás kénye-kedvének
és a politikai széljárás napi
változásainak?
– Hát tulajdonképpen  ez
történik, amirõl ön beszél.
Hogy ki van-e téve vagy nem
a csõdös államnak? Ki van,
mert a fejkvóta a központi
költségvetési pénzbõl kerül
ki, és vagy van, vagy nincs. 

De az adófizetõtõl az ál-
lam beszedi a pénzt, és azt
vissza is kell hogy adja,
rendeltetése szerint kell
hogy felhasználja, nemde?
– Gyakorlatilag az történik,
hogyha a törvény érvénybe
lép, hogy az oktatási rend-

szer adminisztrációját le-
bontjuk, és az alapvetõ fok-
ra, az iskolára bízzuk. Az is-
kola elkészíti az éves költség-
vetését, annak fedezésére
megkapja a központi költ-
ségvetésbõl a fejkvótapénzt,
és abból gazdálkodik. És
vannak a kiegészítõ, komp-
lementáris finanszírozások,
amelyeket a helyi önkor-
mányzatok fedeznek. Tehát
az állam, a tanügyminisz-
térium tulajdonképpen csak
a szakirány, a szakpolitikák
felügyeletét végzi, de a rend-
szernek a decentralizáció el-
ve szerint kell mûködnie...

Önállóan?
– Függetlenül, önállóan, a
saját öntörvényûsége sze-
rint...

És el fogunk jutni oda?
– Ha elfogadják ezt az új
szemléletû törvényt, akkor
vele el kellene jutnunk oda.

Azért is foglalkoztat ez a
kérdés, mert a kisebbségi
oktatást önmagában véve is
károsan befolyásolja a köz-
pontosított rendszernek a
megléte. Gondoljunk csak
arra, hogy beleszólnak
olyan szakkérdésekbe, és
azt teszi törvényhozás té-
májává, tárgyává, törvén-
nyé, hogy milyen nyelven
kell tanítani egy tantárgyat
egy kisebbségi tannyelvû is-
kolában. És ennek ki van
téve a kisebbségi oktatás,
amióta az eszemet tudom.
– Ha valami nagy és forra-
dalmi változásról beszélhe-
tünk, akkor éppen a kisebb-
ségi vonatkozásban szólha-
tunk errõl. Vonatkoztassunk
el attól, hogy a háború köze-
pében vagyunk, megnyer-
tünk egy nagyon fontos csa-
tát: tehát a képviselõház el-
fogadta a tanügyi törvény-
tervezetnek egy jó változa-
tát, de a döntõ még hátra-
van: át kell menjen a szená-
tuson is...

Ami sokban függ az a na-
pi politika hullámzásai-
tól...
– ... és a koalíció egységétõl,
és így tovább, és így tovább.
Beszéljünk arról, amit a kép-
viselõházban elértünk. Úgy
gondolom, hogy egy na-
gyon-nagyon fontos elmoz-
dulás történt, hogy miköz-
ben a decentralizáció kereté-
ben, az általános decentrali-
záció keretében az iskolai
autonómia nagyon nagy
mértékben megnövekedett,
lépés történt, ha  nem is egy
teljes kulturális autonómia-
rendszer megvalósítása felé,
de legalább az önigazgató
rendszer felé kisebbségi vo-
natkozásban is. Elsõsorban
meg kell említenünk azt,
hogy a kisebbségi gyermek
oktatásának a finanszírozá-
sát a felemelt koeficienssel
számítják ki. A kisebbségi
gyermek oktatása költsége-
sebb, és ezért  több pénzt kap
a fejkvóta keretében.  Fontos
ez az iskolarendszer megõr-

Önállóak leszünk, ha merünk
Beszélgetés Kötõ József képviselõvel, a tanügyi szakbizottság alelnökével a kisebbségi oktatás esélyeirõl
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zését illetõen, hiszen na-
gyon-nagy gondjaink van-
nak, mert iskoláink többsége
szórványvidéken van, ahol
gyermekeink kis létszámú
osztályokban tanulnak. Mi-
közben a népességünk orszá-
gos viszonylatban alig több,
mint 6 százalék, addig az is-
kolai rendszerben 12 száza-
lékot teszünk ki. Ebbõl vilá-
gosan kiderül, hogy sok
gyermek alacsony létszámú
tanintézetben tanul. Továb-
bá: ahhoz, hogy kifizetõdõ
legyen egy iskola, minimum
300 tanulója kell hogy le-
gyen. Nekünk nagyon kevés
ilyen iskolánk van, fõként
szórványvidéken. Nagyobb
városokban, központokban
még van, de ez a kevés kivé-
tel. De iskolánk a 300-as lét-
szám alatt is megõrizheti a
jogi személyiségét. A lényeg
az, hogy minden gyermek-
nek biztosíthassuk az anya-
nyelven való tanulás jogát.
Ebben a törvényben az is
benne van, ha a gyermek
nem végezheti el a szülõhe-
lyén, a településén, ahol la-
kik, anyanyelvén az oktatást,
akkor fizetni kell számára az
ingázást, vagy pedig ha távo-
labbra kerül, akkor a bentla-
kásnak a költségeit is állnia
kell a költségvetésnek. Ami
pedig a tanítási nyelvet illeti:
említette, hogy még a nyel-
vet is megszabják. Közössé-
günknek versenyképesnek
kell lennie, ehhez pedig is-
mernie kell az állam nyelvét.
De nem tanulhatja meg az
eddig használt módszer sze-
rint. Az új törvény elõírja,
hogy sajátos tankönyv és sa-
játos tanterv szerint, mint ha
egy idegen nyelvet tanulna,
tehát  úgy, hogy a kommuni-
kációs készség megszerzése
legyen a lényeg, azért, hogy
beilleszkedhessen a társada-
lomba, és valóban verseny-

képesen vehessen részt akár
a kulturális, akár a gazdasági
életben. A román történel-
met és földrajzot e szerint a
törvény szerint most már
anyanyelven tanulhatjuk.
Éppen azt mondtam el a
parlamenti vitában, hogy
most mi a fontos: hogy a
gyermek tanulja, vagy pedig
elsajátítsa ezt a történelmet,
hogyha kommunikálni akar
és integrálódni akar? Mert
nekünk érdekünk, hogy eb-
ben az országban életképes
szituációt teremtsünk. És
ugyanez van a felsõoktatás-
ban is: mostmár lehetõvé vá-
lik az egyetemalapítás mi-
nisztériumi kezdeményezés-
sel, a fakultások létrehozása
kormányhatározattal. Dön-
tõ elmozdulás történt: meg-
jelenik a tagozat fogalma,
ami egy autonóm egység a
multikulturális egyetemeken
belül, és számos ilyen intéz-
kedés...

Vagyis többségi alapon
az egyetemi szenátus nem
szólhat bele a tagozat dol-
gaiba.
– A tagozat autonóm mó-
don választja meg a maga
vezetõségét, és ugyanúgy,
ahogy a közoktatásban, a
felsõoktatásban is kiemelt
koefficiens szerint számítják
ki az egy fõre esõ fejkvótát
az egyetemistáknak és min-
den ciklusban: a licenszfoko-
zaton, a mesteri fokon, a
doktorátuson is anyanyelven
lehet, a törvényben benne
van ez, hogy anyanyelven
minden szinten, és az egye-
tem utáni képzésben is anya-
nyelvi oktatási formák mû-
ködhetnek, mûködnek.

Most már csak az kell,
hogy menjen át a döntõ tör-
vényhozási szerven is, a
szenátuson.

– Valóban, ez lesz a követke-
zõ csata. Visszatérve az
önálló oktatási rendszerre,
hogyan tudunk mi minõsé-
gileg is talpra állni, hogyan
tudunk egy decentralizált
rendszerben mûködõképe-
sek lenni, mert ki kell dol-
gozni az új tanterveket, a re-
formtanterveket, az új okta-
tási szemléletet, amelyikben
valóban egy kultúra és egy
kulturális entitás tükrözõ-
dik. Erre egy kicsit büszke is
vagyok, hogy az én javasla-
tomra került be a törvény-
tervezetbe az, hogy a Neve-
léstudományi  Intézetnek
meg kell alapítani a magyar
tagozatát, és ott magyar ku-
tatókat kell alkalmazni
azért, hogy ennek a reform-
szemléletnek a szakmai hát-
terét olyan emberek dolgoz-
hassák ki, akiknek közük
van ahhoz a nyelvi kultúrá-
hoz, közük van ahhoz az en-
titáshoz, amelyért és amely-
nek a nevében szólunk, és
akikért történik az oktatás.
Mert nem öncélú és politi-
kai tõkekovácsolás szem-
pontjából küszködünk az
anyanyelvû oktatásért, ha-
nem mert alapigazság az,
hogy a gyermek anyanyel-
ven sajátítja el a tudást, most
már nem is ismeretanyagról,
hanem az alkalmazni tudás-
ról beszélünk, ami kell egy
versenyképes nemzedéknek.
Az a célunk, hogy saját kul-
túránkat megõrizve úgy ke-
rüljünk az európai körfor-
gásba, hogy ne páriák, ne
másodrendû állampolgárok
legyünk ott, hanem kreatív
versenyképes polgárai Euró-
pának. Meggyõzõdésem,
hogy minden törvény annyit
ér...

Amennyit alkalmaznak
belõle...
– És amennyit alkalmazunk

belõle! Itt nagyon-nagyon
fontos a többes szám elsõ
személy használata, mert én
még államtitkár koromban
tapasztaltam, hogy nagyon
mûködnek az alattvalói ösz-
töneink.  Visszatérve az
alapvetõ kérdésre, hogy
alattvalók vagyunk vagy pe-
dig polgárok, a régi törvény
alkalmazásakor is tapasztal-
tam azt, hogy a fal még min-
dig nagyon messzi volt, és
mi nem mertünk elmenni
még a falig sem.

A pedagógusaink maguk
is megfélemlített emberek
voltak...
– Nyilvánvaló, õk is az alatt-
valói szemléletben nevelked-
tek. Tehát sok múlik azon,
hogy merünk-e élni, és egy-
általán élünk-e a lehetõsé-
gekkel. A kezdeményezõ
készségrõl szólva, ennek a
törvénynek egy nagyon lé-
nyeges és fontos vonása, leg-
alábbis annak a változatnak,
ami tõlünk került ki, a képvi-
selõházból, hogy a kötelezõ
oktatás szintjén legyen az
oktatás formája állami, ma-
gán- avagy felekezeti okta-
tás, a gyerekek megkapják a
fejkvótát. Na most tudva azt,
hogy  mekkora gondot jelent
nekünk a szórványoktatás-
ban az intézmények megtar-
tása, különösen az óvodáké.
Nekünk ugyanis az az állás-
pontunk, hogy nem szabad
egyetlen magyarlakta telepü-
lést sem óvoda vagy elemi is-
kola nélkül hagyni, egyrészt
a gyermekek utaztatásával
járó kínzásának elkerülése
végett, másrészt pedig azért,
mert ahol nincs tanító, ott ki-
ürül a magyar kultúrától is a
település. Eddig miért nem
sikerült ez mindenütt? Mert
két gyerek volt, három gye-
rek volt, négy gyerek volt, te-
hát olyan kis létszám, hogy

az intézmény nem tudta el-
tartani önmagát, nem tudta
eltartani a tanítóját. Most vi-
szont, például ha a felekeze-
tekkel összefogva kialakíta-
nánk a szórványvidékeken a
népiskolai hálózatot, nevez-
zük így...

Ez már egy lépés az önál-
lóvá válás útján.
– Igen, egyrészt. Másrészt
pedig a szórványvidéken
meg tudnánk tartani a ma-
gyar oktatást. Modelezzük a
helyzetet! Kevés olyan tele-
pülés van a szórványvidé-
ken, ahol ne épült volna gyü-
lekezeti ház is a templom
mellett, és ne épült volna kö-
zösségi ház. Ha kezdemé-
nyezik, ami nem könnyû,
mert akkreditálási csomagot
kell összeállítani, ez elég
költséges és elég nagy szak-
mai értelmet követel, de ha
sikerül, és az egyházzal
együttmûködve beindul egy
oktatási forma, akár egy
óvoda vagy óvoda és egy ele-
mi iskola, akkor azzal a 9–10
gyerekkel már a fejkvóta, kü-
lönösen ebben az emelt for-
mában már majdnem lefed
egy tanítónõi vagy egy óvó-
nõi fizetést. És nem lenne
épületgond, mert az egyház
tudná biztosítani ezekben a
létesítményeiben a helységet.
Ugyanakkor még a fejkvótá-
ban benne van a mûködési
költség, tehát a fûtésköltség,
a karbantartási költségek,
ilyesmi, akkor milyen nagy-
szerû módon mûködhetne
egy népiskolai hálózat azo-
kon a településeken, ahol
csak nagyon kis létszámú in-
tézményt lehet létrehozni, és
bevonhatnánk az anyanyel-
vû oktatás keretébe szinte
minden magyar gyereket.

Tehát máris meglátszana
az , hogy új lehetõség van.

– Ezért mondom, hogy ez a
törvény most olyan lehetõ-
séget biztosíthatna,  ami
rendkívüli módon segítené
az oktatási hálózatunk meg-
tartását. És nem is a hálózat
megtartása a legfontosabb,
hanem az hogy minden ma-
gyar gyermek magyarul
folytathassa a tanulmányait.
Elõfordulhat, hogy sikerül
azt is elérni, és a szenátus-
ban most errõl folyik a vita,
hogy az állami finaszírozást
fennebb vigyék, kiterjedjen,
ne csak a kötelezõ oktatás-
ra, hanem a líceumra is. Ak-
kor a meglévõ felekezeti in-
tézményeink líceumi szin-
ten is állami támogatásban
részesülhetnének. Ezek te-
hát olyan hírek, amelyek ar-
ra biztatnak, hogy „Legyen
eszünk, ha már volt”, és
kezdjük el építeni újra az
önálló oktatási rendszerün-
ket, amelyik hajdan életben
tartotta az erdélyi kultúrát,
az erdélyi magyarságot.
Mert ha megnézzük, nyil-
vánvaló, hogy egy ilyen ön-
szervezõ rendszerben épített
iskolahálózatban jött létre.
Tehát én úgy gondolom,
hogy az elhúzódó gazdaság
válság körülményei között
vagy azok ellenére is adva
vannak azok a keretek,
amelyek között anyanyelvû
oktatásunk fennmaradhat,
tovább élhet. Csak le kell
vetnünk az alattvalói be-
idegzõdöttségeinket, hogy
kizárólag akkor cselek-
szünk, ha azt mondják ne-
künk, és fél szemmel arra
sandítunk: vajon szá-
monkérik-e, vagy nem. Mer-
jük vállalni a tetteinket, kez-
deményezzünk, mindig
menjünk el a falig, és ha kell,
neki a falnak... Mert úgy
gondolom, hogy ebben az új
rendszerben mégiscsak bon-
takoznak a lehetõségek. 

Fleischer Hilda

Csõd fenyegeti a bukaresti
romák nagy részének megél-
hetést és munkalehetõséget
biztosító több ezer sarki vi-
rágárusító bódét a román fõ-
városban. Az utóbbi évek-
ben gomba módra elszapo-
rodott „családi vállalkozá-
sok” az erõsen megnöveke-
dett konkurencia és a gazda-
sági krízis következtében
lankadó virágvásárlási kedv
miatt hétvégénként már
csak felváltva tartanak nyit-
va, de az árusokat ilyenkor
is csak ritkán zavarja ki az
árnyékból egy-egy vásárló. 

Aluljárókból 
a felszínre

A bukaresti romák életé-
ben három éve állt be kedve-
zõ fordulat. Ekkor – az euró-
pai uniós csatlakozás adta le-
hetõséget kihasználva – a vi-
rágkereskedésbõl élõ cigá-
nyok árujukkal az aluljárók-
ból az utcára elhelyezett kor-
szerû bódékba költözhettek,
melyeket az önkormányzat
ajánlott fel szimbolikus bé-
rért. Így az árusok civilizált

körülmények között kínál-
hatták naponta a friss rózsát,
szegfût, krizantémot.

Az azóta elszaporodott –
egy-egy bukaresti útkeresz-
tezõdésben öt-hat ilyen buti-
kot is találni – vállalkozá-
soknak a gazdasági válság
beköszöntével kezdett beal-
konyulni. Mint bérlõik
mondják, a fõvárosiak egy
jó ideje inkább kenyérre köl-
tenek, mint virágokra.
„Csak itt a kettes kerületben
megközelítõleg 360-400 bó-
dé mûködik, a többi kerület-
be ennél valamivel keve-
sebb. De gondolhatja, ez is
mekkora konkurenciát je-
lent nekünk, arról nem is
beszélve, hogy az úgyneve-
zett szimbolikus bér idõköz-
ben évi 4-5000 lejre nõtt” –
mesélte lapunknak Doina
N., akit a Moºilor sugárúti
bódéjában vasárnap épp
családi pizzázás közben ta-
láltunk. Az üzletben kelle-
mes légkondicionált levegõ
és virágillat fogadott, a csa-
ládtagok apró háromlábú
székeken falatoztak, miköz-
ben Bukarest lakói
tikkadoztak a 37 fokos me-
legben. Doina lánya, a 23

éves, mélyzöld szemû
Angela, már kétgyermekes
anyuka a virágokat rendez-
geti a családi boltban. „Iga-
zi munkamegosztás folyik
nálunk: nappal a nõk dol-
goznak a gyermekekkel, es-
te pedig a férfiak ülnek kinn
a virágokkal. Túl veszélyes
lenne egy nõnek végigülni
itt az estéket. Nappal kisegí-

tenek a hajléktalanok, aki-
ket egy-egy sör, vagy 5-6 lej
fejében sepergetésre, öntö-
zésre is megszoktunk kérni”
– magyarázta a lány.

Doináék három éve bérlik
a bódét, amely azóta is éjjel-
nappal nyitva tart. „A virá-
gokat nem lehet felügyelet,
folyamatos frissítés, öntözés
nélkül hagyni, hervadásra

ítélni” – magyarázta a cigány-
asszony.

Virág helyett kenyér

Az útkeresztezõdésben
négy hasonló, friss virágtól
és cigány rokolyáktól szí-
neslõ bódé csalogatja a járó-
kelõket. A szemközti butik-
ban kissé barátságtalanul fo-

gadnak – bizonyára észre-
vették, hogy épp a konku-
renciától lépünk ki. „Nagy
lehetõséget láttunk a virág-
üzletekben három évvel ez-
elõtt, jó kezdeményezés
volt, hiszen a roma közös-
ségben csökkent a munka-
nélküliség. Szerintem jó üz-
leti érzékük van nekünk, ci-
gányoknak, nem mindenki
lusta, csaló, munkakerülõ,
ahogy azt sokan gondolják.
Ha nálam tisztességesen
dolgozik, a havi 8-9 millió
lejt is megkeresi nálam egy
alkalmazott, miközben más
dolga nincs, mint az árnyék-
ból figyelni, hogy az áruval
minden rendben legyen” –
mesélte a magát Titusnak
nevezõ bérlõ. Ám virágárus
társaihoz hasonlóan maga
is aggódik üzlete jövõjéért.
„Az elmúlt évben több mint
száz virágbolt zárt be, s lát-
hatja, egyre többen teszik
fel a lakatot hétvégeken. Ed-
dig ilyen nem volt, virágra
mindig volt szükség. Attól
félek, ha ezek a bódék meg-
szûnnek, a kéregetõk száma
ismét a csillagos eget veri
majd Bukarestben” – mond-
ta a roma férfi. 

„Hervadó” roma üzlet

Friss virágtól és cigány rokolyáktól színeslõ bódék csalogatják a járókelõket Bukarest belvárosában
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Három napja már megint
mesterkednek valamit. A
gyilkos napsütésben ezer fél-
meztelen katona kerítést
húz a vár köré. Hogy mire jó
az? – megfejthetetlen.

Felhagytak minden más
munkával: nem építik to-
vább a kereken járó tornyot,
a piramis alakú vízi lépcsõt,
a vízvezetéket sem keresik
már, csak ezt a kerítést rak-
ják, bolondul.

Két napja már facsarjuk
az agyunk, hogy kitaláljuk,
mire való ez az építmény.
Talán attól félnek, hogy az
éj leple alatt hírvivõket kül-
dünk a várból? Vagy gátat
akarnak állítani egy váratlan
támadásnak? Dehát ez a ke-
rítés olyan gyenge, hogy sen-
kit sem tartóztat fel. Akkor
meg mire jó? Titkos varázs-
szer lenne – igézet és átok el-
len? Vagy egész egyszerûen
csúfolkodnak velünk, annál
is inkább mert olyan ez a ke-
rítés mint egy rekesz az
eszténán; vagyis mi va-
gyunk a nyáj, amelyet elre-
keszeltek, és ugyanaz a sors
vár reánk, akár a juhokra,
nemde? Hosszú ideje már
nem hiszünk semmiben,
még önmagunkban sem. Hi-
ába mind mondják a papok:
ne vétkezzünk, ne legyünk
hitetlenek. A vár lakói kétel-
kednek mindenkiben és
mindenben. Tegnap Vrana
gróf, Vranakonti, ahogy a
parancsnokot magunk kö-
zött nevezzük, engedetlen-
ség miatt lecsukatta a Prelaj
fivéreket. Az egész egy sza-
mársággal kezdõdött. Gjon
Prelaj azt bizonygatta:  a
nap mindig ellenünk dolgo-
zik, és nem véletlen, hogy
vidékünkön minden dal az-
zal kezdõdik: „süt a nap, de

nem melegít”. Mire egy má-
sik legény azt mondta: ejsze
jobb a török félhold, az tet-
szik neked, azt szeretnéd?.
Szó szót hozott ki, hajba
kaptak, sõt kardot rántottak.

Az igazság az, hogy so-
kan vannak, akik azt állítják,
hogy a sorsunk meg van pe-
csételve.  

Tizedik fejezet

Délután a fülledt meleg el-
lenére katonák ezrei siettek
az óriási kerítéshez, látni
akarták, hogy mi történik
ott. Olyan sebtében ké-
szült az a kerítés, hogy a ka-
tonák nagy része eddig még
nem is láthatta. Közelrõl
nézve csalódást okozott.
Olyan volt, mint minden ke-
rítés, csak kissé magasabb.
Ennek ellenére a harcosok
úgy gondolták, soha nem lá-
tott elõadásnak lesznek a ta-
núi. Valóban egy közönsé-
ges kerítés elõtt álltak, de
amit rebesgettek róla, az el-
képesztõ volt. Az utóbbi há-
rom-négy nap, de különösen
most reggel mindenféle
mendemondák keringtek a
táborban. És mégsem tudta
senki, hogy mirõl van szó,
hogy mi is történik majd a
kerítés és a várfal közötti tér-
ben. Egyesek azt híresz-
telték, hogy a vízvezetéket
keresik, de semmiképpen
sem tudták megmagyarázni,
hogy mi köze van annak a
sebtében rótt kerítésnek a
mélyen a föld alatt rejtõzõ
csatornához. Egyesek sze-
rint varázslatról van szó, de
ha a kerítést szentelt vízzel
locsolják és imádkoznak, az
megóv a rontástól, és lehetõ-
vé teszi, hogy az utászok to-
vább dolgozzanak a vár kö-

zelében. Végül akadt még
sok egyéb hiedelem, ame-
lyet a katonák szülõhazájuk-
ból hoztak, vagy pedig on-
nan, ahol eddig szolgáltak
hosszú idõn át.

De abban mindannyian
egyetértettek, látva azt, hogy
a tábor központjából egy ra-
kás fõtisz jön a kerítéshez,
sõt egészen világossá vált
számukra, amikor a lovaska-
tonák nyomában megjelent
a parancsnok testõrsége,
majd pedig maga Turszun
pasa is, hogy valami fontos-
nak kell történnie a kerítés
mögött. A pasa a karzatra
ment, amelyet azért emeltek,
hogy onnan nézhesse az ost-
romlók rohamát. Háta mögé
ült az alay-bej (udvarmester),
az öreg Tavdzsa, a mufti, a
fõintendáns, Szarudzsa, a fõ-
gépész, Kurdisgi, Kara
Mukbil, Kauri, az építész,
Tahankai és a vezérkar többi
tagja. Oldalt, valamivel hát-
rább helyezkedtek el a szan-
dzsák-bejek (zászlósok), a
halott katonák és a dalkülüc-
sok parancsnokai, az imá-
mok, a hadbíró, Sziri Szelim
asztrológus, az utászok új
parancsnoka, Szarudzsa se-
gédtisztje, a tüzérek fõnöke,
a pecsétõr, Tabduk Baba aga
és mások. Még távolabb he-
lyezkedett el a grammatiku-
sok, a medikusok, a hodzsák
(hitoktatók), a szpáhik, a gé-
pészek és a különféle rangú
tisztek népes és tarka cso-
portja. Ez utóbbiak között
volt Mevla Cselebi is, aki
minduntalan a karzatra te-
kintett, ahol kimagaslott
Sziri Szelim alakja, s azon
tépelõdött, hogy nem lett
volna jobb, ha õ is odaül, tá-
volmaradása talán rossz be-
nyomást kelthet. A krónikás

Ismail Kadare

A fehér ló halála

ÚMSZ

Ön Romániában él, és
mégis szoros kapcsolatban
áll Ismail Kadaréval, a je-
lenleg legismertebb  albán
íróval. Ez érthetõ, hiszen a
fordító az író legjobb isme-
rõse, legintimebb barátja,
ha igazi fordító. De Ön
ezen túl is kapcsolatot te-
remtett Ismail Kadaréval?
– Valóban, kapcsolatban ál-

lok vele mindkét szinten.
Harmadéves koromban ta-
nárom volt a Tiranai Álla-
mi Egyetemen. Egyetemes
irodalmat tanított, a jelen-
kori írókat. Aztán 1983-tól
kezdve kapcsolatom vele ál-
landóvá vált. Hogy miért
1983-tól? Mert akkor jelent
meg a Kadare mûveibõl ké-
szült elsõ fordításom, a Kõ-
be írt kónika a bukaresti Uni-
vers Kiadó  Globus könyv-

sorozatában. Azóta tizen-
hat kötet fordításom jelent
meg Kadare mûveibõl. Hu-
szonöt mûvét fordítottam le
eddig: regényeket, elbeszé-
léseket, novellákat, sõt
Kadare néhány poémáját
is. Személyes kapcsolatom
vele azután vált szorosab-
bá, miután Kadare 2000-
ben hazatért Franciaország-
ból Albániába, a kényszerû
számûzetésbõl. Durresben

találkoztunk, ahol Kadare
nyaralója van a tengerpar-
ton. Találkozásunkat üze-
netváltás elõzte meg. De
Kadare járt Romániában is.
2003-ban részt vett Nep-
tunon a Nemzetközi Irodal-
mi Fesztiválon, ahol díjat is
kapott, és végig a figyelem
középpontjában állt, sokat
írtak róla a lapok, sokat fog-
lalkozott vele a média, pe-
dig még több más nevezetes
személyiség, ismert külföldi
író volt jelen ezen a rendez-
vényen. Tehát nemcsak a
mûvein keresztül kerültem
közel hozzá, büszke vagyok
arra, hogy kitüntetett barát-
ságával.

Mi ragadta meg olyany-
nyira Ismail Kadare mûve-
iben, hogy az egész életmû
lefordítására készteti Önt?
Mert tizenhat kötet hatal-
mas munka, és még nem
ért véget... 
–  Úgy van. Sajnos nem
gyõzöm olyan ritmusban
fordítani Kadare mûveit,

amilyenben születnek. Na-
gyon termékeny. Hát úgy
jutottam el hozzá, hogy
1971 és 1975 között a Tira-
nai Állami Egyetemen jól
megtanultam az albán nyel-
vet.

Hát Önnek nem anya-
nyelve az albán?
– Hogyan lehetne az, szüle-
tett román vagyok. Brãilán
születtem és ott is nõttem
fel. De az albán kultúrába a
nyelven keresztül jutottam
el, az a legjobb út. Kadare
esetében pedig mûvének az
eredetisége az, amely any-
nyira vonzóvá teszi szá-
momra. Sokszor kérdezték
már, mi a titka Kadare elké-
pesztõen nagy népszerûség-
ének? Eddig negyven nyelv-
re fordították le mûveit,
egyike a legnagyobbnak tar-
tott európai íróknak.

De azért mégsem kapott
még Nobel-díjat. Hogy le-
het ez?
– Úgy, ahogy az Eurovízió
döntõjén sem szereztük

meg az elsõ díjat, pedig na-
gyon szép az a dal, amelyet
énekeltek... Valószínû,
hogy a Nobel-díjat is meg-
politizálják. Lehet, az a
fontos, hogy eljusson a díj
minden földrészre. Ki tud-
ja? De én reménykedem:
egyszer Kadare is megkap-
ja ezt a díjat. Visszatérve a
kérdésre: az eredetisége az,
ami olyan hatásos. A törté-
nelmi tény összefonódása a
jelennel, Albániának a kü-
lönleges egzotikuma, és ál-
talában a Dél-Európáé,
ahogy ez megjelenik
Kadare mûveiben. Mint
köztudott, Albánia ötszáz
éven át török uralom alatt
volt, a Török Birodalom ré-
szét képezte. Kadare több
könyvében is ír errõl az
idõszakról. De, miként az
Álompalotában is, a könyv
témája és tárgya a török
uralom idejébõl való, de át-
hallásai révén mintha csak
a jelent, a kommunista
rendszert írná le. Kadare
jelenidejûvé tudja tenni a

„A történelmi tény összefonódása a jelennel, Albániának

a különleges egzotikuma, és általában a Dél-Európáé,

ahogy ez megjelenik Ismail Kadare mûveiben. Mint

ismert, Albánia ötszáz éven át török uralom alatt volt, 

a Török Birodalom részét képezte. Ismail Kadare több

könyvében is ír errõl az idõszakról. De, miként az 

Álompalotában is, a könyv témája és tárgya a török ura-

lom idejébõl való, de áthallásai révén mintha csak 

a jelent, a kommunista rendszert írná le.” Beszélgetés

Marius Dobrescuval, Ismail Kadare albán író mûveinek

román fordítójával.

„Nem gyõzöm olyan ritmusban
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történelmet. Talán ezért
kedvelik úgy Nyugat-Euró-
pában. Elsõsorban Francia-
országban, ahol már a 70-
es években hírnévre tett
szert. És nem kis dolog az,
hogy egy olyan fejlett kul-
túra és egy olyan nagy iro-
dalom, mint a francia befo-
gadjon egy huszonéves,
pontosabban huszonhárom
éves írót a kommunista Ke-
let-Európából. Tehát már
akkor felfigyeltek rá, és
pontosan az eredetisége
miatt, egy figyelemre méltó
hang volt Albániából, és
nemcsak onnan, hanem
Kelet-Európából.

Engem Kadare objekti-
vitása ragadott meg. Az,
ahogy a nálunk legutóbb
megjelent könyvében, az
Esõhozókban bemutatja a
két tábort: az ostromlott
várat védõ albánokat és az
ostromló beözönlõket.
Akiket nem tekint hódí-
tóknak vagy elnyomók-
nak, hanem egyszerûen

embereknek, akik maguk
sem valami boldogok,
összeterelték õket, hogy a
birodalom érdekét szolgál-
ják. Nem is törökök mind-
annyian...
– Profik, akiket azért hoz-
tak, hogy végezzék, amihez
értenek.

Többnyire amatõrök,
akiket profinak neveztek
ki, hogy ezzel is munkára
fogják. Akik csak azért
jöttek, hogy megkeressék
kenyerüket.
– Így van. És jóllehet az író
maga is albán, és az ost-
romlottak albánok, mégis
objektíven kezeli az ostrom-
lókat. Higgadtan kezeli. És
emberséggel. Hát nem kü-
lönös, hogy a könyv szöve-
gének nagy része – a könyv
fejezetei – az ostromlók tá-
boráról, az ott történtekrõl,
az ott zajló életrõl szól. Az
ostromlóknak csupán a fe-
jezetek elõtti, dõlt betûvel
szedett bevezetõ szöveget
szánja. 

fordítani, amilyenben Kadare ír”

ugyanis félt a kisebb beosz-
tottak irigységétõl. Azok ár-
mánykodása már néhány-
szor elrontotta a fõintendáns
és a Szarudzsa társaságában
tett séta örömét. Ezért hatá-
rozott úgy, hogy a háttérben
marad.

Idõközben a hõségtõl súj-
tott tömeg izgatottá vált. Ki-
abáltak, lelkendeztek, min-
denki jobb helyért tüleke-
dett, lábujjhegyre állt, hogy
lásson. Váltig ismételték:
„Egy ló!”, „Fehér ló!”, „Lo-
vacska!”, „De miért egy fe-
hér ló?” – kérdezte valaki
rögeszmésen. Azt mondták
neki: „Mert szent állat”. Az-
tán, a szent szó végigmoraj-
lott a tömegen, egy ideig azt
ismételgette mindenki.
Majd egy nyerítés megszakí-
totta a zsibongást, bizonyít-
ván, hogy valóban a ló fog-
lalkoztatta a tömeget. Kis
idõ múlva az elöl állók kö-
zül mindenki láthatta, amint
egy ló magában nyargalt a
kerítésen túl. Fehér volt.
Senki sem ült rajta, és senki
sem jött utána. A ló egy ide-
ig bolondul vágtatott, aztán
megállt, horkant egyet, pat-
kójával a földet kapálta, szi-
matolt a szélben, mintha va-
lami láthatatlant keresne,
majd a folyó felé iramodott.

– Vizet keres! Látod, hogy
víz kell neki?

– Szomjas, a vak is látja.
– Víz nélkül tartották na-

pok óta.
– Biztos zabot evett és sót

nyalt.
A ló megint felnyerített.

Szomorú és zengõ nyerítése
elszállt a széllel.

– Láttátok a habot a pofá-
ján? – kérdezte valaki. – Azt
mondják, õ fogja felfedezni
a vízvezetéket.

A ló megállt a kerítésnél
és patkójával kapálta a föl-
det. A nézõk csak most vet-
ték észre, hogy a folyó felõli
részen a kerítés magasabb és
sûrûbb. A ló a kerítés mellett
vágtatott, kereste a rést, ahol

átmehet. Látva, hogy nincs
rés, visszaszaladt a rétre.

– Szegény állat! Gondo-
lod, hogy megtalálja a vízve-
zetéket?

– Biztos hogy megtalálja.
A lónak nem ködös a szeme,
mint a miénk. Õ olyasmit is
lát, amit mi nem látunk.
Látja a halottat is a föld
alatt, miként én látlak most
téged. Még nem tûnt fel ne-
ked, hogy a ló nem lép oda,
ahová valakit temettek?
Mert látja a halottat a föld-
ben. És ugyanígy látja a víz-
csatornát is, bármilyen
mélyre temették.

– Valóban, igazad van.
A ló megállt kétszer-há-

romszor, patkójával kapálta
a száraz földet, horkant,
majd újra vágtatni kezdett,
ezúttal közelebb ment a vár
falához. 

– Jegyezzetek meg min-
dent helyet, ahol megáll! –
parancsolta valaki a pasa
mögött ülõk közül.

Amikor a várfal
alá ért, a ló a földet szima-
tolta, majd vágtatni kezdett
a fal mentén, a pofáját elbo-
rította a hab.

– Erre a munkára alkal-
masabb a kígyó – törte meg
a csendet Tavdzsa, Turszun
pasához szólva.  – Hapszan-
Kalánál elõször kígyóval
próbáltuk keresni. De nem
tudtuk rábírni arra, hogy ott
kutasson, ahol mi akarjuk.
És persze attól is féltünk,
hogy bebújik valahová és el-
tûnik.

De Turszun pasa rá sem
hederített. Igyekezett, hogy
szemmel tartsa a ló minden
mozdulatát. A fáradtság
pókhálót vont a pasa szemé-
re, a lovat egyre fehérebbnek
és áttetszõbbnek látta. Any-
nyira figyelte, hogy adott
pillanatban a nagy igyeke-
zettõl elerõtlenedett a térde
és megmerevedett a tarkója,
mintha nem is a ló, hanem õ
vágtatott volna folyton-foly-
vást a várfal körül, megállva

nagy ritkán, hogy a naptól
égõ földet szagolgassa. Sõt,
adott pillanatban a pasa úgy
érezte, hogy habzik a szája,
és odanyúlt, hogy letörölje.

Idõközben megjelentek a
várfalon az albánok.

A ló egyre õrültebben
nyargalt. Immár negyedszer
tért vissza a várhoz, aztán
amikor a szakadék széléhez
ért, lassabban szaladt az
akadály láttán.

Most már a feszültség át-
hatott mindenkit (mert a ka-
tonák zöme megértette,
hogy mirõl szól az elõadás,
hogy a kimenetelétõl függ a
háború, vagyis mindannyi-
uk sorsa, akik itt vannak), és
elcsendesedtek a kerítés
mellett. A nagy hangzavar
fokozatosan elcsitult, mély-
rõl jövõ, a férfimellekbõl fel-
törõ állandó zümmögéssé
változott. Amely néha re-
kedt mormolás volt, néha
pedig a zilált lélegzetvétel
hangja. Aztán elnyomta ezt
a patkó csattogása a száraz
földön.

Sziri Szerim intett a króni-
kásnak, hogy jöjjön köze-
lebb.

– Hajdan a görögök faló-
val vették be Tróját – súgta a
fülébe. – Az õ Szadedinjuk,
Homérosz verset írt errõl.
Úgy tûnik, mi fehér lóval
vesszük be a várat – mond-
ta, aztán kacagott. – Nyil-
ván változnak az idõk, csak
a költõk maradnak vakok.
Ha már szóba került, merre
kószál a barátod?

A krónikás vállat vont.
– De megtalálja-e a ló? –

kérdezte valaki immár tized-
szer.

– Nem hinném.
– A ló elfáradt. Attól fé-

lek, összeesik.
– No nézd csak, a falakon

megjelentek a nõk!
– Hol? Miféle nõk?
– Nézd, ott egy csoport, a

toronytól jobbra.
– És távolabb még két nõ.
– Igen, no nézd csak!

– Hogy lehet az, hogy
kendõzetlenül mutatkoznak
a katonák elõtt?

A falakon valóban megje-
lent egy csoport nõ. Más kö-
rülmények között õket bá-
multa volna az egész hadse-
reg, most viszont mindenki
a lovat nézte, csak elvétve
pillantottak fel a falakon lé-
võ nõkre.

– Úgy tûnik, hogy a ló el-
fáradt – mondta valaki.

Az állat kétségbeesetten
szaladt a vár fõ fala mellett.
Néhányszor megállt, nagyo-
kat rúgott a földbe, aztán új-
ra rohanni kezdett. Olyan
csend volt, hogy jól hallat-
szott a paták zaja, a ló hor-
kantása és nyerítése. Megállt
néhány méterre a faltól, és
dühödten rúgta a földet, ha-
talmas port vert, aztán ro-
hant tovább. Amikor a har-
madik toronyhoz ért, az
egyik védõ felhúzta az íját és
célzott. A nyílvesszõ útját
vad moraj követte. Az állat
kétségbeesetten ugrott egyet,
hogy megszabaduljon a há-
tába fúródott nyíltól. A ka-
tonák mellébõl dühös kiál-
tás szakadt fel, sokan közü-
lük elõrántották a jatagánt. 

A Turszun pasa környeze-
tében lévõk kérdõen néztek
a vezérre.

– Semmi gond – mondta
Turszun pasa. – Amíg éle-
sen fáj a bal lapockája, addig
csak szomjasabb lesz a seb-
tõl.

A ló nyerített fájdalmá-
ban. Mindenki a harmadik
toronyra nézett, várta a kö-
vetkezõ nyilat. 

– Megölhetnék, ha akar-
nák, de nem ölik meg azért,
hogy meggyõzzenek min-
ket: egyáltalán nincs semmi-
lyen vízvezeték – suttogta
valaki a pasa háta mögött.

– Akkor miért sebesítették
meg a lovat?

– Akaratlanul. Egyikük
ideges lett.

A ló még kétségbeesettebb
vágtába kezdett. Néhány lé-

pés után kihullott a nyíl a
hátából. Messzirõl is jól lát-
ható volt a seb és a vércsík.

– Hapszun-Kalánál há-
rom lovunkat ölték meg,
egymás után – mondta
Tavdzsa. – A negyediket,
amelyik aztán megtalálta a
vizet, vasba öltöztettük.

A ló felemelte fejét és újra
nyerített. Lobogott a söré-
nye a szélben. Sûrûbben
horkantott és rúgta a földet.
Fent a falon a várbeliek nyu-
godtan figyelték (már nem
kapkodták a fejüket utána),
a kerítésnél álló több ezer
katona viszont kapkodta a
levegõt. Egyre gyakrabban
lehetett hallani: „Bár megta-
lálná már”, „Találd meg
végre!”, „Szent ló, mutasd
meg, hol a víz!” – úgy hang-
zott, mint egy sóhaj, mint
egy ima. Hodzsák és dervi-
sek tízei földre borultak és
imádkozni kezdtek, ajkuk-
hoz szorítva a tenyerüket. 

A ló felemelte a fejét, nye-
rített, érezte, hogy a folyó
közelébe került. Újra nekiro-
hant a kerítésnek, de az erõs
volt, visszavetette; ekkor új-
ra szaladni kezdett, kereste a
helyet, ahol átmehetne. Fá-
radt testébõl szállt a pára, re-
megett. A pofája tele volt
sebbel, vérzett. Hátsebébõl
vékony csíkban folyt a vér.
Amikor a kerítés mellett sza-
ladt, a katonák látták, hogy
a tekintete homályos, féle-
lemmel teli. A várból min-
den lélek kivonult a falakra.
Sokan szentképet, keresztet
tartottak a kezükben.

A ló egyszercsak megállt,
fejét lehajtotta és túrta, majd
rúgni kezdte a földet azon a
helyen. Felverte a port, röp-
ködtek a rögök minden
irányba. El nem mozdult
onnét, ellenkezõleg mind,
sûrûbben rúgta és egyre dü-
hösebben túrta a földet. Egy
ideig beborította õt a porfel-
hõ. Mintha a csodaló lett
volna a gyermekmesékbõl,
aki a felhõbõl bukkan elõ,

majd felszáll az égbe. Ami-
kor a por eloszlott, valóban
azt látták, hogy a ló eltûnt.
Ezrek mellébõl tört fel a ki-
áltás, a rémület és a megle-
petés hangja. Aztán az üvöl-
tözésen túl hallani lehetett
azt is, hogy „Né, hol van!”
„Ott van, né!” – csakhogy
annyira el volt révülve min-
denki, hogy a szemét az ég-
re emelte, ott kereste. Ami-
kor a por végre leszállt, meg-
látták a lovat is. Ott feküdt.
Marját a földhöz dörzsölte,
patáival a levegõt kapálta,
egyre csendesebben.

– Ássatok ott, azonnal! –
kiáltotta Turszun pasa.

Az utászok parancsnoka,
aki fel volt készülve erre a
fordulatra, azonnal csapatá-
hoz rohant. Az utászok
ásókkal felszerelve várakoz-
tak, és a kerítésen volt egy
átjáró, azon át a lóhoz sza-
ladtak. Félretolták az állat
hulláját, és ásni kezdtek.

A falakon nagy volt az iz-
galom. Fenyegetõen meg-
nõtt az ott állók árnyéka.
Aztán süvíteni kezdtek a
nyílak. Elõbb két utász esett
össze üvöltve, majd a harma-
dik áldozat: a parancsnok.

Turszun pasa a nagy fá-
radtságtól és a boldogságtól
nem tudta nyitva tartani a
szemét. 

(...) „Víz!”, „Víz!”, „Víz!”
hallatszott mindenfelõl az
örömkiáltás. A katonák
összeölelkeztek, ugrándoz-
tak és kiabáltak, mint akik
meghibbantak. 

A dervisek táncolni kezd-
tek.

– Szkander bég – suttogta
Turszun pasa megrészege-
detten –, most már ellátom
én a bajod! 

Fordította: Zsehránszky István

Alapszöveg: Ismail Kadare,
Mesagerii ploii. 

Albánból fordította Marius
Dobrescu. Humanitas Kiadó,

Bukarest, 2010.
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A terjeszkedõ Belváros
szélén emelt reprezentatív
épülettömböt a temesvári pi-
arista fõgimnázium és rend-
ház élére 1910. július 14-én
kinevezett dr. Both Ferenc
igazgató és rendfõnök mutat-
ta be a tanintézet 1911–12-es
tanévrõl kiadott értesítõjé-
ben. „Az intézet elhelyezése
ideális, mert míg egyfelõl a
város és közlekedés központ-
jában fekszik, addig másrész-
rõl tiszta, szabad levegõvel
rendelkezik – szögezte le az
épületegyüttes „mûszaki le-
írásának” bevezetõ passzusa-
iban dr. Both Ferenc. – Az in-
tézet három épületbõl áll,
úgymint: a gimnáziumból, a
rendházból és kápolnából. A
gimnázium és a rendház kö-
zött fekszik a kápolna, amely
az elõbbi kettõvel össze van
kötve és így a három épület
egy összefüggõ egészet alkot.
A gimnázium fõbejárata a
nagykörút felõli térre néz, a
rendház bejárata szemközt
van azon új utcával, amely
az új Ferenc József útról a
bejárat tengelyéhez vezet. A
rendház utcai ablakai keletre,
az elõadótermek ablakai dél-
nyugatra, a rajztermek abla-
kai pedig északra néznek, és
így az égtáji fekvés kedvezõ;
az ebédlõ és annak mellékhe-
lyiségei, továbbá az elkülöní-
tett betegszobák az udvari
szárnyba helyeztettek el, és
így ezek ablakai a belsõ park-
ra néznek. Az elrendezésnél
figyelembe vétetett a város-
rendészeti és szépészeti kívá-
nalom is. Azon pontok ké-
peztettek ki, amelyek szépé-
szeti szempontból indokol-
tak, és amelyeknek kiemelése
tér vagy utca lezárása miatt
kívánatosak voltak. A gim-
názium fõbejárata a kiemel-
kedõ kupolájával és monu-
mentális kiképzésével a gyer-
mekmenhely felé esõ téren
van, a másik sarkon a kápol-
na három tornya a Józsefvá-
ros felé zárja le a kilátást, a
rendház kiemelkedõ fõbejá-
ratának kiképzése pedig a Fe-
renc József bevezetõ utcáról
érvényesül, és ennek lezáru-
lásául készült.”

A színház épülete és a fel-
építeni szándékozott kultúr-
palota között kiképzett új fõ-

térbõl, amely az Osztrák-
Magyar Monarchia uralko-
dójának nevét viselte, a to-
vábbfejleszteni kívánt Nagy-
körút és Hunyadi térbe tor-
kolló Börze utca mellett az
eredeti tervek szerint szim-
metrikusan két-két utca ve-
zetett volna ki a beépítésre
váró területek, parcellák irá-
nyába. Az utcák egyike az
ugyancsak Székely László
tervezte Dauerbach- és
Hilt&Vogel-féle bérpaloták
között vezetett volna egyene-
sen a piarista rendház és
konviktus homlokzatának,
amelyet a kegyestanítórend
dombormûbe megmintázott
címere ékesített.  Az I. világ-
háború kitörése megakadá-
lyozta az utca két oldalának
beépítését, mûépítészeti ki-
képzését. Kijelölt nyomvo-
nalát a kommunizmus évti-
zedeiben zárták le a kisipari
termelõszövetkezetek szabó-
ságának és divatházának, va-
lamint egy szabvány-tömb-
háznak a felépítésével. Szán-
dékosan elfedték, álnokul
„eltakarták” a piarista rend-
ház épületének mutatós be-
járatát és homlokzatát. 

A piaristák gyönyörû épü-
letegyüttesének eleve domi-
náns, városkép-meghatározó
szerepet szántak. A még
csak rajzlapokon létezõ, új
városfertály elsõ, a lebontott
várfalak helyén emelt létesít-
ménye volt, amelynek körze-
tében a közmûvelõdési palo-
ta, a kereskedelmi és iparka-
mara, a városi közfürdõ, a
MÁV területi üzletvezetõsé-
ge mutatós székházait vala-
mint az emeletes bérpaloták
fûzérét készültek felépíteni.
A Székely László tervezte
komplexum szervesen kötõ-
dött a színház épülete elõtt
formálódó tágas új fõtérhez,
ugyanakkor autoritáriusan
uralta a gyermekpoliklinika
és a piarista gimnázium kö-
zött befásításra váró hatal-
mas teret, amelybe a még
csak nyomvonalában létezõ
Nagykörút torkollott. Sailer
Antal, Ligeti Miklós meg-
mintázta, 1906-ban felállított
többalakos mellszobrának
pandantjaként egy újabb
mûalkotást kívántak elhe-
lyezni a téren. A tér súly-

pontját, legfõbb látványossá-
gát s legkiemelkedõbb mû-
tárgyát a kegyestanítóren-
diek káprázatos épülettömb-
je képezte.  (...)

Székely László igyekezett
úgy tagolni az épület külsõ
struktúráját és kiképzését,
hogy az sugallja és érzékel-
tesse a belsõ helyiségek elosz-
tását, formáját és ritmusát.
Az ívelt vagy szögletes dísz-
keretekkel összekapcsolt
fényátereszek hitelesen mu-
tatják, hogy az a terem vagy
szoba, melynek megvilágítá-
sára szolgálnak: milyen el-
osztású, hány ablakos, mek-
kora méretû. Az alaprajzi el-
rendezést tükrözi és követi
valamennyi szerkezeti meg-
oldás és tagozódás. Az inté-
zet fõhomlokzata monumen-
tális. Tömött, szolid lábaza-
tával, oromfalaival, szaba-
don álló kõoszlopaival, ki-
hangsúlyozott párkányaival,
az ablakok kereszt alakú ki-
képzésével, manzárdtetõivel
és zömök tornyával az egye-
temes egyház és a keresztény
oktatás erejét jelképezte,
éreztette és hirdette. A 20.
század eleji szecessziós építé-
szet motívumokban egyik
leggazdagabb mintapéldá-
nya a Bánság fõvárosában.
Eredetileg Szent István és
Szent Imre szobra ékesítette
a temesvári Kegyesrendi Fõ-
gimnázium épületének fõ-
homlokzatát. A két szent 3
méter magas alakját Kiss
György (1852-1916) szob-
rászmûvész mintázta meg, s
faragtatta sóskúti homokkõ-
be. Az iskolaépület vala-
mennyi mûépítészeti megol-
dása harmonikusan hozzási-
mult, tökéletesen igazodott a
homlokzat stílusához, ará-
nyaihoz, kiképzéséhez és vá-
lasztékos ékítményeihez. A
rendház méltóságát a tömeg-
elosztás kiegyensúlyozottsá-
gával, összefogottságával, a
középsõ rész markánsabb ki-
emelésével domborította és
fejezte ki a tervezõ. A rend-
ház fõbejárata, az eredeti el-
képzelés szerint, a város új
fõterébe torkolló keresztutca
tengelyébe esett volna. Mû-
vészien, nagystílûen, a szá-
zadelõ iparmûvészete ered-
ményeinek kamatoztatásával

képezte ki Székely László a
piaristák rendházának lép-
csõfeljáratát s belsõ helyisé-
geit is. Az emeletek között
rendkívül mutatós kovácsolt-
vas korlátokkal felszerelt,
igényesen kiképzett, három-
karú lépcsõk biztosították, s
biztosítják a kényelmes, nyu-
godt és zavartalan közleke-
dést. Az udvar felõli felmaga-
sított, toronyszerûen befedett
lépcsõház Székely László
épületeinek sûrûn visszatérõ,
karakterisztikus eleme, jelleg-
zetes „mellékmotívuma”.

A pincéket cementbe ra-
kott téglafalak tartják, az
emeleti részek fehér mészbe
vagy cementbe rakott elsõ
osztályú téglából épültek. A
födémek vasgerendák közé
öntött vasbetonból készül-
tek. Vasbeton a díszterem
boltozata illetve a kápolna
kupolája is, amelyeket felül-
rõl parafakõvel szigeteltek.
A tornaterem mennyezete
felszegezett parafakõ. A pa-
dozat a tornateremben, a
konviktusi teremben, az
ebédlõben s a többi hasonló
jellegû és rendeltetésú helyi-
ségben hézagmentes padló.
A kápolnát mozaiklappal, a
folyosókat aszfalttal, míg a
tantermeket, irodákat, háló-
kat, szertárakat stb. parket-
tával burkolták. A tetõt cse-

rép, illetve a kápolna tornya-
it eternitpala fedi. A fõépü-
let, a gimnázium alagsorába
helyezték el a szénraktárt,
valamint a fûtõházat,
amelynek kazánjai az épü-
letrész központi fûtését biz-
tosították. Néhány nagyobb
raktárhelyiség mellett a szu-
terénben az iskolaszolgák
számára alakítottak ki két
lakást, amelyek közül az
egyik közvetlen összekötte-
tésben állt a bejárat melletti
portásszobával.

A földszinten a fõbejárat
egy tágas elõcsarnokba ve-
zet, amelybõl egy 6,5 méte-
res lépcsõn érhetõ el a tulaj-
donképpeni elsõ szint ma-
gassága. A kiszélesített elõ-
térbõl nyílik a fõlépcsõház,
amelyben 2,5 méter széles
háromkarú márványlépcsõ-
zet biztosítja az emeletek kö-
zötti összeköttetést és forgal-
mat. A magas földszinten a
fõbejárattól jobbra eredetileg
az igazgatói iroda, az irattár,
a szülõk tanácskozószobája,
a tanári, a tanárok dolgozó-
szobája, a tanári könyvtár
helyiségei, valamint öt tante-
rem került. Balra egymást
követték a filológiai, vala-
mint a földtani múzeum, a
tornatanári szoba, az öltö-
zõk, a láb- és zuhanyfürdõk,
a mosdók meg a tágas torna-

terem. Nem hiányoztak a
mellékhelyiségek, a megfele-
lõ elõterek sem. Az elsõ eme-
leti nagy elõtérbõl nyílott a
tanintézet dísztermének há-
rom ajtaja. A két emelet ma-
gasságú, a több száz személy
befogadására alkalmas dísz-
terembe színpadot és karza-
tot is tervezett Székely Lász-
ló. A szereplõk számára öltö-
zõrõl, „elõkészítõ szobáról”
is gondoskodott. A díszte-
rem mellett az elsõ emeleten
még tíz kisebb és nagyobb
tantermet helyezett el. A
gimnázium épületének má-
sodik emeletén kapott helyet
a nagy rajzterem meg a rajz-
szertár. A fizika- és termé-
szetrajzi elõadótermekhez
szertárak, laboratóriumok és
gyakorlótermek kapcsolód-
tak. Még két kisebb elõadóte-
rem várta a növendékeket és
a tanárokat a tanintézet leg-
felsõbb szintjén. 

A rendházban a nagy fõ-
zõkonyha, a tálaló, az élés-
kamrák, a mosókonyha, a
fûtõház, a szénraktár, több
más raktár- és pincehelyiség
foglalta el az alagsort, ahol a
szolgalakásnak is helyet szo-
rítottak. A földszinten az
igazgatói lakás, három taná-
ri lakás, a kolostor házi-
könyvtára, a nagy ebédlõte-
rem, a társalgó, a tálaló, a

A hit és a tudás 

Cseke Gábor

Évekkel ezelõtt visszhan-
gos, közös projekt forgató-
könyve készült el Hargita
és Kovászna megyékben:
uniós források lehívásával
építsük ki a Borvízutat! Va-
gyis, érvényesítsük azt a
hálószerû, összefüggõ
rendszert – s tegyük meg a
mozgósítást ennek érdeké-
ben –, amely elméletben
már régóta egységes, párat-
lan, országos jelentõségû
kincs. Magyarán: a székely-
földi borvizekrõl és
(gyógy)fürdõkrõl van szó.

A nagyszabású, igényes
projekt egyes helyi elemei
azóta elkészültek ugyan, de

ami a legfontosabb lenne, a
helyi önrészek elmaradása,
egyes helyhatóságok gyen-
ge anyagi helyzete miatt
maga „Az Út” még várat
magára. Sõt, fennáll a ve-
szély, hogy a megítélt uniós
támogatástól is elesik a
terv.

Pedig létezik már két
alapvetõ, népszerû szak-
munka, amelyeket a Hargi-
ta megyei Polgár-Társ Ala-
pítvány és a Csíki Termé-
szetjáró és Természetvédõ
Egyesület szakemberei állí-
tottak össze, s amelyek bát-
ran a projekt szellemi kala-
uzául szolgálhatnak.

Az elsõ, a Székelyföldi für-
dõk, gyógyhelyek (szerkesz-

tõk: Jánosi Csaba, Péter
Éva, Herczeg Ágnes, Ta-
kács Edvárd) 2005-ben je-
lent meg, s monografikus
alapossággal és rendszere-
zésben, kitûnõ archív és je-
lenkori, gazdag képanyag-
gal ismerteti a különbözõ
tájegységek hajdan volt für-
dõit és mai állapotukat.
Olyan az egész, mint egy
megbízható kalauz, aki
egyként otthonos nem csak
térben és idõben, hanem a
tárgyhoz fûzõdõ tudomá-
nyokban is.

Négy évvel késõbb, 2009-
ben megszületett aztán a
másik, az elõbbihez szoro-
san kötõdõ munka: a Szé-
kelyföld borvizei (szerkesz-

tõk: Jánosi Csaba, Péter
Éva), amely hasonló kon-
cepcióban és köntösben, a
már ismertetett teljesség-
igénnyel most a borvízku-
tak azonosításával, osztá-
lyozásával, jellegzetessége-
ik feltüntetésével és hasz-
nosítási esélyeivel foglalko-
zik. Együttesen tekintve a
kettõt, olyan biztos alapjai
lehetnek a projektnek, mint
egy kottagyûjteményt tar-
talmazó partitúra a terve-
zett vízizenéhez. Sajnos, a
továbblépés azért nem tû-
nik azonnali lehetõségnek,
mert a szervezettség és a
globális gazdálkodás olyan
fokát követeli meg a pro-
jektben érintett minden

szakembertõl, intézmény-
tõl és helyi vezetõtõl, ami-
rõl egyelõre még csak a
koncepció kidolgozói, az
elméleti feladatok elvégzõi
adtak tanúbizonyságot.
Ámde, amíg egy összefog-
laló monográfia/kézikönyv
csak néhány ember közös
munkájának összehangolá-
sát feltételezi, addig a Bor-
vízút kivitelezése pontsze-
rûen szétszórt, különálló
közigazdasági felelõsségû
és koncepciójú egységek
cselekvési integrálásáról,
az önállóság ellenére össze-
tartozó természeti javak kö-
zös ütemû és szintû kiakná-
zásáról, fejlesztésérõl és
karbantartásáról szól. 

A gyakorlat – a már fel-
újított, kitisztított kutak,
fürdõk, a megteremtett
(igaz, a lehetõségekhez és
az igényekhez képest lilipu-
ti) borvízmúzeum, a ki-
sebb-nagyobb helyi létesít-
mények karbantartása, üze-
meltetése és vállalkozás-
alapú menedzselése – azt
mutatja, hogy a kevés, szét-
szórt eredmény képtelen el-
lensúlyozni az idõ okozta
degradálódás ütemét; a
nemrég kicsinosított fürdõk
például legtöbb esetben
nem találtak valós gazdára
a helyi közigazdaság szer-
veinél, a befektetett munka
pedig, a sok esetben önkén-
tes hozzájárulásként be-

„Kották” egy régóta tervezett 
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kiszolgáló fiúk helyiségei,
valamint a cselédség szobái
sorakoztak. Az elsõ emelet-
re 11 kétszobás tanári lakást,
vendégszobákat és mellék-
helyiségeket irányzott elõ a
tervezõ. A konviktus és a fel-
ügyelõ tanárok lakásai ke-
rültek a második emeletre.
A konviktus négy részbõl ál-
lott. Mindegyik traktushoz
egy hálóterem, egy tanulóte-
rem és egy tanári lakás tarto-
zott. Közös helyiségként
szolgáltak a zeneszobák, va-
lamint a társalgó. Egy máso-
dik lépcsõ vezetett az elkülö-
nített betegosztályra, amely
két betegszobát, fürdõszo-
bát, WC-t és elõszobát fog-
lalt magába.

Évtizedeken át példamu-
tatóan harmonikus volt a vi-
szony, a kapcsolat Temesvár
város önkormányzata és leg-
tekintélyesebb, legrangosabb
tanintézete között. Amikor
1910-ben dr. Telbisz Károlyt
negyedszázados polgármes-
teri mûködése alkalmával
köszöntötték és ünnepelték,
érdemekben, megvalósítá-
sokban fölötte gazdag elöljá-
rói ténykedése csúcsának,
egyik legkiemelkedõbb ered-
ményének a piarista rendház
és iskola új épületegyüttesét
minõsítették. (...)

Temesvár mindmáig legki-
válóbb polgármesterének,
dr. Telbisz Károlynak buzgó
szövetségese, lankadatlan
„ügyfele”,  dr. Számek
György,  –  „akinek a nevé-
hez fûzõdik az intézet terve-
zése, megalapítása és föl-
emelése” –, s akit 1909-ben
érdemei elismeréseképpen
Temesvár város törvényha-
tósági bizottságának tagjává
választottak, miután elkezd-
te a gyûjtést a templom be-
rendezésére, megterveztette
és megrendelte a müncheni
Franz Mayer’ische Hof-
Kunstanstalt cégtõl a fõol-
tárt, a színes üvegablakokat,
és megbízást adott Ferenczy
József (1866–1925) temes-
vári festõmûvésznek a Kala-
zanciust megjelenítõ freskók
kivitelezésére, 1910. június
18-án élete nagy mûvének,
az új intézetnek a falai kö-
zött örökre lehunyta a sze-
mét. Túlhajszolta magát. A

testét már évek óta gyötrõ
szívasztma végzett vele.  A
gimnázium dísztermébõl te-
mették. A piaristák új temp-
lomának harangjai halálára
kondultak meg elõször. A
harangokat 1908-ban öntöt-
ték újra Novotny Antal
(1840–1915) gyárvárosi mû-
helyében a piaristák szentan-
nai, majd temesvári régi
templomában 1755-tõl szol-
gáló három harang anyagá-
ból, s szerelték fel az új ká-
polna karcsú tornyába. 

Dr. Szamek György helyé-
be és örökébe korábban a vá-
ci, temesvári máramaros-
szigeti és szegedi gimnáziu-
mokban tanárkodó, a Szent
István Társulat és a Dugo-
nics Társaság tagjaként az
irodalomtörténeti és pedagó-
giai tanulmányok sorát pub-
likáló filológus,  dr. Both Fe-
renc lépett, aki 1910. augusz-
tus 16-án érkezett a Béga-
parti városba. A Moson-
szentmiklóson született új
igazgató, aki teológiai tanul-
mányait Nyitrán, az egyetem
bölcsészeti karát meg Ko-
lozsvárott végezte, haladék-
talanul lázas tevékenységbe
fogott. Elsõrendû feladatá-
nak a méreteiben és tagolásá-
ban lenyûgözõ épületegyüt-
tes berendezésének, belsõépí-
tészeti kiképzésének befeje-
zését, lezárását tekintette. El-
hanyagolt, rendezetlen volt
az udvar, a kert, valamint a
templom elõtti tér. A termek-
bõl és a folyosókról hiányoz-
tak a képek. Közbejárására,
szorgalmazására 1910 októ-
berére elkészült a tornaterem
feltöltése s padlózattal borítá-
sa. A régi tornaszereket állí-
tották be, amelyekhez új
szerzeményként egy ameri-
kai nyújtót társítottak.
Ferenczy József festõmûvész
1910. szeptember 20-án
kezdte el a mennyezetfres-
kók festését, s 1911. január
22-én fejezte be a munkát.
Dr. Both Ferenc igazgató fel-
kérésére és meghívására a
falfestményeket 1910. de-
cember 11-én megszemlélte
a mûértõkbõl álló bíráló bi-
zottság, amelynek a történet-
író dr. Szentkláray Jenõ
nagyprépost, Grósz József
kanonok, a szépíró-fõügyész

Gozsdu Eelek, a helytörté-
nész Berkeszi István, a Te-
mesvári Állami Fõreáliskola
igazgatója, Gyõrbíró Jenõ, a
városi árvaszék elnöke, vala-
mint Káldor Ágoston az álla-
mi fõgimnázium, Farkas Já-
nos az állami fõreáliskola és
Csergõ Lajos  a kegyestaní-
tórendi fõgimnázium rajzta-
nára volt a tagja. A festõként
is ismert Káldor Ágoston a
Délmagyarországi Közlöny
hasábjain írásban is kifejtette
a véleményét Ferenczy Jó-
zsef freskóiról: „A freskófest-
mények többé-kevésbé vízió-
szerû hatással vannak a
szemlélõre. Az ókeresztény
bazilikák és bizánci templo-
mok mozaikmûvein, me-
lyek, bár más anyagból ké-
szültek, mégis festmények-
nek tekinthetõk, a szoborsze-
rû nyugalomban álló vagy
ülõ, túléletnagyságú, ragyo-
gó alakok kék vagy arany
alapon csaknem földöntúli
lények látványaként jelennek
meg a végtelenségbõl sze-
münk elõtt. A nagystílszerû-
ségnek, a grand manierának
hosszú vonalvezetése, a nagy
formák és foltok uralma a
részletesség felett, a mozgás
és a taglejtés kimértsége, a
kompozíció ünnepélyes nyu-
godtsága, a vonalritmus és a
térbeosztás szellemében való
csoportosítás, végül a fölfelé
való látás látszattani problé-
máinak megoldása, íme ezek
a freskófestészet mindenkori
alapelvei, és hogy a mi festõ-
mûvészünk is mindezekhez
kellõ tanultsággal és mûvészi
ihlettel bír, mutatják nagy
szorgalommal és tudással ké-
szített kartonjai és ezek ala-
kulásai: a szóban forgó fal-
festmények. Pedig nem egy
mostoha körülmény állta út-
ját a mûvész mozgásának.
Így a kupola csegelyeinek a
festmények alapterületéül
szolgáló alakja, a fent négy,
lent csak egy méter széles, ol-
dalt pedig lefelé hajlóan kör-
íves, csaknem legkedvezõtle-
nebb idom a több alakot cso-
portosító kompozíciók beha-
tárolásához. És mégis az
akaraterõ és invenció, mely
Ferenczy mesteri képességei-
nek rúgója, oly természetes
elrendezésben csoportosítot-

ta a túléletnagyságú alakokat
és illesztette a háttér és a kör-
nyezet keretébe, hogy a pen-
dentifok alakjának kedvezõt-
lenségét a kompozíciók hár-
mas egysége és a térbeosztás
kérdésének mesteri megoldá-
sa csakhamar elfelejteti. A ta-
nulmányfejek jellegzetes ala-
kítása valamint a cselekvényt
kísérõ mozgalmas taglejtések
természetessége a festõmû-
vész egészséges realisztikus
felfogásáról tanúskodik, ki
saját géniuszának útján ha-
ladva éppúgy kerüli a moz-
gás színpadiasságát, mint a
csoportosítás merev szim-
metriáját, az alakok légies
sablonjait.”

Marossy Mátyás szobafes-
tõ- és mázolómester temes-
vár-józsefvárosi cégének
mûvezetõje, Schulek Ferenc
1910. december 12-én kez-
dett hozzá a templom belse-
jének kifestéséhez, amelyet
1870 koronás költséggel
1911. január 12-én fejezett
be. Kihordták az állványokat
a templomtérbõl. Éveken át
dr. Számek György, majd dr.
Both Ferenc igazgató élénk
levelezést folytatott a Franz
Mayer vezette müncheni
céggel, amelytõl a belsõ be-
rendezések egy részét és az
oltárokat megrendelték.

Igazgatói és rendfõnöki
mûködése elsõ esztendejé-
ben dr. Both Ferenc egyik
legjelentõsebb eredménye-
ként a párhuzamos I. osztály
beindítását könyvelhette el
az 1910–11-es tanév kezde-
tétõl. A monumentális és
korszerû épületegyüttes von-
zereje meghatványozta a be-
iratkozott diákok létszámát,
amely megközelítette s rövid
idõ múltán túl is haladta a
600-t. (...)

Bajorország fõvárosából
az új piarista templom szá-
mára megrendelt három ol-
tár alkatrészei, tartozékai a
szerelõkkel együtt 1911. ok-
tóber 28-án érkeztek meg Te-
mesvárra. Két hét leforgása
alatt a németországi szakem-
berek Paul Müller irányítá-
sával felállították a Szent Ke-
reszt fõoltárt valamint a
kegyestanítórend alapítójá-
nak, Kalazanci Szent József-
nek és az olajfák hegyén

megjelent Jézusnak ajánlott
220 centiméter magas mel-
lékoltárokat. Kendlhoffer
Károly temesvári kõfaragó-
mûhelye készítette az oltá-
rok lépcsõit, a kancellust va-
lamint a templom apróbb
kõtárgyait. Eredetileg Szé-
kely László négy mellékol-
tárt tervezett a kápolnába,
azonban a „költségek hiánya
miatt” csak kettõt viteleztek
ki. Képek helyett faszobrok
kerültek az oltárokra, ame-
lyek egyszerûségükben is
„nagyon stílusosan” hatot-
tak és hatnak. A baloldali
mellékoltár Jézust ábrázolja
az Olajfák hegyén, a jobbra
esõ pedig Kalazanci Szent
Józsefet hûséges tanítványai-
val. A mellékoltárok melletti
fülkékbe Krisztus, Mária,
Szent Erzsébet és Szent
László szobrai kerültek. A
magyar szentek – István, Im-
re, László és Erzsébet – a
templomban felállított illetve
felállítani kívánt 1,4 méteres
szobrait is Kiss György
szobrászmûvész formálta
meg. Mozaikból készült a
templom – amelyet gõzzel
fûtöttek – padlózata. A szob-
rászmûvész életmûvét fellel-
tározó szakmunkák, monog-
ráfiák egyértelmûen azt állít-
ják, hogy Kiss György mind
a négy megrendelt szobrot
kifaragtatta és leszállíttatta
Temesvárra. Gyümölcsözõ
munkatársi kapcsolat fûzte a
Béga-parti városhoz, amely-
nek megrendelésére elkészí-
tette a Dózsa-emlékmû Má-
ria-szobrát, a Miasszo-
nyunkról elnevezett szegény
iskolanõvérek rendháza szá-
mára megmintázta Bonnaz
Ferenc mellszobrát és fölkér-
ték, hogy 1915. augusztus
20-ig a Püspök-híd egyik pil-
lérére formálja meg
Kõszeghy László
(1745–1828) csanádi püspök
kõalakját. A Münchenben
elkészült három oltárt dr.
Glattfelder Gyula
(1874–1943), akit egy évvel
korábban neveztek ki Csa-
nád egyházmegye püspöké-
vé, 1912. január 21-én szen-
telte fel, hogy a piarista szer-
zetesek a templomban mi-
sézhessenek. A tanintézet dr.
Both Ferenc vezette tanári

kara és tanulóifjúsága mel-
lett sokan jelentek meg az
ünnepségen, amelyen a vá-
ros képviseletében dr. Telbisz
Károly polgármester, Geml
József fõjegyzõ, Bellai Jó-
zsef kultúrtanácsos, Kra-
tochwill Henrik fõszámve-
võ, valamint Székely László
mûépítész is részt vett. (...) A
mise alatt õsrégi magyar
egyházi énekeket szólaltatott
meg az ifjúsági kórus. A mi-
sék, a szertartások zenés ré-
szeit a késõbbiekben a temp-
lomi énekkar mellett egy, a
németországi Zwickauban
gyártott harmónium biztosí-
totta. A konszakrálást végzõ
megyéspüspök Szent Gene-
rosus és Szent Faustus vérta-
núk ereklyéit helyezte el a
három oltárba. A felszente-
lést igazoló 512/1912. szá-
mú latin nyelvû okiratot ik-
tatták és a rendház levéltárá-
ban helyezték el. Az épület
egészét berendezésének, fel-
szerelésnek befejeztekor, az
1911–12-es tanév végén ter-
vezték ünnepélyesen felavat-
ni. Az el nem készült két
mellékoltár – Jézus Szent
Szíve és Boldogságos Szûz
Mária – helyének felmérésé-
re, megtervezésére és a meg-
rendelés felvételére 1914-ben
érkezett ismét Temesvárra,
Paul Müller, a müncheni
Mayer’ische Hof-Kunstan-
stalt cég mûvezetõje. Tisztáz-
ták és rögzítették az igénye-
ket, a konkrét elvárásokat, de
a megrendelés teljesítését, ho-
norálását meggátolták, lehe-
tetlenné tették a bekövetke-
zett világpolitikai események. 

A Székely László tervezte
monumentális épületegyüt-
tes szerves részeként, a ba-
rátságos és bensõséges han-
gulatot árasztó kápolna az
utcáról nyíló bejáratával,
két karzati lépcsõjével, elõ-
terével, a sekrestyén át a
rendházba vezetõ zárt fo-
lyosójával mintegy átmene-
tet, architekturális kapcso-
latot teremtett a tanintézet
és a rendház között.

(Részlet Szekernyés János 
a Piaristák Temesváron címû,

a temesvári Solness Könyv-
kiadónál 2009-ben 

megjelent könyvébõl)

várnál erõsebb õrhelye

épült cselekvés rövid idõ
alatt értelmét vesztette, ön-
maga ellen fordult. Ezért ír-
hatta le 2009-ben is
Potozky László, a környe-
zetvédõ projektjeiért a
Zöldövezet 2009 keretében
nemrég országos elsõ díjat
kapott Polgár-Társ Alapít-
vány elnöke a borvi-
zeskönyv elõszavában: 

„Ha külföldiek kérdik,
melyek Székelyföld legfõbb
jellemzõi, mindig a több
mint kétezer borvízforrás
bemutatásával kezdem a
bemutatást, mivel ezt tar-
tom legjellegzetesebb ter-
mészeti örökségünknek.
Nyilvánvaló, ilyen esetek-
ben egy rövid, futólagos be-

mutató keretében lehetet-
len megismertetni ezt a kin-
cset, melyet még mindig
nem vagyunk képesek kel-

lõképpen és fenntarthatóan
értékesíteni.”

Különösen érdekes a
nemrég megjelent könyv
végén helyet kapó két ta-
nulmány: egyik a borvizek
palackozásának helyi törté-
netérõl, a másik a borvíz-
címkék reklámgrafikai sok-
színûségérõl, a helyi jelleg-
zetességeket hordozó funk-
ciójáról szól.

Mindenképpen öröm,
hogy a két „partitúra” már
megvan, most már csak a
„hangszerek” és a „zene-
kar”, illetve a „levezénylés”
kell ahhoz, hogy ez az
egész „vízizene” a maga
teljességében kitárulkoz-
zék...

Murvai Olga

Ha a politikusok számot
vetnének azzal, hogy a
nyelvtudományban mennyi
politika van, illetve ha elhin-
nék, hogy a nyelvtudomány
komoly kommunikációs se-
gítséget nyújthat a megszóla-
lásaikban, jobban odafigyel-
nének a beszédükre. A kér-
dés azonban sokkal összetet-
tebb: a nyelvhasználatból, a
szövegbõl nemcsak tartal-
makat lehet kielemezni,
nemcsak stílust lehet jelle-
mezni, hanem a gondolko-
dásra is következtetni lehet.
Politizálni mindenki politi-
zál. Vajon érti-e mindenki a
politikát? Mögéje lát-e a szö-
vegnek? Megérti-e a szöve-
gekben kódolt üzeneteket?

Recenzió„vízizenéhez”
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

Varga Andrea

Sûrûsödik a választások
Európája. Bankuralmat
korlátozó német–francia
kezdeményezés, többségi
uralmat szavatoló szlováki-
ai választás, kisebbségeit
védõ új magyar kormány-
zati és parlamentáris prog-
ram. Trianon-emlékévben
össze-összefutó emlékezõ
közösségek, kommemo-
ratív gesztusok és kiad-
ványok, felelõsség kérdése-
it tologató pártpolitikák,
jobb- és baloldalias tisztel-
gések, lobogók és nemzeti
jelképek egyre töményebb
attrakciói hangolják a hét-
köznapok sajtóhíreit. Köz-
ben korszakos vita folyik,
szabad-e vagy kell-e emlé-
kezni, lehet-e múltat emle-
getni, veszteségeket szám-
lálni, siránkozni vagy köve-
telni, kooperálni vagy
hõbörögni…

Sûrûsödik a problémák
világa, más földrészeken
is. Újságlapozó embernek
idézni is fölösleges, hisz
emlékszik rá, s ha még-
sem, aligha kell várni né-
hány napot, hogy vala-
mely orgánumban szóba
ne kerüljön…

Kell-e, s lehet-e büntetle-
nül feledni a kommuniz-
mus évtizedeit, a megtorlá-
sok éveit, a figyeltetések fél
évszázadát, a titkosszolgák
túlélésének tényét, a náciz-
mus áldozatait fennkölten
legyintve „elintézõ” holo-
kauszt-tagadásokat és fájó
emlékezéseket… Lehet-e
pótlólag s visszamenõleges
hatállyal fölmenteni egyko-
ri bûnöseket, vagy akár kor-
mányzati lépéseket tenni a
bolsevik osztályuralom év-
tizedeiben meghurcoltak,
ártatlanul elítéltek-kivég-
zettek-megkínzottak és elle-
hetetlenítettek vétek nélküli
életének utólagos elismeré-
se felé…? Fontos-e a ma-
gyar területvesztést, az egy-
kori posztmonarchiás tér-
nyerési játszmákat egyetlen
kegyes mai gesztussal mint-
egy „helyére tenni” és el-
avultnak bélyegezni? Pró-
bálkozhatnak-e bárkik, ki-
sebbségben vagy tömegben,
alárendeltségben vagy kor-
mányon akár, azzal, hogy
felújítsák a monarchia vas-
útvonalát, visszaállítsák a
szomszédsági kapcsola-
tokat, elfeledjék a megesett
bûnöket… – vagy éppen el-
lenkezõleg: sose legyenek
hajlandók feledni az együvé
és máshová tartozás társa-
dalmi tényeit a múltban, és
nem ritkán a jelenben
egyként…?

Válasz sokféle van és még
továbbiak is lehetségesek,
„megoldás” azonban annál
kevesebb. A nemzetek vál-
sága (a világ más pontjain
is, de Európa, Ázsia, Afri-
ka, Dél-Amerika térségei-
ben javarészt!) a nagy „koa-
líciók” és uniók kérdéseivel

mindegyre küszködve ré-
szint a globalizációs sodrá-
sok által bekebelezett tény
marad, részint ezt megelõ-
zõen vagy ezt követve akár,
megannyi korábbihoz ké-
pest is újult erõkkel veselke-
dik neki a magánérdekû
nemzetépítés határformáló
feladatának.

Kérdés ezért: jó-e még va-
lamire a Benedict Anderson
fölvetette kérdés, a nemze-
tek „képzelt közösségei-
nek” megléte és továbbléte-
zése a lehetséges formák-
ban…? Kérdéssé lesz egyre
inkább, hogy a kortárs tör-
ténelem építhet-e még a
könyvtárak tényanyagára, a
dokumentumbúvárlatok
megfejtéseire, a titkok fölfe-
déseire, a porosodó köny-
vek és dokumentumok
múltban datált jelenére,
vagy pedig mindez a méltó
múlté, a méltatlan feledésé,
a lekezelõ gesztusok vagy a
hõsiesítõ áhítatok küzdené-
nek alkalmi áldozataié
marad-e…?! Van-e még
haszna a nemzet múltjának
és (tegnapelõtt vagy ma) re-
mélt jelenének, avagy
mindez már pusztán interp-
retációk, magyarázkodások
kérdése és hõbörgések vagy
tiltások tétje marad?

A költõies kérdések egyik
nagy haszna, hogy a válasz
beléjük van építve, láthatat-
lan és sorok vagy sorsok kö-
zötti teresedésekben marad
elrejtve, tetszõleges felhasz-
nálóra bízva, mire megy ve-
le, amikor érdekében áll
majd felhasználni. De va-
jon érdemes-e létrehozni,
kiépíteni, reklámozni és
megerõsíteni a lehetséges
kérdések archívumát? Ma-
rad-e tiszta lelkû felhaszná-
ló, aki nem csahos vagy in-
dulatos érveket, hanem
megértõ sejtéseket kapcsol
majd utóbb a korok doku-
mentációihoz és értelmezé-
sek sokaságához? 

Az erre adható válasz
sem lenne kevésbé szofisz-
tikált, cseles vagy kitérõ.
Nem tudhatjuk, hogy teg-
napi feleleteink, amilyenek
például a „lehet vagy nem
lehet” Makkai Sándor-féle
válasza, a hatalmi készte-
tésre puhábban válaszoló
Balogh Edgár magatartása,
Markó Béla vagy Tõkés
László lehetséges válaszai-
nak hatóköre vajon kiter-
jed-e/túlterjed-e saját köz-
vetlen koruk válaszkeresé-
sein és kényszerein? 

A történész lehetséges
válasza mindezen „vi-
szonylatokra”, relációkra
és históriákra mégsem le-
het a tisztán morális ítélke-
zés, hiszen szakmai nézõ-
pontja nem a politikai mo-
ralizálóé vagy harsány
publicistáé, hanem a tény-
megállapító dokumen-
taristáé inkább. Ítéletekre
vagy ünneplésekre vállal-
kozzon inkább az, akit a té-
nyek többféle olvasatai,

összerendezõdései nem kö-
teleznek többre, mint han-
gos népszerûségre…

Csakhogy a tények, mint
vélemények és ítéletek,
mérlegelések és értékelések
szelídebb alakzatai, sosem
állnak magukban. Mindig
csak környezetükkel együtt
érvényesek! Akármely szö-
veg, textus csakis szöveg-
környezetével, kontextusá-
val együtt értékelhetõ, s ek-
ként válik korlenyomattá,
utólag még további értéke-
léseknek tárgyává is. A „té-
nyek archívuma” ugyanak-
kor nem lehet puszta adat-
tár, poros polcokra sorba
rakott állagok fala.

Épp azért, mert a min-
denkori „tény” mellett idõ-
vel a vélemény, az értékelés,
az idézet, a változat, a ha-
miskodó felhasználás
ugyanúgy adattá válik, mint
a számsor vagy a fotó, az
adattári archiválás csak
olyan koroknak nem vállalt
alapfeladata, amelyek akár
el is égetnék vagy meg is
semmisítenék a tudhatót,
hogy soha többé ne legyen
már tudható, továbbgondol-
ható. Így azután nem ma-
rad nyoma, nem marad té-
nye, képzete, értéke és ítéle-
te az utókornak sem…

Csakhogy az utókorok
mindig elõássák valahon-
nan a tények egy részét, ha
másként nem, emlékekbõl,
ellentmondásokból, doku-
mentációk mellékleteibõl,
rejtett szövegek rejtvényei-
bõl is akár. Az utókorokban
összeálló archívumok azu-
tán az átgondolás, az átbe-
szélés helyei, forrásai lesz-
nek, a közös létélmény tár-
házai, a kollektív emlékezet
kincstárai. Miként az ösz-

szes más, múltban gyökere-
zõ, elõzményekhez vezetõ
tudások intézményei, kezd-
ve az egyéni emlékezettõl a
nemzeti könyvtárig, a szent-
írásoktól a mitológiákig, a
meséktõl és mítoszoktól a
fotómúzeumokig…

A kortárs, globalizáló-
globalizálódó világban ez a
múlttal való szembenézés
persze nem univerzális
igény. Lehet, olykor csak el-
múló kisközösségeké, más-
kor országnagy érdekek cél-
rendszeréé, megint máskor
hírhálózatok vagy titkos
kapcsolathálók rejtett cso-
portjaié, olykor meg a felej-
teni érdekeltek praktikáié. 

Mégis, néha egységbe
szervezõdik a sok kicsi, a
globális sodrától megszédü-
lõ és saját helyi folyamatait
kézbe venni próbáló cso-
portosulás, hogy feltárható-
vá tegye a múltak sokféle
interpretációit, az emlékek
halmait, a tudások és belá-
tások hegyeit. 

Így tett az Európai Parla-
ment is néhány éve az
(2007), midõn életre hívta
Európai Történelem Házát,
melynek kiemelkedõ célki-
tûzése lett, hogy „az euró-
paiak összes nemzedékében
elmélyítse a saját történe-
lemre vonatkozó tudást, és
így hozzájáruljon Európa
jelenlegi és jövõbeni fejlõ-
désének jobb megértésé-
hez”. Mint errõl az akkori
reflexiók beszámoltak, a
kritikusok egyrészt az euró-
pai politika „újranemzeti-
esedésétõl”, másrészt az in-
tegráció szintjének felhígu-
lásától tartottak, ugyanak-
kor a csatlakozási kilátások-
tól azt várták, hogy az Eu-
rópai Unió bõvülésével e

történeti tiszteletadást vál-
laló intézmény hátterének
munkásai hozzájárulnak
majd az egyes államok ne-
hézkes és bonyodalmakkal
járó átalakulási folyamatai-
nak stabilizálódásához.
„Szeretném a történelem és
a jövõ számára kezdemé-
nyezni egy olyan hely létre-
hozását, amelyben tovább
fejlõdhet az európai eszme
koncepciója. Javasolni sze-
retném az Európai Történe-
lem Házának létrehozását.
Ez a hely az európai törté-
nelemre való emlékezésünk
és az európai egységesítési
folyamat ápolásának színte-
re lenne, egyben helyet kí-

nálna az Európai Unió je-
lenlegi és jövõbeli polgárai-
nak az európai identitás
csiszolására…” – nyilatkoz-
ta 2007. február 13-án tar-
tott programbeszédében az
Európai Parlament akkori
elnöke, Dr. Hans Gert
Pöttering.

A „történelem háza” per-
sze nem egyetlen van, még
akkor sem, ha európai lép-
tékben komoly szükség lett
a földrész identitásának
erõsítésére, így e példa kö-
vetése bármely kisközössé-
gi, térségi vagy nemzeti
szinten is megállhatna mint
feladat. A globalizációra
hárított felelõsség, hogy ne-
vezetes áramlatai, sodrásai
magukkal rántják a kiskö-
zösségi összetartozásokat,
sokszor csupán kényelmes
megoldás.

Alig két hónapja Tõkés
László is javasolt egy válto-
zatot, a Kollektív Emléke-
zet Virtuális Gyûjteményét
kialakítandó tárhelyet,
amely mind a titkos nyil-
vántartások dokumentu-

mainak feltárását, mind a
rendszerváltozási folyamat-
ban részt vállalók emléke-
zetének megörökítését,
mind pedig a kommuniz-
mus bûneivel való szembe-
nézést, az 1989 elõtti idõk
„vakfoltját” felszámolni
merész törekvéseket magá-
ba fogadná.

Szükség van arra, hogy
Romániában, ahová a gaz-
dálkodási-piaci és (valame-
lyest) a jogi szabályozás Eu-
rópája már megérkezett,
egyúttal változzon is meg
az európai típusú szabad-
ságfelfogás. A rendszervál-
tást, az átmenet folyamatát
a román és a kelet-európai
társadalmak átlag kéthar-
mada csak átélte, de nem
tudatosította, nem értel-
mezte, elõzményeivel a pol-
gárok alig egytizede van (és
egyáltalán lehet) tisztában.
A kollektív emlékezet nyu-
gati típusú normái, érték-
rendje még nem költözött
át ebbe a „blokkba”, az Át-
menet folyamata, tartalma
pedig még nem válhatott a
kortárs történeti (kutatás
és) tudat részévé. 

Roppant hiányosak
(nemcsak Romániában,
más államokban is!) a nem-
zeti történelemmel össze-
függõ, annak részét képezõ
átalakulási idõszakokra vo-
natkozó ismeretek is: egy
román pedagógus (életko-
rával összefüggésben vagy
megkapott ismereteivel
együtt) szinte semmit sem
tudhat a Zsil-völgyi bányá-
szok elleni megtorlásról, a
nyugati román emigráció
okairól és jeles személyisé-
geirõl, az európai 1968 itte-
ni következményeirõl vagy
1956 lengyel és magyar for-
radalmainak romániai ha-
tásairól, Temesvár és Bras-
só rendszerváltozást elõké-
szítõ drámai napjairól, a
Solidarnosc küzdelmeinek
lengyel valóságáról stb. 

Még kevésbé tudják
mindezt a szomszédos or-
szágokról, a népek közötti
kapcsolatokban ez a mentá-
lis testvériség, szolidaritási
közösség még ki sem ala-
kulhatott, hiszen nincs in-
formációs alapja sem. 

Az emlékezet értéke, a
kollektív memória éltetõ
erejének szerepe tehát for-
málódóban, kialakulóban
van. Az Európai Unió eb-
ben az évben számos olyan
évfordulóra emlékezik,
idén lesz 20. éve a Párizsi
Könyv aláírásának, 60. éve
Jean Monnet kezdeménye-
zésének, 55. éve Robert
Schumann tervezetének,
65. éve ért véget a második
világháború… – és ezek
nem pusztán fölsorolás-sze-
rûen érdemesek figyel-
münkre, hanem keretet ad-
nak, értékes jelentést húz-
nak alá abban a világban,
amelyben épp e jelentések
kezdenek semmissé fosz-
lani…

Az európai identitás csiszolása

Varga Andrea történész Fotó: ÚMSZ/archív
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