
A rendõrök és az Alfa Kartell
tagjainak tegnapi utcai akciói-

val kezdõdött az erre a hétre be-
harangozott szakszervezeti tilta-
kozássorozat. „A bérünk hetven-

öt százalékát kapjuk, így feladata-
ink negyedét nem teljesítjük” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek Dorel
Frenþ rendõr-szakszervezeti veze-
tõ. 7. oldal 

Gyorsuló ütemben zajlik a Zöld ház program sikeres pályázóinak kifizetése: eddig közel négy-

százezer lej támogatást kaptak elszámolásuk alapján azok, akik már felszerelték az alternatív

fûtés- és melegvíz-rendszereiket, s jut pénz azokban a megyékben is, ahol a pályázók száma

már meghaladja a leosztott keretösszeget – tudtuk meg Lõrincz Csillától, a Környezetvédelmi

Alap alelnökétõl. A támogatásra országosan 9 ezren pályáztak, a legtöbben Bihar, Hargita és

Kovászna megyében. A Zöld ház program felpezsdítette az alternatív fûtés- és melegvíz-rend-

szerek piacát, s már ajánlják szolgáltatásaikat az „önjelölt” cégek is. 6. oldal 

Mai mellékletünk:

„Kizöldült ház“ Háromszéken. A napkollektor összesen kilencezer lejbe került, ebbõl hatezret megtérít az állam a tulajdonosnak Fotó: Kovács Zsolt

Emelhetik a tévédíjat

A SRTV költségvetési hiányának csökkenté-
sére a köztelevízió havi díjának növelését is
kilátásba helyezte Alexandru Lãzescu el-
nök-vezérigazgató. Sebesi Karen Attila
igazgatótanácsi tag lapunk megkeresésére
elmondta: a Román Nemzeti Filmközpont
támogatásának csökkentése a járhatóbb út.

új magyar szó
2010. szeptember 21., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2668 ▲
1 amerikai dollár 3,2588 ▲
100 magyar forint 1,5163 ▲

Sapientia: jubileumi tanévnyitó 

A hazai egyetemek közül elsõként a
Sapientián kezdõdött meg tegnap az idei
tanév: a diákok ünnepélyes esküvel, az
egyetemvezetés a tíz éve mûködõ intéz-
mény mérlegével készült a jeles eseményre.
Dávid László rektor abban bízik, idén jelen-
tõsebb támogatáshoz jut az egyetem.

Média 9

Társadalom 7

Vezércikk 3

Kultúra 8
Csoportkép 
a nagybányai magyarságról

Kezdetben ifjúsági fesztiválnak szánták, 
de az érdeklõdés és a nagy népszerûség
eredményeként a nagybányai magyarság
városnapjaivá vált a Fõtér Fesztivál, ame-
lyet ötödik alkalommal szerveztek meg. 

Törpék és pártok
A kormányzás népszerûségvesztéssel,
lemorzsolódással jár, és ez eddig termé-
szetes is lenne. (...) A parasztpárt, bár

elvesztette a kommunizmus-
ból a piacgazdaságba való
sikeres átmenetért folyta-
tott küzdelmet, tulajdon-

képpen emelt fõvel távo-
zott a hazai politikai
színtérrõl, valamiféle

Don Quijote-i roman-
tika emlékét hagyva
maga után. 

Salamon 
Márton László

Baloga-Tamás Erika

„Bánt, hogy mai napig nem
tudok megszabadulni ettõl,

pedig áldozat voltam, zsaroltak
és pszichikai terrorban tartottak”
– nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Vajna Imre, akirõl a napokban a
Szekuritáté Levéltárát Vizsgáló
Országos Tanácsnak (CNSAS)
vizsgálatai nyomán kiderült,
hogy a múlt rendszerben együtt-
mûködött a Szekuritátéval. S bár
Vajna a kommunista titkosszol-
gálat áldozatának tartja magát, és
méltánytalannak nevezi a
CNSAS elmarasztalását, az
MPP politikusa hajlandó lemon-
dani a székelyudvarhelyi szerve-
zet élérõl és a megyei tanácsban
betöltött tisztségérõl. 
Folytatása a 3. oldalon A rendõrök kötelezettségeik háromnegyedét teljesítik

A gazdasági problémákat
még nem hárítottuk el, a kö-

vetkezõ hónapok létfontosságú-
ak lesznek a megkezdett refor-
mok elültetése és az egészséges
gazdasági növekedés biztosítása
szempontjából – jelentette be
tegnap Emil Boc kormányfõ a
parlamentben tartott ország-
értékelõ beszédében. Felszólalá-
sa elején a miniszterelnök azzal
vádolta elõdjét, a liberális Cãlin
Popescu-Tãriceanut, hogy a 8
százalékos gazdasági fellendü-
lést jelentõ 2008-as évben re-
kordnagyságú költségvetési hi-
ányt termelt. 3. oldal 

Boc: a neheze
még hátravan

Õsszel zöldülõ házak
Javában zajlik az alternatív fûtésrendszerekre nyújtott támogatások kifizetése

Fotó: Sipos M. Zoltán

Utánuk nyúlt 
a Szeku keze?

Egynegyednyi rendõrsztrájk



Hírösszefoglaló

A helyi választási kampány
része az a Vajdasági Magyar

Szövetséget (VMSZ) kompro-
mittáló hangfelvétel, amelyet a
párt zártkörû taggyûlésén készí-
tettek titokban Zentagunarason
(Novo Orahovo), és amelyet
azután feltöltöttek az internetre
– mondta el hétfõn az MTI-nek
Pásztor Bálint, a párt parlamenti
képviselõje. A Blic címû belgrádi
újság tegnap címoldalon foglal-
kozott az üggyel, amelyrõl elõ-
ször a Magyar Szó címû vajdasá-
gi magyar napilap írt múlt hétvé-
gi számában.

A hangfelvételen – amelyet ál-
lítólag valamikor az év elején
vettek föl az észak-bácskai, To-
polya (Backa Topola) járásbeli
településen – az hallható, amint
a VMSZ illetékesei, két férfi és
egy nõ arról beszélnek, hogy a
magyar nemzeti tanácsi válasz-
tások megnyerése érdekében ho-
gyan osszák el a rendelkezésre
álló pénzeket civil szervezetek
között, és hogyan használják föl
a választói adatbázist. A találko-
zó egyik résztvevõje Fremond
Árpád, a magyar párt parlamen-
ti képviselõje. Az állítólagos be-
szélgetésrõl készült hangfelvétel

augusztus végén jelent meg a
Youtube fájlmegosztó portálon. 

A VMSZ kétségbe vonta a hall-
hatóan összevágott hanganyag
valódiságát, és feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen. Nem lehet
tudni, hogy nem manipulált-e a
hangfelvétel, nem szavanként
vágták-e össze – mondta Pásztor
Bálint az MTI-nek. A parlamenti
képviselõ elmondta, a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga – a
VMSZ riválisa – a helyi kampány
részévé tette a hangfelvételt,
Zentagunarason ugyanis néhány
hónap múlva elõrehozott válasz-
tásokat tartanak. A VMSZ politi-
kusa példátlannak nevezte, ami
történt. Az elmúlt 20 év szerbiai
politikatörténetében nem volt pél-
da ilyesmire – mondta.

Az MTI kérdésére, nem lehet-e
attól tartani, hogy a botrány miatt
egyes szavazók elpártolhatnak a
VMSZ-tõl, Pásztor Bálint azt
mondta, ezt nem tartja elképzel-
hetõnek, mint mondta, a VMSZ-
nek nincs mitõl tartania ebben az
ügyben. Emlékeztetett rá, bûn-
cselekmény történt, az illetékte-
len lehallgatás és az így szerzett
hangfelvétel terjesztése a szerb
büntetõ törvénykönyv szerint há-
rom évig terjedõ szabadságvesz-
téssel büntetendõ. 
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Röviden

Tõkés László ismét meghívta 
Erdélybe a dalai lámát

Mintegy negyven perces beszélgetést folyta-
tott tegnap Budapesten  Tõkés László, az
Európa Parlament alelnöke a dalai lámá-
val. A találkozón  az erdélyi képviselõ egy,
a székely származású Kõrösi Csoma Sán-
dort ábrázoló Tõrös Gábor-plakettet aján-
dékozott a tibeti vallási vezetõnek. Tõkés
László ismét meghívta Erdélybe a dalai lá-
mát, és sajnálatosnak nevezte, hogy idén el-
maradt a látogatása Kõrösi Csoma Sándor
„szülõhazájában”. A dalai láma arról biz-
tosította az EP erdélyi alelnökét, hogy
örömmel eleget tesz meghívásának, ha a
román kormányzat viszonyulása e téren
kedvezõre fordul. Tõkés László ígéretet tett
arra, hogy közbenjár Traian Bãsescu állam-
elnöknél és a román kormánynál annak ér-
dekében, hogy a dalai láma nyugodt körül-
mények között látogathassa meg az elsõ
európai „buddhista szent”, Kõrösi Csoma
Sándor szülõfaluját.

Halálos áldozatot követelt 
Szlovéniában az árvíz

Szlovéniában tegnap  egy 75 éves halott fér-
fire bukkantak egy autóban, amelyet a
megáradt Krka folyó sodort el Kostanje-
vicánál, Ljubljanától 90 kilométerre keletre
– jelentette a közszolgálati rádió. A keleti
országrészben riadókészültséget rendeltek
el szombaton, miután a Száva és a Krka fo-
lyó kilépett a medrébõl. Közben Horvátor-
szágban több száz ember kitelepítésére ké-
szülnek a Zágrábtól északra fekvõ térség-
ben, mert a Száva és mellékfolyói már több
települést is elöntöttek, az Isztriai-félszige-
ten Umag és Novigrad is víz alatt van, de a
magyar határhoz közeli településeket is el-
érte az áradás. 

Egységes uniós szabályok a házi 
készítésû robbanóanyagok ellen

Egységes szabályozási javaslatot terjesztett
tegnap az uniós tagállamok elé az Európai
Bizottság azzal a céllal, hogy korlátozzák
az olyan vegyi anyagokhoz való hozzáfé-
rést, amelyek házi készítésû robbanóanyag-
ok elõállítására használhatók fel. „A terro-
risták és más bûnözõk igen gyakran házi
készítésû robbanóanyagokat használnak tá-
madások elkövetésére. Fokoznunk kell az
ellenõrzést, és meg kell akadályoznunk,
hogy a terroristák kihasználják az uniós
tagállamok biztonsági szabályai közötti el-
téréseket” – indokolta a javaslatot Cecilia
Malmström belügyi EU-biztos.

Megkezdõdött Belgrádban 
a „kokainkirály” pere

Megkezdõdött tegnap a szerb fõvárosban a
pénzmosással és kábítószer-csempészéssel
vádolt, montenegrói származású Darko
Saric elleni büntetõper. A vád szerint a he-
lyi bulvársajtóban csak „kokainkirályként”
emlegetett 41 éves férfi irányításával több
tonna kokaint csempésztek Dél-Ameriká-
ból a Balkán-félsziget érintésével Nyugat-
Európába. Emellett 20 millió eurós pénz-
mosással vádolják, de a szerb sajtó szerint
ez csak a jéghegy csúcsa; Saric és klánja
több százmillió eurónyi, kábítószer-eladás-
ból befolyt pénzt moshatott tisztára.

Családon belüli vitát gyanítanak 
a lörrachi ámokfutás hátterében

Családon belüli vitát – amelynek tárgya al-
kalmasint a közös gyermek fölötti felügye-
let volt – gyanítanak nyomozók a lörrachi
ámokfutás hátterében. Vasárnap este egy
nõ elõbb felgyújtotta a lakását, majd lõfegy-
verrel a kezében berontott a házzal szem-
közt lévõ St.Elisabeth kórházba, és váloga-
tás nélkül lövöldözni kezdett. Végül a kihí-
vott rendõrök agyonlõtték. A hétfõ délutáni
sajtóértekezleten elhangzott: a tettes felte-
hetõen vitában állt a hónapok óta különvál-
tan élõ férjével, akinél hét közben a közös
gyermek lakott. 

Hírösszefoglaló

Mahmúd Abbász palesztin el-
nök megerõsítette, hogy kivo-

nul a közvetlen izraeli-palesztin
béketárgyalásokról, ha Izrael fel-
újítja a zsidó telepek bõvítését a
megszállt palesztin területeken.
„A tárgyalások folytatódnak,
amíg a telepbõvítés befagyasztása
érvényben marad, ellenkezõ eset-
ben egyetlen nappal sem tárgya-
lok tovább” – mondta Abbász
tegnap francia újságíróknak út-
ban New Yorkba, ahol az ENSZ-
közgyûlés ülésén beszédet mond
a közel-keleti békefolyamatról.
Az izraeli és a palesztin fél szep-
tember 2-án az Egyesült Államok
védnöksége alatt újította fel a köz-
vetlen tárgyalásokat, amelyek
azonban a ciszjordániai zsidó te-
lepek problémaköre miatt megfe-
nekleni látszik. Mahmúd Abbász
kijelentette, hogy támogatja a

ciszjordániai telepbõvítési mora-
tórium szeptember 26-án lejáró
hatályának egy-két hónappal tör-
ténõ meghosszabbítását, mivel el-
képzelhetõnek tartja, hogy meg-
állapodásra jutnak a palesztin ál-
lam végleges státusával kapcsola-
tos összes kérdésben.

„Ha a telepes lakások építése
nem folytatódik, és Izrael tanúbi-
zonyságot tesz jó szándékáról...
megállapodhatunk a határokról
és a biztonságról, a többi kérdés-
ben pedig, úgymint Jeruzsálem
státusa, a vízmegosztás és a tele-
pítés, módszeresen folytathatjuk
a tárgyalásokat és juthatunk
egyezségre” – tette hozzá.

Az amerikai nyomás és a folya-
matos palesztin figyelmeztetések
dacára Izrael nem hajlandó meg-
hosszabbítani a moratóriumot.
Benjámin Netanjahu izraeli kor-
mányfõ vasárnap kijelentette,
hogy Izrael álláspontja nem vál-

tozott, a telepek bõvítése és építé-
se folytatódik.

Azzal az izraeli követeléssel
kapcsolatban, hogy a palesztinok
ismerjék el Izraelt „zsidó állam-
nak”, Abbász rámutatott, hogy a
Palesztinai Felszabadítási Szer-
vezet (PFSZ) már elismerte „Iz-
rael államot”. „Izraelnek jogá-
ban áll olyan néven neveztetnie
magát, ahogy akarja, de már elis-
mertük Izrael államot. Az ENSZ
181-es számú határozata ki-
mondja, hogy létre kell hozni a
független zsidó és palesztin álla-
mot Jeruzsálemmel mint nem-
zetközi fõvárossal” – emlékezte-
tett. A palesztin vezetõ leszögez-
te, hogy az izraeli börtönökben
fogva tartott palesztinok sorsáról
is megállapodást kell kötni. Ki-
emelte, hogy a foglyok szabadon
bocsátása nem vitatéma, egyet-
len palesztin sem maradhat izra-
eli börtönökben. 

VMSZ: lehallgatási botrány 
Hírösszefoglaló

Az iráni elnök kijelentette,
hogy Iráné a jövõ, s arra ösz-

tökélte az Egyesült Államokat,
hogy ismerje el a perzsa állam je-
lentõs szerepét a világban. Mah-
múd Ahmadinezsád (képünkön)
helyi idõ szerint vasárnap adott
egyórás interjút az AP hírügy-
nökségnek New Yorkban, ahová
aznap érkezett, hogy részt vegyen
az ENSZ éves közgyûlésén. Az
államfõ ismét hangsúlyozta, hogy
országa nem akar atomfegyver-
hez jutni, csak békés és atomfegy-
verektõl mentes világra törekszik.
Kitért ugyanakkor az elõl a kér-
dés elõl, hogy Teherán felújítja-e
a tárgyalásokat vitatott nukleáris
programjáról, s újfent azt hangoz-
tatta, hogy a kormányára emiatt
kirótt szankcióknak semmi hatá-
suk sem lesz.

„Az Egyesült Államok kor-
mányzatának (...) el kell ismernie,
hogy Irán nagyhatalom” – mond-
ta. „Emellett emberi erõnek és
kulturális hatalomnak, ilyenfor-
mán pedig más nemzetek barátjá-
nak tekintjük magunkat. Soha-
sem törekedtünk mások fölötti
uralomra vagy bármely más or-
szág jogainak a megsértésére.”
„Akik ragaszkodnak a velünk

szembeni ellenségességhez, azok
megölik, elpusztítják a lehetõsé-
get, hogy barátok legyünk a jövõ-
ben, ami sajnálatos, mert világos,
hogy Iráné a jövõ, s az ellenséges-
kedések nem vezetnek sehová” –
folytatta.

Ahmadinezsád nyugodtnak és
magabiztosnak tûnt hetedik egye-
sült államokbeli útján. Elhárította
a kérdéseket egyebek közt az iráni
ellenzéki erõkre mért súlyos csa-
pásokról is azt követõen, hogy az
elnök tavaly erõsen vitatott lefo-
lyású választáson jutott ismét ha-
talomra. Nem szólt arról sem,
hogy sok újságot bezártak. 

Ahmadinezsád: Iráné a jövõ

Abbász: veszélyben
a béketárgyalások

Mahmúd Abbász és Benjámin Netanjahu közeledésének legfõbb akadálya az izraeli telepbõvítés

Cs. P. T.

A romák integrációjától ten-
né függõvé Románia csatla-

kozását a schengeni övezethez a
Franciaországban kormányzó
jobbközép Népi Mozgalom
Uniójának (UMP) szóvivõje. A
Le Monde által idézett Frédéric
Lefebvre szerint miközben Bu-
karest élesen támadja Párizst a
romák kitoloncolása miatt, a ro-
mán kormány semmit nem tesz
a közösség társadalmi beillesz-
kedéséért. „Románia minket
leckéztet, de elfeledkezik a saját
felelõsségérõl ebben a kérdés-
ben” – mondta a szóvivõ.
Lefebvre szerint az Európai
Unió jelentõs pénzösszegeket
szán a romák integrációjára, s
ezt a keretet azoknak az or-
szágoknak kellene felhasználni-
uk elsõsorban, amelyekben je-
lentõs számú roma közösség él.
„Bulgáriának és Romániának,
de elsõsorban Romániának,
mert ott vannak a legnagyobb
gondok ezen a téren” – magya-
rázta. Mint ismert, a múlt heti
EU-csúcson nagy vitát váltott
ki, Franciaország pedig felhábo-
rodással fogadta, hogy Viviane
Reding emberjogi biztos kötele-
zettségszegési eljárással fenye-
gette Párizst a romániai romák
hazatoloncolása miatt. A csúcs
elõtt José Manuel Durao
Barroso, az Európai Bizottság
elnöke védelmébe vette
Redinget, és kiállt uniós kolléga-
nõje mellett Andor László fog-
lalkoztatásért, szociális ügye-
kért felelõs biztos is. „Úgy vé-
lem, itt meglehetõsen olcsó és
átlátszó módon arra történik kí-
sérlet, hogy egy különösen sérü-
lékeny csoport számlájára nép-
szerûséghez jussanak” – bírálta
Andor a francia kormányzatot.
Mint ismert, az Európai Unió
októberben Bukarestben tervez
a romák számára szervezendõ
segélyprogramról széles körû
konferenciát. 

„Romafüggõ”
Schengen?



Moldován Árpád Zsolt

A gazdasági problémák még
nem hárultak el, a következõ

hónapok létfontosságúak lesznek
a megkezdett reformok elültetése
és az egészséges gazdasági növe-
kedés biztosítása szempontjából –
jelentette be tegnap Emil Boc kor-
mányfõ a parlamentben tartott
országértékelõ beszédében. „Ro-
mánia még nem jutott túl a nehe-
zén. Bárki lett volna helyettünk
kormányon, ugyanezeket a fáj-
dalmas de helyes és szükséges in-
tézkedéseket kellett volna meg-
hoznia. Populizmus-sal nem fo-
gunk kilábalni a gazdasági vál-
ságból” – mondta Boc. A minisz-
terelnök az ország társadalmi-
gazdasági helyzetérõl szóló be-

szédében hangsúlyozta: olyan
költségvetési tervet kell kidolgoz-
ni, amely 4,4 százalékos hiánnyal
és 1,5–2 százalékos gazdasági nö-
vekedéssel számol. Elsõrendû
fontosságot tulajdonított annak,
hogy biztosítsanak pénzeszközö-
ket a beruházások és a közös eu-
rópai programok finanszírozásá-
ra. Különleges hangsúlyt fektetett
az európai pénzek lehívására is.
Az európai programokra szánt
önrésszel kapcsolatban emlékez-
tetett, hogy ebben az évben 5 mil-
liárd euró állt rendelkezésre, jövõ-
re pedig legalább 9 milliárdot kell
e területnek szentelni. Vagyis a
költségvetésnek mindenképpen
külön pénzeket  kell biztosítania
a fejlesztésre, beruházásokra –
szögezte le Boc.

Hamisnak nevezte azokat az ál-
lításokat, amelyek szerint a ro-
mán kormány semmiféle válság-
ellenes lépést nem tett. Példaként
emlékeztetett a kabinet által ho-
zott néhány intézkedésre, mint a
16 százalékos egységes adókulcs
bevezetésére vagy az újra befekte-
tett nyereség adómentességére. 

Kísért a múlt

Felszólalása elején a kormány-
fõ azzal vádolta elõdjét, a liberá-
lis Cãlin Popescu Tãriceanut,
hogy a 8 százalékos gazdasági
fellendülést jelentõ 2008-as évben
rekordnagyságú költségvetési hi-
ányt termelt. „Bárkinek, csak ön-
nek nincs jogában kérdõre vonni
a mostani kormányt” – mondta

Emil Boc. A miniszterelnökök
szócsatáját Tãriceanu nyitotta
meg, amikor a liberális kezdemé-
nyezésre megtartott országjelen-
tés felvezetõjében ironikusan
megjegyezte: utódja „eredménye-
sen” használta fel a PNL-kor-
mány által megtakarított pénzala-
pokat, hiszen sikerült újraválasz-
tatni Traian Bãsescu államfõt,
csökkentek a bérek és nõtt az áfa.
„Miközben a miniszterelnök újra
és újra ’elénekeli’, hogy nincs
anyagi fedezet a bérek és nyugdí-
jak kifizetésére, érdekes módon
arra mindig kerítenek pénzt,
hogy a PDL-s miniszterek õrüle-
teit kielégítsék és a narancssárga
kincsesládákat megtöltsék” – vá-
dolt Tãriceanu. 

Boc válaszolt Vlãdescunak

A parlament folyosóján Emil
Boc arra is sort kerített, hogy
megválaszolja volt pénzügymi-
nisztere, Sebastian Vlãdescu egy
nappal korábban megfogalmazott
vádjait. „Nagyon sajnálom, hogy
Vlãdescu ilyen vitát kezdeménye-
zett, de nem hagyhatom szó nél-
kül vádjait. Elõször is leszöge-
zem, bármikor lemondhatott vol-
na, ha nem ért egyet a kormány
döntéseivel, de nem tette. Azután
megkérdezném tõle – ha már a
gazdasági folyamatok meg nem
értésével vádol –  miként lehetsé-
ges, hogy 2010 januárjában még a
13. fizetést, vakációpénzt és egyéb
juttatásokat akart bevinni a költ-
ségvetésbe, majd pár hónappal ké-
sõbb 25 százalékos bércsökkentést
kér? Higgyék el, ha ezt velem idõ-
ben közli, akkor nem kellett volna
egynegyedével csökkenteni a köz-
alkalmazotti béreket, ugyanis ki-
vettük volna a 13. fizetésre és
egyéb juttatásokra vonatkozó ki-
tételeket” – replikázott Boc. 
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Kerek tíz év telt el azóta,
hogy az annak idején a
kommunistaellenes erõ-
ket tömörítõ Demokrati-

kus Konvenció – és az
akkori, Mugur
Isãrescu korábbi és je-

lenlegi román jegy-
banki elnök vezette
kabinet fõ politikai

alakulata, a Kereszténydemokrata Nemzeti
Parasztpárt – négy év kormányzást követõ-
en csúfosan leszerepelt a parlamenti válasz-
tásokon. A parasztpárt, akkor megismétel-
hetetlennek tûnõ mélyrepülést produkálva,
a legnagyobb kormányzati erõbõl törpepárt-
tá küzdötte le magát, és a 2000 decemberé-
ben tartott szavazáson már a parlamenti
küszöböt sem érte el.
A történelem azonban – mint tudjuk –
megismétli önmagát, és Romániában erre
még csak nem is kellett emberöltõnyit vár-
ni. Hiszen alig egy évtized múltán, a jelen-
legi legnagyobb kormánypárt – amely
egyébként az akkori kormánykoalíció tag-
jaként igencsak tevékenyen hozzájárult a
Demokratikus Konvenció széteséséhez és a
Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt
kicsinálásához – túltenni látszik egykori ál-
dozatán. Kevesebb, mint feleannyi idõ –
alig két év kormányzás – alatt ugyanis a
Demokrata Párt és valódi vezetõje, Traian
Bãsescu államfõ sorra döntögetik a negatív
népszerûségi rekordokat. Az ország lakossá-
ga jövedelmének megcsonkítására irányuló
májusi bejelentések utáni 15 százalékos
mutatóról még azt mondták a demokraták,
hogy múló harag a szavazópolgárok részé-
rõl, és annál lejjebb már nem süllyedhet a
népszerûségi indexük. Következett azonban
egy olyan kormányátalakítás, amelyrõl –
igen találóan – a legnagyobb ellenzéki párt
vezetõje megállapította, hogy „mentek a
tolvajok, jöttek a gyagyások” („au înlocuit
hoþii cu proºtii”), s egy újabb felmérés: a
megkérdezettek – írd és mondd – 9, azaz
kilenc százaléka bízik még a kormányban.
És tegnapi lapzártánk után látott napvilá-
got egy újabb közvélemény-kutatás, amely
– ebben a ritmusban – lassan már a nega-
tív számok tartományából vett értékekkel
lesz kénytelen operálni…
A kormányzás népszerûségvesztéssel, lemor-
zsolódással jár, és ez eddig természetes is len-
ne. A gond annak mértékével van, és erre
még a dühöngõ gazdasági válság sem ele-
gendõ magyarázat. A parasztpárt, bár el-
vesztette a kommunizmusból a piacgazda-
ságba való sikeres átmenetért folytatott küz-
delmet, tulajdonképpen emelt fõvel távozott
a hazai politikai színtérrõl, valamiféle Don
Quijote-i romantika emlékét hagyva maga
után. A Demokrata Párt után viszont alig-
ha marad egyéb, mint a kommunista dikta-
túra utáni idõszak legrosszabb és legkorrup-
tabb kormányzásának kísértete. Útitársait
pedig aligha illeti majd a szimpatikus
Sancho Panzáknak járó elnézõ mosoly. 

Román lapszemle

Törpék és pártok

Salamon 
Márton László

Kivizsgálást indított a versenytanács a há-
rom legnagyobb romániai mobiltelefon-
cég, a Vodafone, az Orange és a Cosmote
ellen, miután az a gyanú merült fel velük
szemben, hogy visszaéltek vezetõ pozíció-
jukkal és valóságos kartellbe tömörültek
érdekeik védelmében. (Adevãrul) Vérhe-
lyettesítõ anyagot kísérleteztek ki románi-
ai orvosok. A hemeritrin alapú, színtelen
folyadékot sikerrel próbálták ki egereken,
ennek ellenére hematológusok vitatják ha-
tékonyságát. (Click) Az állítólagos titkos
romániai CIA-börtönökkel kapcsolatos
vádak kapcsán újabb vizsgálóbizottság fel-
állítását kérte a bukaresti illetékesektõl az
Európai Bizottság küldöttsége romániai
látogatása alkalmával. (Curentul) Az
utóbbi tíz év leggyengébb idényét zárták a
tengerparti üdülõk. Mindennek nyomán a
vállalkozók valósággal pánikba estek, és
komoly árengedményeket jelentettek be a
következõ szezonra. (Evenimentul zilei)

Boc: a neheze hátravan

Emil Boc kormányfõ elhárította a felelõsséget: Tãriceanut és Vlãdescut okolta a múlt hibáiért Fotó: Tofán Levente

M. Á. Zs.

Amennyiben ma a képviselõ-
ház plénuma is áldását adja

rá, a múlt héten megszavazott
nyugdíjtörvényrõl ismét voksol-
ni fognak a honatyák. A rendha-
gyó ismétlésre az ellenzéki pár-
tok kérésére kerülhet sor, akik
tegnap a házbizottság ülésén ar-
ra hivatkozva kérték a szavazás
semmissé nyilvánítását, hogy
Roberta Anastase házelnök vis-
szaélt tisztségével, és kvórum-
hiányos ülésen nyilvánította el-
fogadottnak a jogszabályt. „A
házbizottság 8 igen és 2 nem sza-
vazattal, 2 tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy kedden a plé-
num döntsön a szavazás megis-
métlésének szükségességérõl. Ha
a voksolás eredménye megköve-
teli, 12.30-kor megismételjük a
nyugdíjtörvényrõl való szava-
zást” – jelentette be Dumitru
Pardãu képviselõházi titkár. 

A voksolás megismétlésével
Roberta Anastase házelnök is
egyetértett, de visszautasította
azokat a vádakat, amelyek sze-
rint visszaélt hivatalával, és el-
csalta a szavazást. Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök be-
jelentette, a PSD annak ellenére
kéri a bûnvádi eljárás elindítását
Anastase ellen, hogy a házelnök
elismerte hibáját. „A nyugdíjtör-
vényrõl való szavazás elõtt két
másik jogszabályról tartott elekt-

ronikus szavazás 82 honatya je-
lenlétét rögzítette, ugyanis a
PSD és a PNL képviselõi elhagy-
ták az üléstermet. A kvórumhiá-
nyá elrejtése céljából a házelnök
bejelentette, hogy elromlott a
szavazatszámláló rendszer, és a
kézfelemeléssel megtartott végsõ
voksoláson 170 igent számolt
össze” – vádolt Ponta, aki felszó-
lította az ülést végig követõ tele-
víziókat, hogy bizonyítékként
bocsássák rendelkezésre felvéte-
leiket. Hozzátette: a csalás té-
nyét Mihai Voicu, az ülés liberá-
lis titkára is megerõsítette, aki
szerint az ülésteremben csak 80
honatya tartózkodott a szavazás
pillanatában. 

Ponta továbbá elmondta, a
PSD levélben szólította fel
Traian Bãsescu államfõt, hogy
ítélje el a csalást, és ne hirdesse
ki a nyugdíjtörvényt, ellenkezõ
esetben a szociáldemokraták
nem vesznek részt azon a mai
plenáris ülésen, ahol az államfõ
szól a honatyákhoz. Ha Traian
Bãsescu, akinek alkotmányos
kötelezettsége, hogy felügyelje
az állami intézmények törvé-
nyes mûködését, megtagadja ké-
résünk teljesítését, számunkra
már nem államfõ, és következés-
képpen nem veszünk részt egy
olyan személy felszólalásán, aki
nem látja el a tisztségbõl fakadó
kötelezettségeket” – fogalmazott
Ponta. 

Anastase „elszámolta magát”
Folytatás az 1. oldalról

„Nem akarom, hogy a múltam
beárnyékolja, besározza a körü-
löttem lévõket, ezért úgy láttam
tisztességesnek, ha lemondok az
MPP székelyudvarhelyi szerveze-
tében betöltött vezetõi tisztségem-
rõl. Õk miután megtárgyalták,
majd elhatározzák, hogy elfogad-
ják-e vagy sem a kérésemet, a
döntésre úgy gondolom, hogy a
közeljövõben sor kerül” – mond-
ta Vajna Imre lapunknak. Kö-
zölte azt is, hogy a másik politikai
posztjáról, a Hargita Megyei Ta-
nácsban betöltött tanácsosi tiszt-
ségérõl is lemond, igaz, errõl nem
föltétlenül a kirobbant ügy miatt,
hanem munkája érdekében.
„Számomra nem fontos a politi-
kai pályafutás, nekem van egy hi-
vatásom, egy szakmám, aminek
mindig is éltem és ezen túl is en-
nek szeretném szentelni magam”
– fogalmazott Vajna, és leszögez-
te, gondoljon ki mit akar, õ sem
az ismerõseirõl, sem a munkatár-
sairól, sem a barátairól nem mon-
dott semmit, igaz a Szekuritáté
nem is rájuk, hanem az orvosi
egyetemen tanuló külföldi diá-
kokkal kapcsolatos dolgokra volt
kíváncsi. 

Vajna Imre mellett Bondor Ist-
ván RMDSZ-es Hargita megyei
tanácstag is szerepel a lebukottak
listáján. Bondor az elmúlt évek
alatt több, igen magas beosztású

tisztséget töltött be, volt iskola-
igazgató, tanfelügyelõ, majd fõ-
tanfelügyelõ. „Az igaz, hogy a
Szekuritáté engem is kerülgetett,
pontosabban nem a titkosszolgá-
lat, hanem az iskola igazgatója,
ahová jártam, mondta azt, hogy
ha államellenes cselekedetrõl tu-
dunk, akkor azt jelentsük neki,
persze azt sejtem, hogy a mi fag-
gatásunkat õ is feladatként kapta.
Tizedikes diák koromtól kezdve
öt éven keresztül, egészen 1967-
ig próbálgattak rábírni az együtt-
mûködésre, de kijelentem, és
nyugodt szívvel állíthatom, hogy
nem voltam kollaboránsuk, a la-
pom tiszta. »Használhatatlan és
nem megfelelõ«– ezt tartalmazza
a rólam írt jelentés, ami a
Szekuritáté nyilvántartásában ta-
lálható, és 1967 után, miután
munkába álltam, már semmilyen
bejegyzés nincs rólam, nem kap-
tak további adatokat, ezt a
CNSAS is leírta” – szögezte le la-
punknak Bondor István. Hozzá-
tette, mindig becsülettel és lelkiis-
merettel töltötte be a rábízott fel-
adatokat, tisztségeket. Az õ
ügyében egyébként még nem
született döntés.

Idén egyébként majdnem 300
dossziét állított össze a CNSAS:
88 személyt együttmûködés vád-
jával perelnek, 199 személy ese-
tében pedig az a gyanú, hogy a
titkosszolgálat alkalmazásában
álltak. 

Utánuk nyúlt a Szeku keze?
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Bogdán Tibor 

A nyugdíjtörvény – eddig
is meglehetõsen kacska-

ringós – útja még korántsem
ért véget: a két legfõbb ellen-
zéki tömörülés, a Szociálde-
mokrata Párt és a Nemzeti
Liberális Párt több pontban
is az alaptörvénybe ütközõ-
nek tartja a jogszabályt,
amely ellen az alkotmánybí-
róságnál készül óvást emelni.

Kettõs fellebbezés

A parlamentben a napok-
ban megszavazott nyugdíj-
törvény értelmében a nyug-
díjpont értéke nem változik,
vagyis 732,8 lej marad. A
jogszabály szerint a nyugdí-
jak nem követik automatiku-
san a bérek alakulását, de ki-
egészülnek az inflációs rátá-
nak megfelelõ százalékkal, il-
letve a bruttó országos átlag-
bér reálnövekedésének felé-
vel, amennyiben pedig e két
érték csökkenõ tendenciát
mutatna, akkor a nyugdíjak
összege nem változik. Az el-

lenzék szerint viszont a
nyugdíjpontnak a bruttó or-
szágos átlagbér 45 százaléká-
val kell egyenértékûnek len-
nie. A gondot az okozza,
hogy amennyiben a bruttó
átlagbér csökkenne – például
olyan ütemben, amilyenben
azt júliusban is tette, ami egy-
általán nem zárható ki a je-
lenlegi gazdasági és pénzügyi
helyzetben – akkor a nyugdíj-
pont értéke december végére
nem az átlagbér 45, hanem
több mint 46 százalékára
emelkedne. Ami korántsem
jelentené a nyugdíjak vásár-
lóértékének növekedését, sõt,
az várhatóan jelentõsen csök-
ken majd, az elõreláthatóan
nyolc százalékos éves inflá-
ció nyomán. 

A szociáldemokraták
mindemellett a katonák és a
rendõrök, de a magas rangú
igazságszolgáltatási tisztség-
viselõk különleges nyugdíjai
miatt is a taláros testülethez
fordulnának, azok megszün-
tetését követelve. 

A szociáldemokratáktól
teljesen különállóan, a nem-

zeti liberálisok is megfelleb-
bezik az alkotmánybíráknál
a nyugdíjtörvényt, bár kifo-
gásaikat mindeddig nem
hozták még nyilvánosságra.

Kifogások 
és kifogásolt kifogások

Azonban a szociáldemok-
raták különleges nyugdíjak-
kal kapcsolatos kifogásai
nem teljesen helytállóak  – ál-
lítják a kormányoldalról. A
magas rangú igazságszolgál-
tatási tisztségviselõk nyugdí-
jai nem moshatók össze a
rendõrökével és a katonáké-
val. Igaz, mindegyikük eseté-
ben a „rendes nyugdíjakhoz”
képest jóval elõnyösebb szá-
mítás alapján állapítják meg
a juttatások mennyiségét, így
elõbbiek legutolsó fizetésük
80, utóbbiak 60 százalékának
megfelelõ nyugdíjra jogosul-
tak. Csakhogy míg a magas
rangú igazságszolgáltatási
tisztségviselõk  pályafutásuk
során hozzájárultak az álla-
mi társadalombiztosítási
rendszerhez, ezért az állami

költségvetésbõl csak a „ren-
des” és a 80 százalékos speci-
ális nyugdíj közötti különbsé-
get fedezik, addig a militari-
zált struktúrák nyugdíjasai
mindössze 5 százalékos hoz-
zájárulást fizettek be a rend-
szerbe, ezért nyugdíjaik teljes
összegét most minisztériu-
maik állják.

A helyzet tehát bonyolult
és nem a megoldás irányába
mutat az a tény, hogy koráb-
ban az Alkotmánybíróság el-
lentétes értelmû döntéseket
hozott a nyugdíjak tekinteté-
ben. A taláros testületnek
elõször 2000-ben majd idén
kellett ítéletet hoznia a kér-
désben. Az elsõ alkalommal
úgy döntött, hogy nem felel
meg az alaptörvénynek a
magas rangú igazságszolgál-
tatási tisztségviselõk különle-
ges jogállását megszüntetõ és
azok „rendes” nyugdíjrend-
szerbe történõ beillesztését
elõirányzó 19/2000 számú
törvény. Döntését azzal tá-
masztotta alá, hogy a katonai
káderek és a magas rangú
tisztségviselõk „szolgálati
nyugdíjainak bevezetése nem
tekinthetõ elõjognak”, ha-
nem „részleges kárpótlásnak
a különleges jogállásukkal já-
ró szigorú feltételekért”. 

Ezzel szemben a Boc-kor-
mány, különleges nyugdíjak
minden kategóriáját felszá-

moló, idei törvénye kapcsán
az alkotmánybírák arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy
csak a magas rangú igazság-
szolgáltatási tisztségviselõk
nyugdíjainak megszüntetése
mond ellent az alaptörvény-
nek, szemben a rendõrökével
és a katonákéval. A talárosok
arra hivatkoztak, hogy az
igazságszolgáltatásiak jogál-
lását és közvetve az ezzel járó
megszorításokat is az Alkot-
mány szabályozza, míg a
rendõrök és katonák eseté-
ben ez nem mondható el. 

Ha most a nyugdíjtörvényt
ismét megfellebbezik a testü-
letnél, akkor a talárosok nagy
bajba kerülnek. Ez esetben
ugyanis mindössze két lehe-
tõségük van: vagy ismét
egyenrangúsítják az igazság-
szolgáltatásiak és a militari-
zált struktúrák különleges
jogállását, vagy megint kü-
lönválasztják azokat. Mind-
két ítéletükkel azonban el-
lentmondanak valamelyik
korábbi döntésüknek.

A vita igazi tétje

Persze hiba lenne arra gon-
dolni, hogy a politikai elit –
legyen szó kormányoldalról
vagy ellenzékrõl – a nyugdí-
jasok érdekeit szem elõtt tart-
va csatázik egymással a jog-
szabály kapcsán. Egyszerûen

arról van szó, hogy a nyugdí-
jasok az ország szavazóképes
lakosságának 31 százalékát
képezik. Romániában vala-
mivel több mint 18 millió ál-
lampolgár rendelkezik szava-
zati joggal, közülük 10,6 mil-
lió voksolt a 2009-es évi vá-
lasztásokon. A nyugdíjasok
össz-száma ugyanakkor
megközelíti a 6 milliót. Rá-
adásul õk a leglelkiismerete-
sebb szavazók közé tartoz-
nak, akik a legnagyobb szám-
ban járulnak az urnákhoz.

Azonban a viták, akárcsak
az Alkotmánybírósághoz be-
nyújtandó fellebbezések egy-
aránt hiábavalók. A nyugdíj-
pénztár helyzete ugyanis si-
ralmas. Az idei július végi
adatok szerint a nyugdíj-hoz-
zájárulásokból 19 milliárd lej
folyt be, ugyanakkor a nyug-
díjak kifizetésére 24,5 milli-
árd lejt költöttek, a deficit te-
hát 5,4 milliárd lej, amit az
állami költségvetésbõl fedez-
tek. Az állami társadalom-
biztosítási és a mezõgazdasá-
gi nyugdíjak kifizetéséhez
havi 3,7 milliárd lej szüksé-
ges. A nyugdíjrendszer válsá-
gához a nagy állami cégek
nyugdíjalapnál történt eladó-
sodása mellett az is hozzájá-
rult, hogy 2001–2009 között
a nyugdíjpont értéke 159,72
lejrõl 732,8 lejre nõtt, azaz
4,6-szorosan emelkedett. 

Csata a nyugdíjasokért
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Sikerrel járt XVI. Bene-
dek pápa nagy-britanniai

látogatása, amely történelmi
pillanatnak is nevezhetõ a ró-
mai katolikus és az anglikán
egyház közeledése szem-
pontjából. 

Az „emberek pápája”

A pápa II. Erzsébet király-
nõ – az anglikán egyház elsõ
számú vezetõje – meghívásá-
ra tett négynapos körutat
Nagy-Britanniában, és min-
den vélekedés szerint sokkal
népszerûbben távozik, mint
ahogy érkezett. 

A News of the World, a leg-
nagyobb vasárnapi brit bul-
várlap – amely általában nem
veszteget sok jó szót semmi-
re, ami a Vatikánnal vagy
Németországgal kapcsolatos
– fõcímében „diadalmasnak”
minõsítette XVI. Benedek lá-
togatását, megtoldva azzal,
hogy a britek „mosollyal az
arcukon” búcsúznak „az em-
berek pápájától”.

Az egyházfõnek, aki csü-
törtökön érkezett Nagy-Bri-
tanniába, több szempontból
sem volt könnyû dolga. A
brit sajtó ugyanis már az uta-
zás elõtt folyamatosan az
elõd, II. János Pál, 1982-ben

tett lelkipásztori látogatásá-
nak hatalmas, máig emléke-
zetes sikerérõl értekezett.
Még mértékadó, komoly brit
lapokban is olyan visszaem-
lékezések jelentek meg, hogy
a néhai lengyel pápát annak
idején „szupersztárként” ün-
nepelték a szigetországban,
és a kommentátorok azt la-
tolgatták, részesül-e vajon
XVI. Benedek is hasonló fo-
gadtatásban. 

A négy nap tapasztalata
az, hogy a 83 esztendõs né-
met pápa – aki 21 évvel idõ-
sebb, mint II. János Pál volt
1982-es nagy-britanniai láto-
gatása idején – „szupersztár”
ugyan továbbra sem lett a bri-
tek körében, de megnyilvá-
nulásaival, nyilvános szerep-
léseivel nagyon komoly tisz-
teletet vívott ki magának. 

Visszhangos 
bocsánatkérés

A brit közvéleményre a
legnagyobb hatást valószínû-
leg az az õszinte hangvételû,
szívbõl jövõ bocsánatkérés
tette, amellyel Benedek pápa
katolikus papok által, gyer-
mekek ellen elkövetett szexu-
ális visszaélések egykori el-
szenvedõit megkövette. Az
egyházfõ a négynapos prog-
ram egyik legkiemelkedõbb

eseményét, az angol-walesi
katolikus közösség londoni
fõtemplomában, a West-
minster székesegyházban, ál-
tala bemutatott misét hasz-
nálta fel erre, azzal a nyilván-
való céllal, hogy a háromezer
meghívott vendég és a televí-
ziós közvetítés több milliós
közönsége által hallott szavai
a lehetõ legnagyobb hatást
keltsék.

A brit közvélemény min-
den bizonnyal értékelte a né-
met pápa kijelentéseit is,
amelyek a náci Németország
bûntetteit ostorozták. XVI.
Benedek 55 ezer hívõ elõtt
Birminghamben bemutatott
vasárnapi szabadtéri miséjén
felidézte azoknak a briteknek
az emlékét, akik „életük fel-
áldozásával, bátran szembe-
szálltak” a nácizmus „go-
nosz ideológiájának erõivel”.
Hozzátette: számára, aki Né-
metországban élt és szenve-
dett, „a náci rezsim sötét
napjaiban”, mélyen megindí-
tó, hogy vasárnap, a náci Né-
metországgal vívott légi há-
ború – az angliai csata – em-
léknapján Nagy-Britanniá-
ban lehet.

A pápa már érkezése nap-
ján, a skóciai Glasgow-ban
tartott szabadtéri miséjén is
elítélõen szólt a nácizmusról,
kijelentve: a „náci zsarnok-

ság számûzni akarta Istent a
társadalomból”, és megta-
gadta az emberiességet a tár-
sadalom egyes csoportjaitól,
elsõsorban a zsidóságtól.

Pápai gazdaságtan

Az egyházfõ megtalálta a
közös hangot azokkal is,
akik a bankok profitéhségét
kárhoztatják az utóbbi fél év-
század legsúlyosabb pénz-
ügyi-gazdasági válságáért, és
igazságtalannak tartják azt,
hogy a válság okozójának
tartott pénzintézetekbe a
kormányok csillagászati
összegeket öltek az adófize-

tõk pénzébõl. A pápa a lon-
doni misén kijelentette: a
gazdasági tevékenység „szi-
lárd etikai alapjainak hiá-
nya” volt az egyik oka a vi-
lágszerte milliók által elszen-
vedett súlyos nehézségek-
nek. Hozzátette: ha a kormá-
nyok hajlandók voltak hatal-
mas összegeket fordítani
olyan pénzintézetek életben
tartására, amelyeket „túl
nagynak ítéltek ahhoz, hogy
elbukhassanak”, akkor fel
kell ismerniük azt is, hogy a
legszegényebb országok fej-
lõdésének segélyezése szin-
tén „túl nagy vállalkozás ah-
hoz, hogy elbukhasson”.

Mindez népszerûvé tette a
német pápát a vele szemben
korábban „zsigerbõl” ellen-
szenvet tápláló britek köré-
ben is. Nagy-Britannia,
amelynek 62 milliós lakossá-
gából hozzávetõleg 9 száza-
léknyi a katolikus, természe-
tesen ettõl még nem fog meg-
térni Rómához, amellyel
VIII. Henrik csaknem ötszáz
éve szakított, de XVI. Bene-
dek pápa azzal az emlékkel
távozhat Európa egyik legvi-
lágiasabbnak tartott országá-
ból, hogy mondandóját leg-
alábbis udvariasan meghall-
gatták, és gyakran még egyet
is értettek vele.

Egy német, aki belopta magát a britek szívébe

Igencsak nehéz lesz salamoni ítéletet hoznia az Alkot-
mánybíróságnak a nyugdíjtörvény kérdésében, már
amennyiben a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Libe-
rális Párt beváltja fenyegetését és valóban megfellebbezi
a taláros testületnél a jogszabályt.

„Német és katolikus, de azért megszerettük” – mondta a
BBC hevenyészett utcai közvélemény-kutatásának egyik
megkérdezettje XVI. Benedek pápáról, mintegy összegezve
a katolikus egyházfõ által a britekre tett, egybehangzó véle-
mények szerint a vártnál jóval kedvezõbb benyomást.

Történelmi pillanat: egymás mellett XVI. Benedek pápa, római-katolikus egyházfõ 
és Rowan Williams, Canterbury érseke, az anglikán egyház szellemi vezetõje



Nemcsak elõzménytelen, de merész vállal-
kozással állt elõ a Nemzeti Liberális Párt
(PNL), amikor úgymond piacra dobta ár-
nyékkormányát. A vállalkozás azonnal ve-
hemens reakciókat váltott ki, nemcsak a
vezetõ kormánypárt tagjaiból (ami várható
volt), de még az ellenzéki Szociáldemokra-
ta Párt is igen erõs jelzõkkel minõsítette a
kezdeményezést. Elképesztõ – mondta róla
Iliescu, aki szerint nem kormányokat, ha-
nem kormányprogramot kellene elõbb al-
kotni. Az elnökválasztásokon még a liberá-
lisok támogatását élvezõ Mircea Geoanã
pedig egyenesen az ellenzéki erõ kanniba-
lizmusáról beszélt. Mindössze a sajtó na-
gyobb része rokonszenvezett a liberális
pártelnökkel, akinek listáján nem szerepel
egyetlen politikailag vagy büntetõjogilag vi-

tatott személyiség sem,
szakmai alkalmasságukkal
szemben pedig nem me-
rülhetnek fel kételyek.
Mindazonáltal a politikai
elit reakciója több szem-

pontból is érthetõ. A
PNL kormánylistája
épp akkor került nyil-

vánosságra, amikor a

rangos brit politikai elemzõintézet, az Ox-
ford Analytica egy tanulmányában megál-
lapította, hogy Románia helyben topogásá-
nak egyik oka a politikai elit ideológiai sta-
bilitásának a hiánya. Az, hogy a pillanat-
nyi érdekek és a hatalmi harcok mindig fe-
lülírják az elvi megoldáso-
kat. Magunk is megtapasz-
talhattuk, hogy a politikai
pártok háza táján mennyi-
re eluralkodott a titkoló-
zás, a pártdemokrácia sé-
rülése. A miniszteri tárcá-
kat – épp két héttel ezelõtt láthattuk – éj-
szakai órán, obskurus palotai tanácskozá-
sok után osztotta az uralkodói kegy. 
A liberálisok gesztusa nemcsak egy párt
gyakorlatát szégyenítette meg, de új fejeze-
tet nyitott a honi politizálási stílusban, le-
hetõséget adva a párbeszédre, a miniszter-
jelöltek személyének nyilvános vizsgálatá-
ra. Ugyanakkor nagy felelõsséget rótt a
bársonyszékek kandidátusaira, akik ezek
után csak úgy bírálhatják a kormányt,
hogy olyan alternatívákat kínálnak, ame-
lyeket lehet, hogy egy napon nekik meg
kell valósítaniuk. 
Felelõsséget és elvszerûséget vihet ez a

gesztus az ellenzéki politizálásba is. Har-
madrészt a gesztus elejét veszi a párton be-
lüli bozótharcoknak is. Aki úgy érzi, hogy
alkalmasabb miniszterjelölt lenne, mint a
pártelnök által megnevezettek, akkor elõ
kell állnia és fel kell mutatnia egy olyan al-

ternatívát, amellyel meg-
gyõzi a többséget. Ha ezt
szerdáig nem teszi meg,
akkor a további „fúrás-fa-
ragásnak” már nincs jogi,
politikai vagy erkölcsi
alapja. 

Mondhatjuk persze azt, hogy az árnyék-
kormányok gyakorlata nem túl elterjedt
Európában. Azt viszont nem vitathatjuk,
hogy egy ideológiailag megbízhatatlan
„pártokrácia” elburjánzásának körülmé-
nyei között ez a lépés szükséges és remény-
keltõ volt. Crin Antonescu alaposan feladta
a leckét a nyilvános megméretéstõl és átlát-
ható politizálástól elszokott elitnek.
A PD-L részérõl érkezõ iróniának azonban
nem ez a kizárólagos oka. A PNL árnyék-
kormánya máris kezd lebontani egy propa-
ganda-szólamot, miszerint a jelenlegi kor-
mánynak nincs alternatívája, bárkik ven-
nék át a hatalmat, nem lennének jobbak,

mint a mostani miniszterek. Frappáns cá-
folata ennek a kommunikációnak Crin kor-
mánya: íme, össze lehet hasonlítani Andrei
Margát Daniel Funeriuval, Claudiu Dolþut
Elena Udreával, Corneliu Dobriþoiut
Gabriel Opreával. Lehet, hogy az utóbbiak
a rátermettebbek, lehet, hogy nem, de sen-
ki sem mondhatja azt, hogy egyformák.
Ebben az összefüggésben az árnyékkor-
mány bemutatása felpezsdítheti épp az al-
ternatíva hiányára hivatkozó, politikailag
passzív társadalmi rétegeket is.
Ami a szociáldemokraták sajátos indokait
illeti, azt Geoanã hivatkozott nyilatkozata
magyarázza meg a legjobban. Amikor a
két párt a kormány megbuktatására és kö-
zösen támogatott szakértõi kormány beik-
tatására készül, akkor barátságtalan gesz-
tusnak tûnhet, ha az egyik párt bemutatja
árnyékkormányát. Csakhogy Crin
Antonescu nem azt állította, hogy ezt a
kormányt kellene majd támogatnia a lehet-
séges koalíciós partnernek. Õ mindössze
ajánlatot tett a választóknak. Ha a bizal-
matlansági indítvány után fordul a kocka,
akkor új tárgyalásokra kerülhet sor, de a
partnernek és a választóknak is tudniuk
kell: van alternatíva! 

A meditálásnak nem lehet nekifogni: anélkül kell történnie,
hogy a keresésére indulnánk. Ha keressük, vagy azt kérdezzük,
hogyan kell meditálni, akkor a módszer nemcsak hogy tovább
fog kondicionálni, hanem meglévõ feltételrendszerünket is erõsí-
ti. A meditáció valójában a gondolat egész rendszerének a taga-
dása. A gondolat rendszert épít, okost vagy oktalant, objektívet
vagy betegest, és amikor megpróbál meditálni az okról vagy egy
ellentmondásos és neurotikus állapotról, óhatatlanul azt fogja
kivetíteni, ami õ maga, és saját rendszerét valóságnak fogja elfo-
gadni. Olyan ez, mint amikor a hívõ saját hitérõl meditál; azt
erõsíti meg és szentesíti, amit félelmében õ maga teremtett. A
szó az a kép vagy szobor, amelynek bálványozása a cél.
A hang megteremti a saját ketrecét, és akkor a gondolat nesze is
ketreccé válik, és a szó és annak hangalakja az, ami elválasztja
egymástól a megfigyelõt és a megfigyeltet. A szó nemcsak nyel-
vi egység, nemcsak hang, hanem szimbólum is, valamilyen ese-
mény felidézése, elindítja az emlék, a gondolat mozgását. A me-
ditáció a szó tökéletes távolléte. A félelem gyökere a szó gépeze-
te.
Kora tavasz volt a Bois-ban különösen gyengéd évszak. (...) A
gesztenyefák rügyei még nem pattantak ki, de a koratavasz illata
már érzõdött a levegõben. A Bois-nak ebben a részében alig járt
valaki, és a távolban hallani lehetett az autók zaját. Sétáltunk a
kora reggelben, érzõdött a kora tavaszi levegõ finom élessége. A
férfi azon törte a fejét, azt kérdezte, hogy mit tegyen.

Jiddu Krishnamurti: Nincs más forradalom. 
Fordította: Erõs László Antal 

Crin kormánya
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Egyre több jel mutat arra, hogy azok az európai po-
litikusok, akik elítélik Franciaországot cigányritkító
programjáért, Gallia ellenségei. Ugyanis ezek az
urak és debatter hangolású hölgyek, akik az EU-
fórumon Sárközyt szidalmazzák és a semmittevés
védelmébe szegõdnek, még hírbõl sem hallottak a
Jereváni Rádióról. Ennek a nevezetes kelet-európai
bölcsnek tették fel ugyanis évekkel ezelõtt azt a fo-
gas kérdést, miszerint: lehet-é a szocializmust Svájc-
ban is felépíteni? Mire a szolgálatos géniusz válasza
így hangzott: Igen, de nagy kár lenne egy olyan
ápolt, nyugodt kis országnak akkora felfordulást
okozni. Meg azt is hangoztatták – persze a hivatalos
szint alatt, a szürke zónában –: miért építjük a szo-
cializmust? Mert ez is jobb, mint dolgozni.
Félretéve a tréfát: az összeurópai összefogással és át-
gondolással megoldást keresni az újkori migrációk
eme kóros jelenségére, dicséretes dolog. Letelepíte-
ni, munkát, szakmát, írástudást adni kezükbe, beépí-
teni szokásaik közé a rendszeres foglalkoztatást,
ugyancsak kiváló dolog. De attól tartok, megint
csak milliók fognak elporladni nem tudjuk kik kezén
és a sok segély nem munkára, hanem haszonlesésre
fogja szoktatni azt, aki még meg sem született. A
hazatérési, vállalkozási segélyek, munkanélküliséget
enyhítõ programok sorra-rendre kudarcot fognak
vallani, mert a közösségekben nincs intellektuális
felhajtó erõ. Nem érték a tanulás. Ezért nem talál-
kozni soha könyvesboltokban, könyvtárakban, mú-
zeumokban, színházakban, kutatóintézetekben ro-
mákkal. 
Lehet kísérletezni, de egy német kutató – aki har-
minc évvel ezelõtt egy kísérletet vezetett – vélemé-
nye szerint azok a roma fiatalok, akiket kiemeltek
eredeti környezetükbõl, s alávetettek iskolázási prog-
ramnak, átnevelésnek, más szavakkal asszimilációs
kényszernek, mára már mind kitûnõ és elismert al-
koholisták, lelki sérültek a javából, helyüket és sze-
repüket nem találó, fel nem ismerõ páriákká váltak. 
Valahogy az történt velük, mint a nénikém jemenita
bejárónõjével. Rendszerint a földön guggolva vasalt
szénvasalóval. Mikor a tánti rászólt, de Yedula ked-
ves, miért nem vasal az asztalon, szó szerint értette:
felguggolt az asztalra és ott simítgatta, egyengette
Etus néném széder esti ünneplõjét... 

Nem mondok újat: amíg a közösség
belsõ szelleme nem változik, amíg a
civilizációs európai értékek beépítése
nem önkéntes, az EU programja – ös-
szefogással vagy egyedi kísérletekkel
– kudarcra van ítélve. A közösségbõl

kiváló roma olyan ritka lesz,
hogy kiszakadva csodaszámba

megy. A pozitív diszkriminá-
ció áldozata lesz. Sebestyén Mihály
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Felpezsdítheti az alter-
natíva hiányára hivatko-
zó, politikailag passzív
társadalmi rétegeket is.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Van, akinek a lehetõség is probléma, van, aki-
nek a probléma is lehetõség.” Csontos Márta

A nemzetért mindent

Gondolattagadás

Az asztalon guggoló 
asszony esete

A nap címe. Óriási csalás a parlamentben
az egyik legfontosabb törvény esetében. Az
ellenzék bizonyítékok alapján a szavazás
eredményének megváltoztatásával vádol,
Cotidianul.

Magyarázat. Na most ebbõl mi lesz?

Csõdbe vinni, az is jó. Csatlakozva a hisz-
tériás közvéleményhez, az Academia
Caþavencu szintén marhaságnak tartja Silviu
Prigoanã képviselõ törvénykezdeményezés-
szerû elképzelését, miszerint az írott sajtót
ugyanazok a retorziók illetik meg, amelyek-
nek a sugárzott sajtó ki van téve, amennyi-
ben illetlenséget követ el. Az egyszerû és
egysíkú protestálóktól eltérõen azonban az
AC felismeri a megoldást is: „Mi értelme
van a nyílt szamárságnak, amikor sokkal
egyszerûbb rájuk küldeni az adóellenõröket,
letartóztatni a mogult, és nyugodtan meg-
várni, amíg a sajtócég teljesen csõdbe jut?”

1700. Egyszerû adat: ennyi roma európai pol-
gárt telepítettek, illetve telepítenek vissza Ro-
mániába és Bulgáriába két hónap alatt – július
végétõl szeptember végéig Franciaországból.
Az adatot a România liberában találtuk.

Csak egy mondat. A román írott sajtó, kö-
zelebbrõl publicisztika, legszínesebb tollai-
nak egyike kétségtelenül a Gândul Leila
Munteanuja. Gyöngyszemeire régóta felfi-
gyeltünk, íme egyetlen mondat legújabb
jegyzetébõl: „Mind gyakrabban tör elõ ben-
nem az a gondolat, hogy a Titanic hegedûsé-
hez hasonlóan azt mondjam önöknek: Ura-
im, örömömre szolgált, hogy együtt zenél-
hettünk.” Leila, rokon lélek!

Drága anyaföld. A Puterea hasábjain Alecu
Racoviceanu fõszerkesztõ a rendõrsztrájkon
élcelõdik, körülbelül azzal a következtetés-
sel, hogy a rendõrök mintha eddig is több-
nyire munkabeszüntetésben lettek volna. De
azért elmond egy jó morbid viccet is. Beteg
az orvosnál: „– Semmi esélyem, doktor úr?
– Hát nem sok, de van egy ötletem. – Bár-
mit megteszek! – Akkor menjen és vegyen
iszapkúrát. – Az segít a bajomon? – Azt
nem, de legalább szokja a földet.”

A nap álhíre. A fizetéscsökkentések ellen til-
takozó rendõrök megbüntették a szabályo-
san közlekedõket. 
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Kovács Zsolt

A kifizetések elkezdése óta,
egy hét alatt a Zöld Ház prog-

ram sikeres pályázói közül tegna-
pig 66-nak térítette meg az állam
a befektetését összesen 390 ezer
lej értékben – tudtuk meg tegnap
a Környezetvédelmi Alap alelnö-
kétõl. Lõrincz Csilla tájékoztatá-
sa szerint a kifizetések jó ütemben
haladnak: akik már felszerelték
az alternatív fûtés- és melegvíz
rendszereiket és elszámolták
azok költségét, az elszámolásuk
benyújtásától számított legtöbb
két héten belül megkaphatják a
pénzüket. „Attól nem kell tartani,
hogy a Zöld Ház programra
szánt keret elfogy. A hónap végé-
ig átirányítjuk a pénzt azokból a
megyékbõl, amelyekben lany-
hább az érdeklõdés a program
iránt azokba a megyékbe, ahol
sok volt a pályázó” – magyarázta
az alelnök.

Napi négy pályázat

Lõrincz Csilla elmondása sze-
rint a programra eddig mintegy 9
ezren pályáztak, a legtöbb jelent-
kezõ Bihar, Hargita és Kovászna
megyében volt. Háromszéken
például a múlt héten olyan nap is
akadt, hogy négy pályázatot ik-
tattak, bár az eddig letett kérések
száma jóval meghaladja a keret-
összeget. Gheorghe Neagu, a
Kovászna megyei Környezetvé-
delmi Igazgatóság szóvivõje la-
punk érdeklõdésére elmondta:
1,1 millió lejt hagyott jóvá a szak-
tárca a megyének. Ebbõl az
összegbõl 160–180 lakást lehet
felszerelni napkollektoros rend-
szerekkel, illetve pelletes kazáno-
kkal, amelyekért 6000 lejt ad az
állam, illetve hõszivattyús rend-
szerekkel, amelyekért 8000 lejes
támogatást nyújtanak. Kovászna
megyében már több mint 310 pá-
lyázatot iktattak, mert az érdeklõ-
dõk abban bíznak, hogy a kor-
mány átcsoportosítja a pénzeket

a „gyengébben teljesítõ megyék-
bõl”, így kiegészítik a meglévõ
keretet. Gheorghe Neagu szerint
Kovászna megyében mintegy 80
személlyel kötöttek eddig szerzõ-
dést, és tucatnyi pályázatot már el
is számoltak, ki is fizettek. Ta-
pasztalatok szerint a pályázók fõ-
ként napkollektoros rendszereket
szereltettek, azokért átlag 9000–
10 000 lejt költöttek, így a 6000
lejes állami támogatás összegét
leszámítva egy család átlag 3000-
4000 lejt költött az alternatív fûtés
és meleg-víz rendszerére. 

Önjelölt mesterek 
szerelnek

A beígért állami támogatás fel-
pezsdítette az alternatív fûtés- és
melegvíz-rendszerek piacát. A
nagy bevétel reményében dör-
zsölte a tenyerét több erre szako-
sodott cég vezetõje és olyan bot-
csinálta mesterek is, akik már lát-
tak rézcsövet és hallottak arról,
hogy létezik napkollektor. A cé-
gek és közvetítõk megszerezték
az érintettek címeit, és az elmúlt

hetekben megtöltötték a postalá-
dákat „kedvezményes” ajánlatok-
kal. Mivel a vállalkozók látták,
hogy van piaca a napkollektor-
nak, hõszivattyúnak vagy kazá-
noknak, árakat is emeltek, így a
sikeresen pályázó rátermettségén
múlik, hogy mennyit tud lealkud-
ni az eredeti árból. 

A sepsiszentgyörgyi B. Zsolt la-
punknak elmondta: több céget is
felkeresett árajánlatért, és volt,
aki már 3500 lejért szerelt volna
napkollektoros rendszert, de ka-
pott 29 ezer lejes ajánlatot is. Az
elõbbi által forgalmazott gyanús
minõségû felszereléseket látva
azonnal visszakozott, az utóbbi
pedig csúcsminõséget ajánlott de
borsos áron. „Én középkategóriás
napkollektor rendszert választot-
tam közel 9000 lejért, amelyért 20
csöves heat-pipe rendszert szerel-
tek 200 literes, dupla hõcserélõs
bojlerrel” – mondta el lapunknak
B. Zsolt, aki azt tapasztalta, al-
kudni kell, mivel a cégek sokat
szeretnének kasszírozni a támo-
gatottakon. „Ezért van ahonnan
elengedniük akár 500–1000 lejt is

az eredeti árból” – magyarázta. 
Egy másik háromszéki pályá-

zó, K. Attila saját bõrén tapasz-
talta, milyen önjelölt szakcéggel
dolgozni. „Felszerelték a napkol-
lektoros rendszeremet, és másnap
napsütéses idõben a reggeli 40 fo-
kos melegvizet estére 35 fokra fû-
tötte a rendszer” – panaszolta el a
fiatalember. Pár napig vitatkozott
a kivitelezõvel, aki végül bevallot-
ta, hogy soha nem szerelt még ha-
sonló rendszert. Ezt követõen a
vállalkozó talált egy szakit, aki ki-
derítette: rosszul helyezték el a
napkollektor csöveit, végeik nem
érték el a fûtõfolyadékot, így a be-
rendezés nem tudott melegíteni. 

Mint arról korábban beszámol-
tunk Borbély László környezetvé-
delmi miniszter Sepsiszentgyör-
gyön adta át az elsõ szerzõdéseket
a Zöld Ház programban résztve-
võknek. Augusztus elején a sepsi-
szentgyörgyi Erzsébet parkban az
elsõ szerzõdések aláírásakor a tár-
cavezetõ is arra figyelmeztette az
érintetteket, hogy próbáljanak re-
ferenciákkal rendelkezõ szakcé-
gekkel dolgoztatni. 

Röviden Õsszel zöldülõ házakA romániaiak fele rosszabbul él,
mint egy éve

A romániaiaknak több mint a fele (52 szá-
zaléka) kevesebb jövedelembõl kénytelen
megélni, mint 2009-ben – áll a 360 Insight
piackutató cég által készített felmérésben.
A tanulmány szerint a nagyjövedelmûeket
és a felsõfokú végzettséggel rendelkezõket
érintette a legkevésbé a válság. A lakosság
a jövedelemcsökkenést a fogyasztás mér-
séklésével, megfontoltabb költekezéssel és
alternatív jövedelemforrások felkutatásával
kompenzálja. A jövedelemkiegészítõk alap-
vetõen a háztartás alapköltségeihez keres-
nek kiegészítõ forrásokat, csak 15 százalé-
kuk keres plusz forrást ahhoz, hogy eddigi
életszínvonalát fenntartsa. A megkérdezet-
tek 29 százaléka vette tervbe, hogy külföld-
ön vállal munkát. A felmérés 800, 16 és 64
év közötti személy megkérdezésével készült
július–augusztusban.

Drágított a vasút és a fõvárosi metró

Nyolc százalékkal kell többet fizetni teg-
naptól a vasúti menetjegyekért és szintén
nyolc százalékkal emelte tegnaptól díjsza-
básait a fõvárosi metróvállalat is. A Román
Állami Vasutak (CFR) és Metrorex eredeti-
leg szeptember 15-tõl tervezte az áremelé-
seket, ez azonban eddig ismeretlen okokból
öt napot csúszott. A CFR emlékeztetett: a
jegydrágítás ellenére maradnak az eredeti
árkedvezmények: az ingázók féláron, a diá-
kok 75 százalékos kedvezménnyel utazhat-
nak. A legutóbbi áremelésre 2007-ben ke-
rült sor, akkor 8,1 százalékkal emelt a CFR. 

Karbantartási díj miatt 
bírságolták meg az RCS-RDS-t

Háromszázezer lejre bírságolta az Orszá-
gos Távközlés-szabályozási Hatóság az
RCS-RDS vállalatot, mivel az úgy vezetett
be öt lejes karbantartási díjat a vezetékes te-
lefonszolgáltatására, hogy nem értesítette
errõl az elõfizetõit és nem ajánlotta fel a
szerzõdésbontás lehetõségét. Az RCS-RDS
távközlési vállalat júniustól vezette be ezt a
karbantartási díjat, azóta a hatóság nagyon
sok bejelentést kapott a fogyasztóktól, és
felszólította a vállalatot, tegyen eleget az ér-
tesítési kötelezettségének. A cég ennek nem
tett eleget, ezért  a hatóság megbírságolta,
és újabb határidõt szabott számára: szep-
tember 19-ig kellett módosítania a keret-
szerzõdést és október 29-ig egyénileg értesí-
tenie az elõfizetõit.

Tovább emelkedik az arany árfolyama

Az Arany Világtanács (World Gold
Council – WGC) legfrissebb elemzése sze-
rint tovább emelkedik az arany árfolyama –
közölte az aranypiac.hu tegnap. A portál tá-
jékoztatása szerint a világtanács arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az arany nincs
túlértékelve és buborék sem alakult még ki
a piacon. Az aranytermelõk nemzetközi
szervezetének tanulmánya éles ellentétben
áll Soros György magyar származású ame-
rikai üzletember néhány napja a Reuters
hírügynökségnek adott nyilatkozatával,
amely szerint buborék van kialakulóban az
arany piacán – olvasható a közleményben.

EU: szélessávú internetet 
mindenkinek!

Azon dolgozik az Európai Bizottság, hogy
tíz év múlva az Európai Unió minden la-
kója rendelkezzen „gyors vagy nagyon
gyors”, szélessávú internetes hozzáféréssel
– jelentette be Neelie Kroes, az informati-
kai és távközlési kérdésekért felelõs biztos
tegnap Brüsszelben. Hozzátette: továbbra
is cél az, hogy 2013-ig minden európai la-
kos rendelkezzen legalább alapvetõ – nem
feltétlenül szélessávú – internetkapcsolattal.
A bizottság adatai szerint ez év elején uni-
ós átlagban a háztartások 24 százaléka ren-
delkezett szélessávú hozzáféréssel. Bulgári-
ában és Romániában 13, Dániában és Hol-
landiában 37 százalékos volt a lefedettség.

ÚMSZ

A Renault-csoport Románi-
ában gyártott személygépko-

csiját, a Dacia Dustert is jelölték
az Év autója címre – derül ki a
Car of the Year verseny hivata-
los honlapjáról. A mioveni-i
gyár nagysikerû termékének
olyan márkákkal kell majd meg-
mérkõznie, mint az Audi, Nis-
san, Volkswagen, Volvo, BMW,
Porsche, Suzuki, Mazda, Fiat,

Citroen, Jaguar, Ford, Alfa
Romeo, Chevrolet, Fiat, Hon-
da, Hyundai, Kia, Lexus, Mer-
cedes, Mitsubishi, Mini vagy
Saab. Az Év autója címre össze-
sen 41 személygépkocsit jelöl-
tek. Az elsõ szakaszban, no-
vember 2-án hét autó kerül a
döntõbe, a gyõztest november
29-én hirdetik ki. A címre csak
azok a márkák pályázhattak,
amelyek legalább öt európai or-
szág piacára betörtek és legkeve-

sebb ötezret gyártanak belõlük
évente. Mint ismert, a Dacia
Dustert hivatalosan idén márci-
usban dobták piacra. A gépko-
csit a Genfi Autószalonban mu-
tatták be elõször, jelenleg Euró-
pa legnagyobb országaiban, il-
letve Törökországban, Algériá-
ban és Marokkóban is forgal-
mazzák. A Dacia Dustert hazai
ára 10 500 euró a 4X2-es mo-
dell, illetve 12 300 euró a 4X4-es
modell esetében. 

Akik már felszerelték az alternatív fûtés- és melegvíz rendszereiket, hamarosan megkaphatják a pénzüket

Dacia Duster: az év autója? Perel a bank,
perel az ügyfél is
ÚMSZ

Perelni készül az egyik legna-
gyobb hazai pénzintézet a

kormányt a hitelszerzõdéseket
szabályozó 50/2010 sürgõsségi
rendelet miatt. Errõl tegnap
Nicolae Cintezã, a Román Nem-
zeti Bank bankfelügyeleti igazga-
tóságának vezetõje nyilatkozott
a HotNews.ro portálnak. Az
igazgató nem nevezte meg az
említett pénzintézetet. „A rende-
let veszteséget okozott a bankok-
nak, és jogi úton fordulnak kár-
pótlásért a veszteségekért a kár
okozójához, az államhoz” – ma-
gyarázta Cintezã, aki szerint a
kormánynak nem lett volna sza-
bad beavatkoznia a bankok hitel-
politikájába. Perelni készülnek
eközben az ügyfelek is. Az adó-
sok azért készülnek pereskedni,
mert a bankok, kijátszva az 50-es
kormányrendelet elõírásait, az
eddigi szinten akarják tartani az
évekkel korábban megkötött hi-
telszerzõdések kamatait. A
Capital szerint a Volksbank, a
Bancpost és a Román Kereske-
delmi Bank számíthat perek so-
rozatára. 

A Dacia Dustert hivatalosan idén márciusban dobták piacra, a gépkocsit a Genfi Autószalonban mutatták be elõször



Antal Erika, 
Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

Bukarestben vihar elõtti
csenddel, Kolozsváron

utcai vitákba torkolló heves
tüntetéssel, Maros megyé-
ben sztrájkõrséggel, Sepsi-
szentgyörgyön ingerült, de a
vártnál kisebb demonstráció-
val kezdõdött a szeptember
utolsó, október elsõ hetére
tervezett szakszervezeti tilta-
kozássorozat. Volt, ahol ösz-
szehangoltan léptek fel az ér-
dekvédõk, és akadt, ahol
nem sikerült felfüggeszteni a
szakszervezetek között egyre
élesedõ konfliktusokat. A
tervek szerint ezen a héten a
hazai rendõrök nem folytat-
ják a megkezdett nyomozá-
sokat, nem vesznek részt ki-
hallgatásokon, nem szabnak
ki bírságokat, kötelezõ fel-
adataik jelentõs hányadát
megtagadják. Ennek ellenére
tegnap Bukarestben – a fõvá-
rosi rendõrkapitányság tájé-
koztatása szerint – minden
alkalmazott munkába állt.
Arról még nem született ha-
tározat, hogy a szeptember
22-re, illetve szeptember 24-
re szervezett közalkalmazot-
ti tüntetésen részt vesznek-e
a fõvárosi rend õrei. 

Addig mennek el, 
amíg a törvény engedi

A bukarestiekkel ellentét-
ben Maros megyében példá-
ul valamennyi rendõrségi al-
kalmazott csatlakozott a
munkabeszüntetéshez, füg-
getlenül attól, hogy a tiltako-
zók melyik szakszervezetnek
a tagjai.  „Felhasználunk a
tiltakozáshoz minden legális
eszközt, mindhárom érdek-
védelmi szervezet tagjai mö-
göttünk állnak” – figyelmez-
tetett Mircea Ioan, az Orszá-
gos Szerzõdéses Állomány
Érdekvédelmi Szervezetének
elnöke. Dorin Chibulcutean,
a Pro Lex szakszervezet helyi

vezetõje arról számolt be,
hogy teljes egyetértésben til-
takozik minden rendõrségi
alkalmazott, nem okoz ne-
hézséget a sztrájkfegyelem
betartása. Gheorghe Cer-
ghizan, a Tisztesség és Be-
csület tömörülés vezetõje le-
szögezte: a Maros megyei
összefogás nem áll meg a
megyehatárnál, szeptember
22-én a fõvárosi tüntetésen is
részt vesznek.  

A rendõrök tiltakozó akci-
ója mellett utcára vonultak
tegnap az Alfa Kartell tagjai
is: Marosvásárhely belváro-
sát több száz tüntetõ árasz-
totta el: a prefektúra elõtt
skandálták követeléseiket.
Szintén Bukarestbe készül a
Frãþia helyi szervezete, tagjai
szerdán tüntetnek. Az egész-
ségügyi szakszervezetek és a
tanügyi érdekvédõk szintén a
fõvárosba utaznak, várható-
an csütörtökön, a jövõ hétre
a vegyipari dolgozók tervez-
nek nagyszabású megmoz-
dulást.  

Félelem, esõ, kormány

A Kovászna megyei de-
monstrálók sokkal kevésbé
voltak elszántak, mint Maros
megyei társaik. Tegnap sza-
kadó esõben kétszáz közal-
kalmazott vonult a sepsi-
szentgyörgyi prefektúra elé: a
vártnál kisebb tömeg igyeke-
zett minél nagyobb hangza-
varral jelezni elégedetlensé-
gét. A tüntetést szervezõ Alfa
Kartell szakszervezet Ko-
vászna megyei elnöke, Bong
Vilmos beszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy amikor
az utcai tiltakozást szervez-
ték, több résztvevõre számí-
tottak, hiszen a kormány
megszorító intézkedései min-
denkit fájdalmasan érintet-
tek. „Most csak kevesen  jöt-
tünk el, de ez nem gond. Ez
egy folyamat, következõkor
többen leszünk, amikor le-
gyõzzük a kicsinyességet, a

félelmet és az esõt” –  mond-
ta Bong Vilmos. 

Ferenc Tibor, a sepsi-
szentgyörgyi Nova Vita köz-
igazgatási szakszervezet el-
nöke a jelenlévõknek idõ-
rendi sorrendben felsorolta
a kormány megszorító in-
tézkedéseit, és minden mon-
datát a „szégyelljék magu-
kat” felkiáltással zárta. A
tömeg kórusban válaszolt:
„Tolvajok, gazemberek,
mondjatok le!”. A tüntetõk
küldöttségét fogadta
György Ervin prefektus. A
tiltakozók tízpontos követe-
léslistát adtak át, amelyben
kérték a 750 lejes minimál-
bér biztosítását, tiltakoztak
az új nyugdíjtörvény ellen,
továbbá jelezték: elégedetle-
nek az egységes bértörvény
és a munkatörvénykönyv
módosításával.

Kis pénz, 
kis biztonság

A legnagyobb léptékû de-
monstrációra Kolozsváron
került sor: itt a belügyi al-
kalmazottak szakszervezete

kilencszáz rendõrt vitt utcá-
ra. „Mi csak a bérünk het-
venöt százalékát kapjuk
kézhez, így a feladataink ne-
gyedét a továbbiakban nem
teljesítjük” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek Dorel Frenþ
szakszervezeti vezetõ.
Kolozs megyében a közleke-
désrendészek például nem
irányítják a város forgalmas
csomópontjait, csak sürgõs-
égi riasztás esetén helyszí-
nelnek, és nem folytatnak
közúti ellenõrzést sem. A
tegnapi tüntetésen érezhetõ
volt a város lakóinak szim-
pátiája is, az utcára vonuló
rendõröket részvételükkel
támogatta a Román Opera
mûvészeit tömörítõ Transil-
vania Art szakszervezet. A
demonstráció miatt a déli
órákban teljesen lebénult a
belvárosi forgalom, de a vá-
rakozásra kényszerülõ autó-
sok türelmesen követték az
eseményeket. A kolozsvári
rendõrök jelezték: a tegnap
megkezdett demonstrációt
folytatják, csatlakoznak a
Frãþia holnapra, Bukarestbe
tervezett tiltakozásához is. 

Se ki, se be

Az ország határait is meg-
bénította a belügyi alkalma-
zottak elégedetlenségi akció-
ja. Viorel Popa, a Temes me-
gyei határrendészeket tömö-
rítõ szakszervezet elnöke ar-
ra figyelmeztetett, tegnap
reggeltõl sem az országba va-
ló belépés, sem az ország el-
hagyása nem egyszerû fel-
adat: a szolgálatban lévõk a
lehetõ legnagyobb alaposság-
gal, a lehetõ leghosszabb ide-
ig vizsgálnak minden áthala-
dó személygépkocsit, ily mó-
don jelzik, hogy „akadozva”
mûködik a romániai belügy
is. Az Arad megyei határ-
õrök nem támogatták a te-
mesváriak szigorú akcióját:
tegnap senki sem tiltakozott
közülük. A helyi szakszerve-
zet vezetõje, Radu Bota úgy
véli, az ilyen jellegû akciók
nem elég hatékonyak. Az ér-
dekvédõ azonban jelezte:
szeptember 24-re Bukarestbe
indul az aradi küldöttség, a
fõvárosban kellõ eréllyel han-
got adnak elégedetlenségük-
nek. 
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Sipos M. Zoltán

A hazai egyetemek közül
elsõként a Sapientia Er-

délyi Magyar Tudomány-
egyetem nyitotta meg kapuit
vaárnap Csíkszeredában, teg-
nap pedig Marosvásárhelyen
és Kolozsváron. A kihelye-
zett karokon a diákok, vagyis
az új „egyetemi polgárok”
ünnepélyes fogadalomtétele
tette emlékezetessé tegnap az
eseményt, az egyetemvezetés
számot adott terveirõl és el-
várásairól is. Marosvásárhe-
lyen háromszáz, Kolozsvá-
ron kilencven diák kezdi meg
tanulmányait. 
Az egyetemi tanévkezdést
megelõzõ csíkszeredai sajtó-
tájékoztatón Dávid László
rektor arról beszélt: a magyar
kormány fokozott támogatá-
sában bízik idén a Sapientia.
Az egyetem alapításakor –
tíz évvel ezelõtt – a magyar
állam által biztosított pénz-

bõl nem csupán az oktatási
folyamat fenntartására, ha-
nem fejlesztésre, beruházásra
is jutott – emlékeztetett Dá-
vid –, késõbb azonban már
csak az egyetem mûködésére

volt elegendõ a támogatás. A
Sapientia rektora kifejezte re-
ményét, hogy az új magyar
kormány segítségével ismét
lehetõvé válik az egyetem fej-
lesztése. A rektor szerint Ma-

rosvásárhelyen kollégiumot
és kutatóközpontot, Kolozs-
váron oktatótermeket kíván-
nak építeni, Csíkszeredában
pedig a meglévõ ingatlant bõ-
vítenék, korszerûsítenék. A

felvetésekre Jakab István, a
Magyar Országgyûlés alelnö-
ke válaszolt, aki Hargita me-
gyei látogatásán megnyugtat-
ta az érintetteket: a magyar
kormány a jelenlegi gazdasá-
gi nehézségek ellenére a nor-
matív támogatáson túl a fej-
lesztést is elõ kívánja segíte-
ni. Jakab fontosnak nevezte,
hogy versenyképes tudást
biztosítsanak a tanuló ifjú-
ságnak, ennek szellemében
kell segíteni a Sapientiát is.
Hangsúlyozta, hogy határo-
kon átívelõ egységes magyar
képzési rendszert kell kialakí-
tani. A magyar kormány
minden segítséget megad,
hogy sikeresen befejezõdjön
az intézmény akkreditációja
– tette hozzá a politikus.

Dávid László örömmel
emlékeztetett arra, hogy a
román akkreditációs bizott-
ság már pozitív döntést ho-
zott. Már csak a politikai
döntés van hátra – fûzte

hozzá a rektor –, még min-
dig várat magára a vonatko-
zó törvénytervezet megal-
kotása és elfogadása. Ezzel
párhuzamosan folyamatban
van a többlépcsõs képzés ki-
építése, melynek részeként a
budapesti Corvinus Egye-
temmel együttmûködve
mesterképzés is indult idén
az egyetemen.

Bár Erdély-szerte jelen-
tõs mértékben csökken a
magyar nyelven érettségi-
zettek száma, a Sapientiára
az idén több hallgató kérte
felvételét, mint az elõzõ
években – emlékeztetett az
oktatási szakértõ. A jelen-
lévõ egyetemi vezetõk sze-
rint ennek az az oka, hogy
újabb vonzó szakokat is in-
dítottak. Most kezdték pél-
dául Kolozsváron a ma-
gyar nyelvû jogászképzést,
Marosvásárhelyen pedig
már mûködik a kertész-
mérnöki szak. 

Sapientia: jubileumi tanévnyitó reményekkel

Tovább fertõz
az új vírus

Marosvásárhelyen az Alfa Kartell tagjai a prefektúra elõtt skandálták követeléseiket

ÚMSZ

A hideg idõ ellenére to-
vább terjed a nyugat ní-

lusi vírus, a múlt hét óta
újabb 3 fertõzést azonosí-
tottak a hazai szakhatósá-
gok. A fertõzöttek száma
ezzel elérte a 41-et, a sür-
gõs orvosi beavatkozások
ellenére eddig négy beteg
vesztette életét. A szakér-
tõk figyelmeztetnek arra,
hogy az augusztusban fel-
bukkant, általában szúnyo-
gok által terjesztett kóroko-
zó azoknál okoz súlyos tü-
neteket, akik krónikus meg-
betegedésben szenvednek,
immunrendszerük legyen-
gült. Az idei szezonban el-
hunytak mindegyike króni-
kus beteg volt: az érintettek
között volt diabéteszes, va-
lamint szív és érrendszeri
megbetegedéssel küzdõ pa-
ciens. Veszélyeztetettek a
csecsemõk és az idõsek is.
Várható, hogy a rezisztens-
sé vált vírus a késõ õszi, té-
li hónapokban is fertõzõké-
pes marad. Az Egészség-
ügyi Minisztérium arra fi-
gyelmeztet, hogy érdemes
fokozott gondot fordítani a
szúnyogok elleni védeke-
zésre, különösen ott, ahol a
pangó állóvizek miatt az
idén rendkívüli mértékben
elszaporodtak a kártékony
rovarok. A hazai vírustér-
kép a következõképpen ala-
kul: a két legfrissebb esetet
Bukarestbõl, egyet Kolozs-
várról jelentettek. Fertõzöt-
tek a déli megyék: a vírus
felbukkant Buzãu, Cãlã-
raºi, Dolj, Galac, Mehe-
dinþi, Teleorman és Vran-
cea megyékben is. Fehér
megyében ketten beteged-
tek meg a kórokozótól, Ma-
ros és Szeben megyékben
két esetet azonosítottak,
négy fertõzöttrõl tudnak
Ialomiþa megyében, nyol-
can Konstanca megyében
hordozzák a vírust, a leg-
több érintett – kilenc beteg
– Bukarestben él. 

Egynegyednyi rendõrsztrájk

Tanévnyitó a Sapientia kolozsvári karán. Idén jogászképzés is indul az egyetemen Fotó: Sapientia

Fotó: Kádár Ittala Gyopár
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Antal Erika

A rossz idõ ellenére so-
kan jöttek és vettek részt

a kiállításokon, koncerteken,
vagy kézmûves foglalkozá-
sokon, köztük román ajkúak
is szép számmal – tudtuk
meg Dávid Lajos szervezõ-
tõl. „A zuhogó esõ ellenére
is megtelt a tér a Neoton Fa-
mília koncertjén, ami a pén-
tek este fénypontjának is ne-
vezhetõ” – mondta a szerve-
zõ. A legnagyobb érdeklõ-
désnek Böjte Csaba ferenc-
rendi szerzetes elõadása
örvendett, aki a nagybányai
és szórványmagyarság aktu-
ális kérdéseirõl beszélt az is-

kola, a család, a közösség
fontosságáról az identitás
megõrzésében.

A fesztivál kiemelkedõ
eseményének számított a
vasárnap déli csoportkép ké-
szítése is, amikor körülbelül
ezer ember gyûlt össze,
hogy valamennyien jelen le-
gyenek a pillanatot megörö-
kítõ felvételen. „Ez egyfajta
keresztmetszete is lehetne a
jelenlegi nagybányai ma-
gyarságnak, annak a lét-
számnak, amely jellemezte
a fesztivált” – mondta Dá-
vid a csoportképrõl, amely
ritka alkalom, hogy egyszer-
re ennyi embert örökítsen
meg egy fotón. 

„A rendezvénysorozat
kezdetben ifjúsági fesztivál-
nak indult és bár ez ma is
meghatározza ezeket a na-
pokat, mára kezdi a város
magyarságának az ünnepé-
vé kinõni magát” – fogal-
mazott a szervezõ, hozzáté-

ve, hogy a hétvégi rendez-
vénysorozat a nagybányai
civil szervezetek összefogá-
sával jött létre. „A történel-
mi városközpontot próbál-
tuk belakni a három nap
alatt, azt szeretnénk, hogy
újra a miénk legyen az a tér,

amely valamikor a miénk
volt” – mondta Dávid La-
jos.

A Fõtér Fesztivál a
Watercolor elõadásával in-
dult, amit a hivatalos meg-
nyitó, majd a Fesztivál dala
címû vetélkedõ díjnyertes

zenei darabjának a bemuta-
tója követett. 

A történelmi belváros eb-
bõl az alkalomból különbö-
zõ attrakciókkal, kiállítá-
sokkal, bemutatókkal várta
az érdeklõdõket. Bemutató
tárlat nyílt a Nagybánya ab-
lakai elnevezésû fotóver-
seny nyertes képeibõl, majd
a Lázár-házban a nagybá-
nyai magyar képzõmûvé-
szek és meghívottaik kiállí-
tása, a Lendvay-ház pincé-
jében pedig egy másik fotó-
kiállítás volt látható. A Bá-
nyamanó és az Egy húron
pendülünk közös gitározás
a nagyszínpadon, majd a
Márpedig boszorkányok nin-
csenek! címû középkori játék
a Turul-Sas Hagyományõr-
zõ Egyesület bemutatásá-
ban sok nézõt vonzott, de
ha az esõ nem szól bele, ak-
kor még többen lettek vol-
na, akárcsak azon a vetíté-
sen, ahol a Fõtér Fesztivál
2006–2009-es történetének
filmjét mutatták be. 
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A Transylmania etnorockzenekar is fellépett nagybányai Fõtér Fesztiválon

Õsi fejfák Krasznadobrán
Sike Lajos

„Hallottam ezekrõl a fej-
fákról, s csak sajnálha-

tom, hogy nem jártam itt jó-
val elõbb, hisz itt rendkívüli
kulturális érték található! Ha
lett volna már korábban, ki
felmutassa a világnak, akkor
ma úgy zarándokolnának ide
a turisták mindenünnen,
mint a szaploncai Vidám Te-
metõjébe” – mondta el la-
punknak Enyedi István nép-
rajzkutató, a Szatmár Me-
gyei Hagyományõrzõ Köz-
pont fõmunkatársa, miután a
múlt héten sikerült ellátogat-
nia a krasznadobrai régi te-
metõbe, amely inkább hason-
lít idõverte faszobrok szabad-
téri kiállítására, mintsem az
ember örök nyugvóhelyére. 

Elkezdõdik a felmérés

A szakember a látogatás
során mindjárt beleveti ma-
gát a feltérképezõ- és mentõ-
munkába: térdel, ágaskodik,
fûben hasal, fára mászik,
hogy lehetõleg mindent a
legelõnyösebb pozícióban
fényképezzen, s közben nem
gyõz eleget jegyzetelni. Van
mit és van mirõl, mert úgy
150 szoborszerû fejfát szá-
molunk meg abban a parcel-
lában, amelyet még nem hó-
dított meg az új keletû – jel-
legtelen, minden helyi motí-
vumot nélkülözõ – divat, a ri-
deg márvány, beton és a vas.

Ezek az emberformájú jel-
fák semmiben nem hasonlí-
tanak a székely kopjafákra,
még kevésbé a legrégibbnek
tartott magyar sírjelekre, a
csónak alakú fejfákra, ame-
lyekbõl éppen a történelmi
Szatmárban maradt meg má-
ra a legtöbb. Más forma, más
faragásminta járt a férfinak,
más a nõnek, más a házas-
embernek, megint más a nõt-
lennek. A házas férfinél jól
kivehetõ a kalap jelzése, utá-

na egy vagy két gömb követ-
kezik, majd a váll jelzése, de
ez is több helyen duplázva. A
pár éve eltávozott kiváló
dobrai magyartanár és nép-
rajzkutató Sipos Jenõ szerint
egyértelmûen bálványimá-
dattal, régi magyar pogány
szokással van dolgunk. Véle-
ményét csak megerõsítette
Bellon Tibor, a Magyar Nép-
rajzi  Társaság egykori fõtit-
kára, aki a rendszerváltás
után járt Dobrán.

Kelet felé tájolták

A faragómesterek azért
bújtattak fontos jeleket a
részletekbe, hogy ne gyûljön
meg a bajuk az egyházzal,
amely tiltja a bálványimá-
dást. Azért az asszonyok fej-
fáján könnyen felismerhetõ a
konty, majd lennebb a váll és
a mell jelzése. A szép for-
más, gömbölyû vonalak, és a
díszítõ motívumok amúgy is
jelzik, hogy nõ nyugszik
odalent. „Semmi kétség,
halottimádatról van szó!” –
állapítja meg a szakember.
Ezért a sírokat is kelet-nyu-
gat irányba tájolták, hogy
amikor a halott a sírban
felül, kelet felé, a magyar õs-
haza irányába nézzen. Leg-
alábbis ezt állítja Sipos tanár,
aki hosszabb tanulmányt írt
a dobrai temetkezési szoká-
sokról, benne a bálványimá-
datról. Olyan részletekre is

kitért, mint az, hogy a nyers
tölgyfából faragott fejfát friss
tyúkmájjal dörzsölték be,
mert az megvédte a késõbbi
repedéstõl. Ezt maga is meg-
tapasztalta, mert több fejfát
faragott. Azt beszélik, hogy
a sajátját is évekkel halála
elõtt megfaragta, és a kazal-
ban rejtegette.

A látogatás alkalmával
megtudtuk, hogy még él egy
mester Dobrán, aki kérésre
farag ilyen fejfákat. Pongrácz
Lajos mindjárt meglepetéssel
szolgál: az utolsó két fejfát
egy innen származó európai
parlamenti képviselõ nagy-
szüleinek faragta, alig két
éve. Szívesen faragna ma is
bárkinek –sopánkodik–, hisz
minden szükséges szerszá-
mot kiélezve õriz, tölgyfa is
akad még elég a környéken,
de az emberek itt is a helyi
szokásoktól idegen, semmit-
mondó és olcsó (anyagi rá-
fordításban jóval drágább) di-
vat után mennek.

„Egészen lenyûgöz, amit
itt láttam! Sok temetõben jár-
tam, kutattam is sírhelyeket,
de ilyesmivel még nem talál-
koztam. Miután jobban fel-
térképeztem és leírtam, javas-
lom a megyénél, hogy mie-
lõbb indítsuk meg védetté
nyilvánítását. A magyar nép-
rajz olyan kincsérõl van szó,
amit mindenképpen védeni
kell” – összegzi benyomását
Enyedi István. 

Magyar térfoglalás Nagybányán

Fotó: Szilágyi László

Indul a kortárs táncszínházi
évad Székelyudvarhelyen
Baloga-Tamás Erika

Két néptáncközeli elõ-
adás és egy néptáncon

alapuló táncjáték szerepel az
Udvarhely Táncmûhely idei
évadának tervezetében, to-
vábbá az évadon belül két sa-
ját fesztivál megszervezésé-
vel is számolnak, ugyanak-
kor folytatják a különbözõ
tánccal kapcsolatos felnõt-
teknek és gyerekeknek szóló
képzéseket is. „A minket is
érintõ leépítések ellenére a
Táncmûhely idénre is gaz-
dag programot kínál, sõt, a
szokásos két elõadás helyett
ebben az évadban három be-
mutatóval készülünk” – szá-
molt be lapunknak Miklós
Levente igazgató a tegnap
tartott évadkezdõ sajtótájé-
koztatón. Azt is megtudtuk,
hogy jelen pillanatban tizen-
négy aktív alkalmazottal szá-
molnak, ebbõl tízen alkotják
a tánccsoportot, õket úgy-
mond megmenekítették a le-

építésektõl. Az évadnyitó
elõadást november közepére
tervezi az Udvarhely Tánc-
mûhely, a társulat egy folk-
lórmûsorral indítja az éva-
dot. Ám ezt megelõzõen
sem tétlenkednek a tánco-
sok, hisz jövõ héten a Sepsi-
szentgyörgyön sorra kerülõ
Hivatásos Együttesek Talál-
kozójára készülnek teljes
gõzzel; erre egy tavalyi elõ-
adást, a Szõrös Pisztrángot vi-
szik. „A Szõrös Pisztráng fel-
újításának próbáit már szep-
tember elején elkezdték a
táncosok, ugyanis a részvétel
mellett most tétje is van a
szereplésnek, hisz tavalytól
zsûrizik a fellépõket” –
mondta el Miklós Levente. 

November 22-én pedig
újabb kihívással kell számol-
nia a társulatnak, meghívást
kaptak a budapesti Mûvésze-
tek Palotájába, ahol a Barokk
balladával lépnek majd fel. A
programban szereplõ máso-
dik elõadást márciusban mu-

tatják be, akkor a Furik Rita
rendezte Énekbõl énekbe, ritus-
ból ritusba címû, néptáncon
alapuló táncjátékkal jelentke-
zik a társulat. 

A harmadikra és egyben
az utolsó elõadásra május-
ban kerül sor, amely egy, a
gyergyószentmikósi Figura
Stúdió Színházzal közös pro-
dukció lesz, Bozsik Ivette
rendezésében. „Mindemel-
lett még az évadon belül lesz
két fesztiválunk is, október
28-a és 30-a között rendez-
zük a második Össztánc Õsz-
szel nevet viselõ õszi találko-
zónkat, erre a Csík Zenekart
hívtuk el. Az V. Tánc Tava-
sza fesztivált, melyet valami-
kor április végére tervezünk,
kicsit erõsebbre szeretnénk
mint az idén, ezért remélem,
hogy a Gyõri Balettel és a
Szegedi Kortárs Balettel
ápolt jó kapcsolatunk majd
megmutatkozik valamilyen
formában”– fejezte ki remé-
nyét az igazgató.  

HIRDETÉS

Néprajzi kincsnek számítanak a krasznadobrai faragott fejfák

Kezdetben ifjúsági fesztiválnak szán-
ták, de az érdeklõdés és a nagy nép-
szerûség eredményeként a nagybányai
magyarság városnapjaivá vált a Fõtér
Fesztivál, amit ötödik alkalommal
szerveztek meg az elmúlt hétvégén. 
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Végigsöpört a magyarországi
bulvármédián D. Tóth András-
nak, az RTL Klub-on futó, Fél
Kettõ címû mûsorban megejtett
bakija. A kevés fantáziát hordo-
zó mûsornév ifjú mûsorvezetõje
összetévesztette az X-Faktor cí-
mû, az RTL Klub „tehetségkuta-
tó” mûsorát a Megasztárral,
amely a TV2 adása. A Barátok
közt címû szappanopera hajdani
csillaga nyelvbotlása ürügy volt
arra, hogy a magyar közvéle-
mény rádöbbenjen arra: tulaj-
donképpen senki sem tartja túl-
zottan észben azokat az esemé-
nyeket, azokat a szereplõket, azo-
kat a „sztárokat”, akik az ilyen
típusú mûsorokban fellépnek, és
ideig-óráig országos hírnevet sze-
reznek maguknak, és növelik a
csatorna nézettségét. Az AGB
Nielsen Médiakutató Kft. felmé-
rései azt bizonyították, hogy még
az olyan nagy nevek is, mint
Rúzsa Magdi, Presser Gábor
vagy Mester Tamás összevissza
kavarognak a magyarországi té-
vénézõk fejében, olyannyira,
hogy még a nagy Ákost is nehe-

zen tudják egyesek elhelyezni a
mai magyar médiazajlás palettá-
ján.
D. Tóth András esete a Mega-
sztárral azért építõ lehet szá-
munkra, hétköznapi médiafo-
gyasztók számára is. Ha egy „bel-
sõ ember” nincs tisztában azzal,
hogy mi zajlik saját tévéjében, ak-
kor valószínû, hogy az nem ad
annyi kognitív és érzelmi tám-
pontot arra, hogy mélyen beegye
magát az elméjébe. Így meg ter-
mészetes az, hogy az utcán lézen-
gõ potenciális tévénézõknek sem
jelent meghatározó élményt az
ilyen-olyan sztárocskákkal tün-
döklõ esti mûsor, sem annak zsû-
rije, sem annak botrányai. Az el-
sõ, jogosan felmerülõ kérdés az,
hogy akkor miért nézik az embe-
rek ezeket az adásokat, miért kö-
vetik figyelemmel az ilyen típusú
mûsorokat, ha egyáltalán nem
jegyzik meg azt, ami bennük zaj-
lik? Utóbbi arra enged következ-
tetni, hogy úgy ítélik: személyisé-
gük gazdagodásához nem járul-
hat hozzá semmivel sem – az em-
berek általában ösztönösen „rög-

zítik” azt, amit értékesnek ítél-
nek, és hanyagolják azt, ami nem
építõ jellegû. És, remélem, kedves
Olvasó, érzi az ellentmondást: ha
nem ítélik értékesnek ezeket a
mûsorokat, akkor miért követik
több százmillióan világszerte?
Miért vesztegetnek mérhetetlen
sok idõt arra, hogy õrültséget
bambuljanak a „beszélõ képdo-
bozban”? Mi okozta azt, hogy az
ember ennyire eltávolodott a gén-
jeibe írt pragmatizmustól? Miért
van az, hogy olyan média szol-
gáltatja az etikai mintát, amelyet
még arra sem méltatnak, hogy
részleteiben beírjanak a memóriá-
jukba? A mulandóságra építõ
bulvármédiát tehát nem õrzik
meg elméjükben az emberek. Vi-
szont így önmagukat, saját egyé-
niségüket sem õrzik, csak pillana-
tokig, és utána váltanak egy má-
sik mintának engedelmeskedve.
Így azonban – ha mindenki na-
ponta személyiségmintát cserél –
nem létezhet sem becsület, sem
tisztesség, sem õszinteség.

Péter Árpád

Médiagnózis

Megasztár-csereakció

Farkas István

Emelné a köztelevízió havi
díját Alexandru Lãzescu. A

Román Televíziótársaság
(SRTV) elnök-vezérigazgatója
azzal indokolta a döntést, hogy
a súlyos anyagi nehézségekkel
küzdõ intézmény szolgáltatásért
fizetett összeg – négy lej – a leg-
alacsonyabb Európában. „Míg
Romániában a tévédíj éves ösz-
szege alig éri el a tíz eurót, Cseh-
országban 35, Magyarországon
40, Nagy Britanniában pedig
185 euró” – hangsúlyozta a tévé-
elnök, aki elismerte, hogy az év
elsõ hat hónapjában a SRTV 18
millió eurós deficitet könyvelt
el. A televízió talpra állásában
nem segített a labdarugó világ-
bajnokság mérkõzéseinek a köz-
vetítése sem – a 35 millió eurós
befektetésnek eddig csupán 10
százalékát sikerült visszanyerni. 

Sebesi: van alternatíva 
a SRTV elõtt

Sebesi Karen Attila, a SRTV
igazgatótanácsának RMDSZ ál-
tal delegált tagja az ÚMSZ meg-
keresésére elmondta: valóban
felmerült az igazgatótanácsi ülé-
seken a tévédíj növelésének a
gondolata, ám szerinte a kor-
mány nem fogja felvállalni az
„újabb megszorítást”. Magyará-
zata szerint a kérdés valamennyi
elõzõ kormányzatban felmerült,
mert régóta nem emelték a tari-
fát. „A tévédíj emeléséhez  poli-
tikai akarat szükséges a minden-
kori kormányzat részérõl. Még

a Tãriceanu-kabinet idején  sem
vállalta fel a kormány az eme-
lést, így nem hiszem, hogy ezút-
tal, a rengeteg megszorítás mel-
lé ezt is bevenné” – jelentette ki. 

Mint megtudtuk a SRTV költ-
ségvetési hiányainak „kezelésé-
re” más alternatíva is kívánko-
zik, ami kevésbé érintené a la-
kosságot. „A Román Nemzeti

Filmközpont (CNC) a köztévé
évi reklámbevételének 15 száza-
lékát kapja meg, ami az egyik
legnagyobb arány Európában.
Ha el lehetne törölni ezt, vagy
legalább sikerülne lecsökkenteni
egy európai szintre, segítene a
SRTV jelenlegi gazdasági hely-
zetén” – magyarázta lapunknak

Sebesi Karen Attila. A kezde-
ményezést egyébként a köztévé
igazgatótanácsának magyar tag-
ja szerint a testület valamennyi
tagja támogatja. „Mindkettõhöz
politikai akarat szükségeltetik.
Egyik megszorítás-jellegû, a má-
sik egy bizonyos intézménytõl
való megvonás lenne, amit más
forrásokból kellene kiegyenlíte-
ni, így egyik sem egyszerû. A
járhatóbb út viszont az utóbbi”
– összegzett Sebesi Karen.

Csökkenõ nézettség 
és bevétel

A 2000–2009 közötti idõszak-
ban 31 százalékkal csökkent a
közszolgálati televízió nézettsé-
ge – eközben az Európai Unió

országaiban a köztelevíziók né-
zettsége a jelzett idõszakban
csupán 3,6 százalékot esett visz-
sza. Az Evenimentul zilei címû na-
pilapnak nyilatkozó Alexandru
Lãzescu kijelentette: a köztévé-
nek legkevesebb három évre van
szüksége ahhoz, hogy „össze-
szedje magát”.

„A TVR népszerûsége nyil-
ván nem mérhetõ össze egy rek-
lám- és nézettségorientált tévé-
adóéval. A közszolgálatiság
nem a nézettségi mutatók figye-
lésérõl szól, tévének az érték-
közvetítés a legfontosabb célki-
tûzése” – kommentálta a nézett-
ségi mutatók alakulását Sebesi
Karen Attila. A köztévének
azonban nemcsak a nézettségi
mutatói zuhannak, hanem a
reklámbevételei is. A tavalyi év-
ben (akkor Alexandru Sassu állt
a SRTV élén – szerk. megj.) csu-
pán 21 millió eurós volt az in-
tézmény reklámbevétele, az
online reklámokból pedig csak
háromezer eurót kaptak. Az
idei év reklámbevételei még
nem ismertek, a köztévé bevéte-

leirõl annyit tudni, hogy a tévé-
díj csupán 60 százalékát kapta
meg. A tévéelnök – hogy csök-
kentse a SRTV veszteségeit – öt-
millió euróval faragta le a film-
vásárlásra szánt keretet, és lefúj-
ta az Aranyszarvas Dalfesztivál
szervezését, mely 1,5 millió
euróba került volna. 

Vérbeli, ráadásul vakmerõ tolvajok loptak el
egy pénzkiadó automatát a mãrgineni-i bör-
tön közvetlen közelébõl. Leszerelték a fém
burkolatot, kiemelték a százezer lejt tartal-
mazó kazettát, majd elszeleltek.
Merészségükhöz csak a börtönõrök naivitása
mérhetõ. Utóbbiak látták, hogy néhány em-
ber ott tesz-vesz a bankautomata körül, kér-
dõre is vonták õket. A tolvajok azt válaszol-
ták, nekik az a dolguk, hogy megjavítsák a
szerkezetet. A magyarázatot az õrök el is
hitték, annak ellenére, hogy még hajnali sö-
tét volt, ezért a börtönõrök azt sem tudják
megmondani, hányan voltak az elkövetõk,
csak annyit, hogy gépkocsival távoztak.
A történet azzal lett volna kerek, ha közben
vagy harminc rab megszökik.

(szûcs el)
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Röviden

A Kiss FM a leghallgatottabb rádió

A tavaszi adatokhoz képest nem változott
a legnagyobb romániai rádiók nyári hall-
gatottsági listája – derül ki a legfrissebb
elemzésekbõl. Az elmúlt negyedévi adatok
csupán annyival módosultak, hogy városi
szinten négyre emelkedett azoknak a rá-
dióadóknak a száma, amelyek egymillió-
nál több hallgatót vonzanak. A Kiss FM to-
vábbra is megõrizte vezetõ pozícióját a leg-
hallgatottabb városi rádiók listáján. A má-
sodik helyen a Radio România Actualitãþi
áll, ezt követi a Radio ZU és az Europa Fm.
A fõváros leghallgatottabb rádiója a Radio
ZU, ezt követi a Radio România Actualitãþi,
a Kiss FM és a Radio 21.

Vádlott lett Stohl András

Dunakeszi rendõrkapitánysága tegnap
vádemelési javaslattal továbbadta Stohl
András színész-mûsorvezetõ nyomozati
anyagát az ügyészségnek – írja a Blikk. 
Amint arról lapunkban beszámoltunk,
Stohl András május 8-án hajnalban oko-
zott súlyos közlekedési balesetet részegen
és kábítószer hatása alatt. Frontálisan ne-
kiütközött Fót és Budapest között két, sza-
bályosan közlekedõ autónak. A híresség
ellen a vád súlyos közlekedési baleset oko-
zása ittas és bódult állapotban. 

25 éve hunyt el Axel Springer

1985. szeptember 22-én halt meg Axel Cae-
sar Springer német sajtómágnás, az egyik
legnagyobb európai multimédia-vállalat ala-
pítója. A hallatlan üzleti érzékkel rendelke-
zõ Springer 1946-ban alapította meg kiadó-
vállalatát, amely elõször Hamburgban adott
ki napilapot, késõbb magazinokat, 1952-tõl
jelentette meg a milliós példányszámban fo-
gyó és a német közvéleményt erõsen befo-
lyásoló Bild címû bulvárlapot. Idõvel több
mint negyven napi- és hetilap gazdája lett
bel- és külföldön, (rész)tulajdonosa volt
mintegy száz újságnak, számos kereskedel-
mi televíziós állomásnak.

Lãzescu elismerte: a SRTV-nek anyagi gondjai vannak, ezért növelhetik az európai szinten legalacsonyabb tévédíjakat

A SRTV költségvetési hiányának csökken-
tésére a köztelevízió havi díjának növelését
is kilátásba helyezte Alexandru Lãzescu el-
nök-vezérigazgató. Sebesi Karen Attila
igazgatótanácsi tag lapunk megkeresésére
elmondta: a Román Nemzeti Filmközpont
támogatásának csökkentése járhatóbb út.



ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2010. szeptember 21., kedd10

6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.50 Újrakezdés (olasz
sor.)
10.45 Kisenciklopédia
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők. La-
joskomárom
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss (ism.)
15.25 Négyszemközt a
történelemmel
15.55 Jelfák
16.05 Miért éppen Ma-
gyarország? (ism.)
16.40 Kalandozásaink
Faludy Györggyel
17.45 Zorro (am. sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 A Karamazov test-
vérek (orosz sor.)
23.00 Sporthírek
23.05 Váltó
23.20 Diplomatavadász
(magyar sor.) (ism.)
0.15 Jó éjt, parancsnok!
(iráni játékf., 2006)
1.50 Kikötő - Friss Kultu-
rális magazin
2.05 Híradó (ism.)

RTL Klub, 22.20
Lányok a pácban

Ava és Tanzie számára az élet nem más, mint egy szórakoz-
tató hullámvasút, csak a partik, a helyes srácok, a ruhák és
a smink érdekli őket. Miután megörökélték apjuk milliárdos
kozmetikai cégét, csak annyi a dolguk, hogy megjelenjenek
a cég igazgatósági ülésein, a többit a felnőttekre bízzák.
Amikor szörnyű botrány tör ki, a lányok elvesztik a házukat,
a kocsijukat és minden pénzüket.

m1, 22.40
A csali

A magányos Jack Blake egy nap közúti baleset tanúja lesz.
A férfi a sérült Pam Raeburn és lánya, Stephanie, segítségé-
re siet és felajánlja nekik menedékül az otthonát. Jack kísér-
teties hasonlóságot fedez fel Stephanie és halott lánya kö-
zött, akit évekkel korábban egy ismeretlen tettes brutálisan
meggyilkolt. A mindenre elszánt édesapának vannak sejtel-
mei a gyilkos kilétét illetően.

TVR 2, 23.10
Éjjel-nappal fiatalok

Sean kórházi ápoló. Vincent a polcokat tölti fel egy szuper-
marketben. Lenny telefonos tudakozóban dolgozik. Jody
elektronikus alkatrészeket szerel. Mindnyájan éjszakai mű-
szakban dolgoznak. Minden éjjel találkoznak egy kávéház-
ban munka előtt, hogy megbeszéljék aktuális ügyeiket. Ezút-
tal Sean önti ki a szívét: barátnője, aki nappali műszakban
dolgozik, egy csúnya veszekedés után, három hete eltűnt...

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLOZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin 
- Debrecen
11.45 Sorstársak
12.10 Nemzeti értékeink 
- Vácrátót
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Zöld 7-es 
- Hortobágy
15.46 Aranymetszés
15.40 Sant’ Angelo
- Egy kórház hétköznapjai

(olasz sor.)
16.30 Egy lépés előre (sor.)
17.20 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar válogatott
19.05 Átjáró
19.35 A kis Amadeus 
- Az ifjú Mozart kalandjai
20.00 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Don Matteo 
(olasz krimisor.)
22.25 A nyomozónő 
(olasz drámasorozat)
23.30 Záróra
0.20 McLeod lányai 
(auszt. sor.)
1.05 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.50 Mafalda 
(sp. anim. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia Autósma-
gazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.25 Jópofa kofa 
(am. vígj. sor.)
15.55 Celeb vagyok,
ments ki innen! 
(reality show)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.25 Döglött akták 
(am. krimisor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A Széf 
- Ki viheti el a milliókat?
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Lányok a pácban
(am. rom. vígj., 2006)
Utána: RTL-hírek
0.15 Óriáspókok 
- Jeges rémület 
(am. horror, 2007)
2.00 Reflektor 
Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli műsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.40 Kőagy őrnagy 
(am. vígj., 1995)
14.25 Kvízió
15.55 Szentek kórháza
(auszt. sor.)
16.55 Egy tini naplója 
(német vígj. sor.)
17.25 Elbűvölő szerelem
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Édesnégyes 
- A TV2 randi-műsora
Utána: Skandinávlottó 
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House
(amerikai sor.)
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
0.20 Szellemekkel suttogó
(amerikai sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.45 Haláljátszma 
(am. akcióf., 2008)
4.10 Szentek kórháza 
(sor.)

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.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
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
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.45 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.40 A narancsvidék
(am. sorozat) 10.40 Dok-
tor House (sorozat) 11.40
Négy esküvő és egy teme-
tés (angol romantikus víg-
játék, 1994) (ismétlés)
14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sorozat) 17.00
A médium (sorozat) 18.05
A kifutó 19.05 A narancs-
vidék (sorozat) 20.00 Dok-
tor House (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sorozat) 21.30
CSI (sor.) 22.30 Esküdt el-
lenségek (am. sorozat)   

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.10 Ro-
mán kupa mérkőzés
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Hírek 16.00 Te-
nisz: BCR Open Románia
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 18.30 Pandurii -
Viitorul Constanţa labda-
rúgó mérkőzés (live)
20.30 Tenisz: BCR Open
Románia 21.30 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
WWE Superstars 23.00
BoxBuster

9.45 A kötelék (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.30 Viktória (soro-
zat) 16.30 A kötelék (soro-
zat) 17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Szí-
vek iskolája (sorozat)
20.30 Szerelem és becsü-
let (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 Eltemetett bűnök
(am. thriller) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.10 A tűz
hegye (új-zélandi-am. film)
15.05 Kritikus pont (am.
vígjáték) 16.50 001 - Az
első bevetés (német-am.-
ang. vígjáték) 18.30 Bom-
bajó bokszoló (olasz vígjá-
ték) 20.25 Fagypont - Jég-
korszak Miamiban (ameri-
kai-kanadai film) 22.10 Ők
is a fejükre estek (dél-afri-
kai-amerikai vígjáték)
23.55 Terror a tenger alatt
(amerikai-bolg. film)

8.00 Ezüstszerelem (is-
métlés) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Orovosok 14.45
Légy az enyém (reality
show) 17.00 Aliye (török
sorozat) 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 20.30 Lé-
gy a házastársam! (reali-
ty show) 22.00 Ezel (tö-
rök krimi sorozat) 0.00
Fogvatartva (kan.-angol
krimi, 2004) 2.00 Szen-
vedélyes történetek (ero-
tikus film) 

9.00 Hírháló 9.30 Heti
filmajánló 10.00 Prímator-
na 10.30 Teleshop 11.00
Zodiákus 13.00 Teleshop
14.30 Nyitott Egyetem
15.00 Nagykörút 15.30
Bencze-Show 16.00 Zodi-
ákus 18.00 A polgármes-
ter 18.30 Grand Prix
19.00 Tabu Tv 19.30 El-
veszve Afrikában (ameri-
kai-angol akciófilm) 21.35
Hírháló 22.00 Utolsó harc
(amerikai akciófilm) 0.00
Végső leszámolás (ameri-
kai akciófilm, 1989)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Összhang
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Átjáró
16.00 Médiaguru - Ember
kamerával
16.30 Tánckrónika Dózsa
György tetteiről
17.25 Híradó
17.35 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
Hétfőtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
22.05 Az Este
22.40 A csali (angol
thriller, 2002)
0.20 Múlt-kor
Történelmi magazin
0.50 Prizma
0.45 Hírek
1.05 Sporthírek
1.25 Ma reggel (ism.)

7.30 Az első órában
8.00 Disney Klub
8.30 Lépésben
9.00 Élelmiszerbank
9.10 A világ palotái
9.40 A természet nagy
eseményei
10.15 Szerelmi bizonyí-
ték (sor.)
11.15 Napközben
12.05 Szerelem a képer-
nyőn túl
12.15 Életre szóló utazó
(ism.)
12.50 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
13.50 Zsebtörténetek
14.00 Hírek
14.50 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.55 Én, te, mi
18.25 Győzd le az
árvízet!
18.35 A legendás doktor
Hur Jun (sor.)
19.35 Élelmiszerbank
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.00 Különleges kiadás
22.00 Győzd le az
árvízet!
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (sor.)
0.00 Hírek
0.15 Zöld arc (ism.)
0.20 Csodálatos Júlia
(koprod. vígj.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Rózsaszín Cadillac
(amerikai akció-vígjáték,
1989) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek
13.45 Kölyökpilóta 
(amerikai családi kaland-
film, 2004)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek
20.30 Román Kupa: 
Dinamo – Ceahlăul labdarú-
gó mérkőzés
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(am. akciófilm-sor.)
0.00 Román Kupa: Dinamo
– Ceahlăul labdarúgó mér-
kőzés (ism.)
1.30 Pro Tv hírek, időjárás-
jelentés (ism.)
3.00 Odaát 
(am. akció sor.) (ism.)

6.00 Híradó
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badea-val
11.15 A Vadmacska 
kanyon foglyai 
(am.-kan. kalandfilm, 1998)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes csa-

lád (amerikai sor.)
14.30 Csillagháló (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? – verseny show
22.00 Vad nárcisz
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office 
(amerikai sorozat)
2.30 Egy rémrendes csa-
lád (amerikai sorozat)
3.00 Titkok a paradicsom-
ban (görög sorozat)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
8.00 Galileo
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.15 Lavina 
(kan.-am. akcióf., 1994)
(ism.)
11.30 Nyakában 
az egész világ
12.00 Levintza 
bemutatja
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.00 Egy nagyal halála
(amerikai filmdráma,
1986)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show (ism.)
17.00 Lököttek (román
vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mély vízek 
(amerikai thriller, 2005)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek (ism.)
3.00 Kötekedők króniká-
ja (ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Kezdődik újra
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok -
Howe Caverns
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Állítólag... 
- Egyetlen lövéssel
15.00 Piszkos munkák 
- A strucctenyésztő
16.00 Hogyan készült? 
- Baseballkesztyűk
17.00 Halálos fogás 
- A vihar fogságában
18.00 Végzetes 
másodpercek
19.00 A túlélés törvé-
nyei - Csendes-óceáni 
szigetvilág
20.00 Állítólag... -
Nindzsák 2
21.00 Hogyan készült?
21.30 Harc az elemekkel
22.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.30 A túlélés 
törvényei 
0.30 A borzalom 
pillanatai
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi 
elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Légy férfi Grace 
(francia vígjátéksorozat)
8.00 Fraser és a farkas
(kan.-am. sor.)
9.00 Arabella (csehszl. sor.)

10.00 Hírek, sport
10.20 Szabad a szembejö-
vő sáv
11.20 Arománok
11.50 Idébeszéd
12.00 Hírek
12.45 Népi pihenőhelyek
14.30 Zon@ IT
15.00 Együtt Európába
16.00 Légy férfi Grace
(francia vígjátéksorozat)
17.00 Fraser és a farkas
(kan.-am. vígj. sor.)
18.00 Euronews híradó
18.15 Győzd le az árvízet
18.30 Arománok
19.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sor.)
20.00 Időbeszéd
20.15 Románia-Brazília fut-
szal mérkőzés
21.30 Az én
költségvetésem
22.00 Hírek, sport
23.10 Éjjel-nappal fiatalok 
(angol vígjáték, 2001)
0.50 Nem járt ösvények
1.25 Di carini bárónő (ism.)
3.15 Bazár (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 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 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15
Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2010. szeptember 22.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Máté, Ildikó, Ilka ne-
vû olvasóinkat köszöntjük.
A Máté a héber Mattanaja
név rövidített (Mattai) for-
májának görög alakjából
származik, jelentése: Isten
ajándéka.
Az Ildikó germán eredetû
magyar nõi név.
Az Ilka név az Ilona nõi
keresztnév kicsinyítõkép-
zõs formája.
Holnap Móric napja van.

Évfordulók
• 1235-ben Julianus barát
domonkos szerzetes és há-
rom társa útnak indul Béla
királyfi megbízásából,
hogy Konstantinápolyon
és a Fekete-tengeren át el-
jussanak Magna Hunga-
riaba.
• 1792-ben lemond XVI.
Lajos francia király. A
Konvent egyhangúlag el-
határozza a monarchia
megszüntetését, és a ki-
rályt trónfosztottnak nyil-
vánítja.
• 1883-ban Madách Imre:
Az ember tragédiája c. mûvé-
nek õsbemutatója a Nem-
zeti Színházban.

Vicc 
Apuka sétál a kisfiával egy
kastély romjainál. Mindenütt
ledõlt falak, ledõlt oszlopok,
elgurult kövek. A kisfiú oda-
fordul az apjához és megkér-
dezi:
– Ugye itt tanult anya vezet-
ni?

Recept
Erdélyi tokány
Hozzávalók: 60 dkg birka-
vagy marha apróhús, 10 dkg
húsos, füstölt szalonna, 3 ge-
rezd fokhagyma, 1 dl marha-
húsleves, 1 evõkanál paradi-
csompüré, só, 1 teáskanál pi-
rospaprika, frissen õrölt bors.
Elkészítés: A birka- vagy
marhahúst csíkokra vágjuk.
A húsos füstölt szalonnát
csíkokra metéljük, zsírját lá-
bosban kiolvasztjuk. Hozzá-
adjuk a húscsíkokat és kö-
rös-körül megpirítjuk. Sóval,
zúzott fokhagymával, piros-
paprikával, frissen õrölt
borssal fûszerezzük. Húsle-
vessel felöntjük, belekever-
jük a paradicsompürét is.
Fedõ alatt puhára pároljuk.
Puliszkával, vagy párolt rizs-
zsel körítjük.
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Mindenki a maga módján ál-
modja meg az életét. Nincs ke-
servesebb dolog annál, mint
amikor mások álmait va-
gyunk kénytelenek élni. Nincs
két egyforma élet és nincs két
egyforma álom. Ennek ellenére
nagyon sokan vannak, akik
nem tudják saját életüket élni,
mert rá vannak kényszerítve
arra, hogy engedjenek mások
elképzeléseinek. Nem mintha

mások álmai az életrõl jobbak
lennének, hanem mert õk erõseb-
bek. Az álmok ugyanakkor nem
mindig a helyes utat mutatják.
Sokszor ugyanis nem álmodunk,
hanem álmodozunk, amibõl vi-
szont nem lesz boldog élet, csu-
pán keserves küszködés. A bölcs
ember nem csak a saját és más
álmai között tud különbséget
tenni, de helyesen ítél álom és ál-
modozás között is.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Csalókás az idõjárás most, hogy
beköszöntött az õsz. Igyekezzen
elkerülni a betegeskedõ embere-
ket, és figyeljen oda egészségére.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy kicsit zavarban van a szere-
lem terén. Tegyen meg mindent,
hogy kapcsolatai harmonikusak
legyenek.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Csak Önön és társán múlik,
hogy széppé és csodálatossá te-
gyék kapcsolatukat. Fontos,
hogy harmadik személy ne avat-
kozzon a szerelmi ügyeikbe.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A magánélete látszólag rende-
zett, de indulatok lappanganak a
felszín alatt. A szélsõségek me-
derben tarthatók, ha tiszteletben
tartják egymás önérzetét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Feszültnek és nyugtalannak érzi
magát. Ne keressen bûnbakot,
vizsgálja meg ingerültségének va-
lódi okát.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sikerrel verekszi át magát zûrza-
varos helyzeteken. A munkába
menekvés hátterében magánéleti
problémák lehetnek.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Elszánt és ellenállhatatlan. Töb-
ben próbálják befolyásolni, de
nem akad senki, aki képes lenne
eltéríteni a választott útjáról. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elõször a Jupiter, majd az Urá-
nusz is oppozícióban áll a Föld-
del. Súlyos kihívással kell szem-
benéznie. Kemény nap elé néz,
ossza be az erejét.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nagyfokú lelki terhelésnek lesz
kitéve. Szaftos pletykát hallhat,
és átélheti a negatív öröm, a kár-
öröm érzését. A munkahelyi fur-
kálódásból maradjon ki!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kicsit az õszi idõjárás hatása alá
került, figyeljen oda jobban
egészségére. Sok mozgás, és haté-
kony gyógyteák segítik megõriz-
ni a jó közérzetét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az õszi idõszakban vigyázzon,
nehogy kimerüljenek a szervezete
tartalékai. Fogyasszon sok friss
gyümölcsöt, zöldségfélét. Mozog-
jon a friss levegõn.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Hold a Halakban van. Az
uralkodó aspektusok hatására a
szelem és a szórakozás kerül elõ-
térbe. Ön most rendkívül csábító.

Horoszkóp
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Kézilabda

T. J. L 

Mától vasárnapig a dáni-
ai Aarhus ad otthont a 6.

nõi kézilabda Világkupa küz-
delemsorozatának. Mivel a
decemberi, szintén Dániában
esedékes Eb-rõl már lehet
kvótát szerezni a 2012-es lon-
doni olimpiára, a nyolc Vk-
induló közül egyik sem veszi
félvállról a seregszemlét. 

Az A csoport tagjaként, a
Vk-címvédõ Románia ma es-
te 7 órakor az olimpiai és Eu-
rópa-bajnok Norvégiával ta-
lálkozik, szerdán Oroszor-
szág (15 óra), csütörtökön
Svédország (15 óra) követke-
zik. Radu Voina nem számít-
hat a sérült Cristina Vãrzaru-
ra, Ramona Maierre és Cristi-
na Neagura, továbbá a válo-
gatottból visszavonulni szán-
dékozó Ionela Stancára. A
szövetségi kapitány 16-os ke-
retében Ungureanu és Tolnai
hálóõrök, továbbá Paraschiv,
Nechita, Vizitiu, Geiger, Brã-
deanu, Moldovan, Manea,
Chintoan, Amariei, Beºe, Þã-
cãlie, Tivadar, Puºcaºu és Eli-

sei mezõnyjátékosok kaptak
helyet. Románia kétszer volt
dobogós a Vk-n: 2009-ben
megnyerte az 5. kiírást, 2006-
ban döntõs volt a 2. kiíráson.  

Mátéfi Eszter magyar szö-
vetségi kapitány is döntött, s a
19 fõs bõ keretbõl kihagyta
Pastrovicsot, Kovacsicsot és
Tilingert. Dániába repültek
Herr és Pálinger hálóõrök, to-
vábbá Orbán, Kovacsicz,
Bulath, Mehlmann, Görbicz,
Szucsánszki, Temes, Ábra-
hám, Szabó, Szamoránsky,
Tomori, Tóth, Vérten és
Vincze mezõnyjátékosok. 

A magyarok elõször vesz-
nek részt a Világkupán miu-
tán az elsõ három kiíráson
nem indultak, a következõ
kettõn pedig nem jutottak to-
vább a csoportból. A B-cso-
port keretében ma a németek-
kel, holnap a házigazda dá-
nokkal, csütörtökön pedig a
franciákkal találkozik a Má-
téfi-gárda. 

A pénteki pihenõnap után,
szombaton, a két csoport elsõ
két helyezettje játszik majd
keresztbe a döntõbe jutásért,
a finálét és a kisdöntõt vasár-
nap bonyolítják le. 
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Turós-Jakab László

Nagy meglepetésben
volt részük tegnap a

kolozsváriaknak, hiszen
egy keveset sejtetõ sajtótá-
jékoztatón a világ sportjá-
nak nem kisebb egyénisége
fogadta õket, mint Joël
Abati, olimpiai és kétszeres
világbajnok francia kézi-
labdázó. Tordai születésû
üzlettársával David Tãta-
ruval együtt, Abati cuk-
rász- és pékárut forgalma-
zó boltot nyitott a györgy-
falvi negyedi Iulius Mall-
ban. Közel száz négyzet-
méteres területen – amely-
nek csak egyharmada a la-
boratóriumé – Abatiék a vi-
lághírû francia croissant-ok
és baguette-ek széles skálá-
ját kínálják a kincses város
minden lakójának, elfogad-
ható áron. A termékek mi-
nõségét szavatolja, hogy a
félkész áru mélyfagyasztott

formában érkezik Francia-
országból, s Kolozsvárott
szakavatott kezek változ-

tatják illatos csemegévé.
Két repülõjárat között, Joël
Abati „kézilabdázó-cuk-

rász” készséggel válaszolt
az Új Magyar Szó kérdései-
re. 

Kézilabdázóból cukrász

Abatiék a világhírû francia croissant-ok és baguette-ek széles skáláját kínálják Kolozsváron A szerzõ felvétele

Jégkorong

T. J. L. 

A magyar–román közös
jégkorongbajnokság, a

MOL Liga vasárnapi játék-
napján csak a Steaua betli-
zett a hazai csapatok közül,
a fõvárosiak hosszabbítás-
ban kaptak ki 7-6-ra a Duna-
újvárosi Acélbikák.Docler
együttestõl. A vesztes csapat
góljait Nicolescu, Georges-
cu, Butocsnov, Jemeljanyen-
ko (2) és Zabludovszkij ütöt-
te, a hosszabbítás 3. percé-
ben Kurt Macsweyn csikar-
ta ki a döntést. 

A címvédõ Budapesti Va-
sas 4-0-s vereséget szenve-
dett Brassóban, ahol a
Fenestela 68 góljain Péter,
Basilidesz, Kaljuste és Bá-
lint osztozott. 

Pesterzsébeten nagyot
csatázott egymással a házi-
gazda Ferencváros és a
HSC Csíkszereda, amely
végül 3-2-re nyert. A csíki
hokisok Hruby és Bíró ré-

vén feleltek az elsõ Fradi-
találatra, Sikorcin pedig az
54. percben ütötte a gyõz-
tes gólt. A forduló utolsó
mérkõzésén a Miskolci Je-
gesmedvék csapata 10-2-re
nyert a Sapa Fehérvár AV-
19 ellen. 

Ma újabb teljes fordulót
bonyolítanak le az alábbi me-
netrend szerint: Miskolci
JJSE–HSC Csíkszereda, Va-
sas HC–Újpesti TE, Sapa Fe-
hérvár AV19–Ferencváros,
Fenestela 68–Steaua. 

MOL Liga: nyert a Brassó 
és a Csíkszeredai HSC is Labdarúgás

T. J. L.

Az angol labdarúgó-Pre-
mier League ötödik for-

dulója után is százszázalékos
a Chelsea. A londoniak va-
sárnap este négyet lõttek az
elsõ félórában a Black-
poolnak (Kalou, Malouda 2
és Drogba volt eredményes),
s a 4-0-lal megõrizték négy-
pontos elõnyüket a tabella
élén. A Chelsea-nek 15, az
Arsenalnak 11, a Manchester
Unitednek 11, a Manchester
Citynek 8, a Tottenham Hot-
spurnak pedig 8 pontja van, a
Steaua EL-riválisa, a Liver-
pool 5 pontja a 16. helyhez
elegendõ. 

A spanyol Primera Di-
visión harmadik fordulójá-
ban, vasárnap, az FC Barce-
lona 2-1-re verte Madridban
az Európa Liga-gyõztes
Atléticót, a gólokat Messi és
Piquet, illetve Raul García
szerezte. A mérkõzés hajrájá-
ban Tomas Ujfalusi csúnyán
beletalpalt Messibe, akit
hordágyon vittek le a pályá-

ról. A hazaiak cseh védõjét
kiállította a játékvezetõ,
Messinek pedig egy hetet kell
kihagynia, mivel szerencsére
csak kis mértékben károsod-
tak a szalagjai. 

Az 51. perctõl tíz emberrel
játszó Valencia 2-1-re nyert
az újonc Herculés alicantéi
otthonában, a házigazdák
gólját Trezeguet lõtte tizen-
egyesbõl. További eredmé-
nyek: Levante–Villarreal 1-2,
Racing Santander–Real Za-
ragoza 2-0, Málaga–Sevilla
1-2. A Deportivo La Coru-
na–Getafe-találkozóra lap-
zárta után került sor. 

Az olasz Serie A harmadik
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén az SSC
Napoli huszáros hajrával ver-
te idegenben a Sampdoriát.
A házigazda génovaiak
Cassano büntetõjével szerez-
tek vezetést a 79. percben, a
Steaua EL-csoporttársa Ham-
sik (84.) és Cavani (87.) gólja-
ival fordított. A Cesena (7
pont) vezet a címvédõ In-
ternazionale (7), a Chievo
(6), a Lazio (6) és a Brescia
(6) elõtt. Az egyformán 4

pontos Juventus és AC Mi-
lan a tabella közepén foglal
helyet.  

A német Bundesliga 4. for-
dulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a Borussia
Dortmund is legyõzte ide-
genben a Schalke 04-et (3-1),
így a gelsenkircheniek pont
nélküli sereghajtók marad-
tak. Az FSV Mainz 05 maxi-
mális pontszámmal (12) ve-
zet, az 1899 Hoffen-
heim (10), a Dortmund (9), a
Freiburg (9) és a Hamburg
(8) követi, míg a címvédõ
Bayern München 5 ponttal a
kilencedik a tabellán. 

A francia Ligue 1 hatodik
fordulójának vasárnapi játék-
napján gól nélkül maradtak a
látogatók. Eredmények: OSC
Lille–AK Auxerre 1-0, Paris
S a i n t - G e r m a i n – S t a d e
Rennes 0-0, Girondins Bor-
deaux–Olympique Lyon 2-0.
A St. Étienne (13 pont) vezet
a Toulouse (13), a Rennes
(12), a Caen (11), a Sochaux
(10) és a Lille (10) elõtt, a
címvédõ Olympique Mar-
seille 8 pontja a 8. helyhez
elegendõ. 

Rutinszerû Chelsea-siker 

Játszik-e még klubszinten? 
– Nem, már tavaly abbahagytam a ké-
zilabdázást, utolsó klubom a
Montpellier volt.

Ha Montpellier, akkor a Veszp-
rém egykori BL-ellenfele: volt-e al-
kalma játszani Marian Cozma, a
tragikus sorsú román beállós ellen?
– 2008-ban játszottunk egymás ellen,
azután már sajnos csak az emléktor-
nán gondolhattam szeretettel rá.
Nagy tragédia ami vele történt, remek
játékos, igazi ember volt.

Hogyan látja a férfi kézilabda je-
lenlegi erõviszonyait?
– Meggyõzõdésem, hogy most is mi,
a franciák  vagyunk a legjobbak, an-
nak ellenére, hogy a válogatott szint-
jén menet közben fiatalítottunk. Na-
gyon jól mûködik az utánpótlás-neve-
lés is, a jõvõ biztosított.

A román férfi kézilabda?
– Észrevehetõen zárkózgat fel az élme-
zõnyhöz, de még messze van a ‘70-es
évek világverõ szintjétõl.  

Mi a teendõ, hogy lökjünk egyet a
szekéren?

– Minden az utánpótlás-neveléstõl
függ, aztán pedig az a legfontosabb,
hogy sikerüljön megtartanunk fiatal te-
hetségeinket. És fordítsunk gondot a
szakembernevelésre is…

Befejezésül lépjünk túl a kézilab-
dán: Ön szerint mi a francia sport lát-
ványos elõretörésének titka?
– A Languedoc-Rousillon tartomány
sportbizottsági alelnökeként annyit el-
árulhatok, hogy mi például 18 millió
eurós költségvetéssel számolhatunk.
Az állam tíz éve fektet be kitartóan a
sportba, s ennek most mutatkoznak
meg az eredményei. Minden szinten
megoldott az utánpótlás-nevelés, s a
hangsúly azon van, hogy odafigyel-
jünk a 13 évnél nagyobbakra mindad-
dig, míg a felnõtteknél is megállják a
helyüket. S kövessünk el mindent, hogy
ne válasszák a külföldet, hanem ma-
radjanak Romániában.

Villáminterjú Joël Abati olimpiai és kétszeres világbajnok francia kézilabdázóval

„Bemelegítõ”

Világkupa Dániában 

T. J. L.

A magyar bajnok és ku-
pagyõztes Debreceni VSC

1-1-re mérkõzött vasárnap es-
te a vendég Újpesttel a Sopro-
ni Liga 7. fordulója keretében.
A Zalaegerszegi TE–Video-
ton mérkõzést a pálya álla-
pota miatt szeptember 28-ra
halasztották, így a csonka táb-
lázat a következõképpen fest: 

Döntetlen
Debrecenben 

A fõtáblára, azaz a legjobb 16 közé jutott a Debrecen nõi
kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában, miután harmadik
selejtezõ-mérkõzésén 31-20-ra nyert a dán KIF Vejen ellen.
A DVSC-Korvex így az osztrák a Hypo Niedeöstereich, a
német HC Leipzig és a spanyol Itxako Navarra ellen játssza
BL-mecseit. A kvalifikáció másik három együttese, a szerb
Zajecar, a lengyel Lublin és a Vejen az EHF Kupában, a 32
között folytatja. Csakúgy mint a román bajnoki ezüstérmes
U-Jolidon, amely a harmadik helyen végzett a szkopjei se-
lejtezõcsoportban. Utolsó mérkõzésükön a kolozsváriak
33-25-re kaptak ki a norvég Byasentõl. Az is eldõlt, hogy a
másik magyar BL-érdekelt, az eleve fõtáblás Gyõri Audi
ETO KC, valamint a szlovén Krim Ljubljana és a horvát
Koprivnica mellé a selejtezõbõl esélyeshez méltóan az
orosz Zvezda Zvenyigorod csatlakozott negyediknek. A se-
lejtezõk legerõsebb csapata, a dán Randers HK simán lett
elsõ, s a C jelû kvartettbe került, az Oltchim, a norvég
Larvik HK és a francia Toulon Saint Cyr Var HB mellé. 

BL-fõtáblán a Debrecen

A Soproni Liga állása
1. MTK 7 4 2 1 12-7 14
2. Kaposvár 7 4 1 2 13-9 13
3. Honvéd 7 4 1 2 11-7 13
4. Videoton 6 3 2 1 12-6 11
5. Debrecen 7 3 2 2 14-10 11
6. Győri ETO 7 3 2 2 9-6 11
7. Vasas 7 3 1 3 11-15 10
8. FTC 7 3 1 3 10-14 10
9. Újpest 7 2 4 1 11-5 10
10. ZTE 6 2 2 2 10-10 8
11. Paks 6 2 2 2 10-11 8
12. Pápa 6 2 1 3 12-10 7
13. Siófok 7 1 4 2 4-7 7
14. Szolnok 7 1 2 4 6-13 5
15. Kecskemét6 1 0 5 11-20 3
16. Haladás 6 0 3 3 3-9 3

A táblázaton
1. Csikszereda 5 5 0 0 35-1215
2. Dab.Docler* 6 4 1 1 40-1414
3. Vasas HC 6 3 0 3 16-13 9
4. Miskolc 5 3 0 2 30-16 9
5. Brassó** 5 2 0 3 14-14 7   
6. FTC 4 2 0 2 14-10 6
7. Fehérvár* 5 2 0 3 15-34 5 
8. Steaua** 5 1 0 4 17-25 4 
9. Újpest 5 0 0 5 6-49 0 
* győzelem büntetőkkel v. hosszab-
bítás után 
** vereség büntetőkkel v. hosszab-
bítás után 



Zs. I.

Genfben számon kérik, Pá-
rizsban mûvelik és Bukarestben
– kezelgetik. A faji és etnikai
diszkriminációról, annak mi-
kéntjétõl szól az Asztalos Csa-
bával, az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács (CNCD) el-
nökével és Markó Attila állam-
titkárral, az Etnikumközi Kap-
csolatok Hivatalának (DRI) ve-
zetõjével készült két beszélgeté-
sünk. Elõbbi vezette azt a román
delegációt, amely Genfben, az
ENSZ Faji Diszkriminációelle-
nes Bizottságánál mutatott be je-
lentést a kisebbségek romániai
helyzetérõl, utóbbi  pedig koref-
erens volt. 2-3. oldal

úmszkisebbségbenHavi melléklet
Szerkeszti: Zsehránszky István
2010. szeptember 21., kedd

Az egykori kelet-európai zsidóság zenéjét elevenítették fel a Bukarestben fellépõ együttesek. Kõvári Kati, a váradi Hakeset klezmerzenekar énekese Fotó: Tofán Levente

Diszkrimináció – Genf, Párizs, Bukarest

A Kolozsvári Magyar Napok
alkalmával harangot állítottak
Bálint Tibor házának falára, jel-
képezve, hogy az író mûve ha-
rangszó, ima – mintegy bevezetés
az Engesztelés Napjához, ami re-
ánk vár... A harang avatásánál
esszét olvasott fel Bálint Tibor
céhbeli társa, Egyed Emese – ezt
adjuk most közre. És természete-
sen megszólal a harang is: szava
egy részlet Bálint Tibor posztu-
musz mûvébõl, egy drámából,
amelyet a cenzúra nem engedett
színpadra (tette õ is a kötelessé-
gét), az utókor pedig papírsírban
felejtett (pazarol, mint minden
utókor, a kérdés csupán, hogy
még  meddig). 4-5. oldal

„Értünk 

szól a harang”

Bukaresti „jiddisfeszt”
az egykori stétl világáról

Az egykori "stétl"-ek – zsidók által lakott kelet-európai kisvárosok – hangulatát próbálta vissza-

idézni az a rendezvénysorozat, amelyet a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetsége szervezett

szeptember elején Bukarestben. A „Yiddisher Velt” elnevezésû jiddis fesztivál klezmerkon-

certekkel, jiddis nyelvû színházi elõadásokkal és a romániai zsidó közösség történetérõl szóló

konferenciákkal kényeztette el az érkeklõdõ román fõvárosi közönséget. 6., 7. és 8. oldal 

2008 decemberében örömmel értesülhettünk
róla: Franciaország is teljesítette az EU új
tagállamaival szemben támasztott feltételt –
elfogadta az európai kisebbségi és regionális
nyelvek Chartáját. Egy francia diplomata,
egy attasé dicsekedett el vele egy összejövete-
len, a Gaudeamus könyvvásáron. Aztán
hozzászólásra buzdítottak, s a nyelvem he-
gyén volt: „Nagyszerû! Immár Franciaor-
szág, az alapító tag, is beléphet az EU-ba!”
Kb. ez a helyzet most is, ha békét hagy a ro-
máknak, akkor… Egyébként a romák kö-
szönettel tartoznak Sarkozy úrnak, hogy te-
rítékre került az õ kérdésük is Európában.
Sõt, nemcsak hogy terítékre került, hanem
lesepert az asztalról minden egyebet! Szep-
tember közepére csúcsértekezletet hívtak össze
Brüsszelbe a gazdasági kérdések megvitatá-
sára. Nehéz ügy. Pedig azt mondják, most-
már beindult a gazdaság, de Romániából
nézve mintha ólomcipõben járna. Szóval lett
volna egy-két gond, alaposan megvitatni va-
ló. Elismerem, fárasztó munka… Aztán ka-
póra jött a romák kiutasítása Franciaország-
ból. Mindenki hebegett, habogott, véleményt
mondott, veszekedett, csitított – ahogy ez
ilyenkor szokás. Kirajzolódtak a frontok. A
gazdasági kérdés szõnyeg alá került, roma
ügyekben pedig összevesztek, kibékültek, lát-
ványos nyilatkozatokat tettek … és sehol
semmi. Kidobott pénz az ilyen értekezlet. Az
EU a maga hagyományos módján mûkö-
dik: a heveny betegséget idültté alakítja –
ahogy mondják: kezeli a kérdést. Csak éppen
nem gyógyítja. Nem halunk bele egybõl, ha-
nem csak lassan, lassacskán. Brüsszel integ-
rálja a bajt. Jó ez nekünk? – romáknak és
nem romáknak?
Jaj igen, Franciaország megint lépett egyet.
Megtiltották a mohamedán nõknek, hogy az
újkori demokrácia szülõhazájában kendõbe
burkolják az arcukat. Ez igen! Férfimun-
ka… Csakhogy a mohamedánok száma
Franciaországban immár több millió, õk
biztosítják a népszaporulatot. „Gyerünk, za-
varjuk meg õket! … Hadd érezzék, hogy nin-
csenek otthon.” Jótett fejében, ugyebár, kiér-
demelték a diszkriminációt.
Méliusz József írta hajdan az egyik kávéház-
ban, hogy minden üldözött kisebbségi zsidó.
Mi is elmondhatjuk most: minden üldözött
kisebbségi roma, arab nõ, magyar stb. Ezért
kell zokon vennünk. Egész listára való van
belõlünk. Sajnos Nyugaton is, Keleten is a
helyzet változatlan.

Zsehránszky István

Európai képmutatás

Roduca Precupeþu

Az idén is, mint minden évben, az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatala eredeti va-
kációs programmal honorálta a középisko-
lások számára rendezett anyanyelvi ver-
seny nyerteseit. Az ezévi program címe:
Párbeszéd az UNESCO-nál a kultúrák kö-
zötti közeledésrõl. 27 diák: romániai hor-
vát, német, magyar, roma, orosz, szerb,
szlovák, török, tatár és ukrán vett részt az
akcióban, amelyet teljes egészében az
EKH finanszírozott. Ez alkalommal
–között Párizsba látogattak a nyertes diá-
kok, az UNESCO székhelyére, hogy részt
vegyenek a szervezet 2010 – a kulturák kö-
zötti nemzetközi közeledés éve címû ren-
dezvényén. 6. oldal

Kirándulás 
az UNESCO-hoz

Asztalos Csaba, a CNCD-elnöke Markó Attila, a DRI vezetõje
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Zsehránszky István 

Genfben, az ENSZ Faji
Diszkriminációellenes Bi-
zottságánál jelentést mu-
tattak be a kisebbségek
romániai helyzetérõl. A je-
lentésben arról is beszélt,
hogy milyen haladás tör-
tént ez ügyben az utóbbi
években, és hogy milyen
megoldásra váró problé-
mák vannak még. 
– Románia az elmúlt tíz év-
rõl tett le jelentést az emlí-
tett bizottságnál, egy száz-
hatvan oldalas anyagot,
amely bemutatja a nemzeti
kisebbségek jogi keretét, in-
tézményes keretét, valamint
a jogait, ugyanakkor kitér
külön a roma kisebbség
helyzetére, továbbá a tanin-
tézményekre és bizonyos
nyelvhasználati jogokra is.
Genfben kétnapos meghall-
gatás volt. Az elsõ napon a
román állami delegáció be-
mutatta és fenntartotta a je-
lentést, ezt követõen pedig
a francia raportõr jellemez-
te azt. A bizottság tagjai
kérdéseket fogalmaztak
meg a román állam felé,
amit másnap egy három-
órás ülésszakon megvála-
szoltunk. Elmondtam,
hogy ami az elmúlt tíz év-
ben a jogi keretet és az in-
tézményes keretet illeti, vol-
tak pozitív dolgok, tehát
elõrehaladtunk; ami az
anyanyelv használatát illeti
a közigazgatásban, az igaz-
ságszolgáltatásban, szintén
volt elõrehaladás, ugyanak-
kor még vannak megoldás-
ra váró kérdések, többek
között a roma kisebbség
helyzete. Ami a magyar ki-
sebbséget illeti, az autonó-
mia kérdésében, pontosab-
ban a decentralizáció által
elérhetõ autonómia terén
történtek lépések: a tanügy-
ben például van egy új okta-
tási törvénytervezet. Markó
Attilával, aki szintén részt
vett a kérdések megválaszo-
lásában, elmondtuk azt is,
hogy a felsõoktatásban nin-
cs megoldva a magyar nyel-
vû oktatás finanszírozása, a
Bolyai Egyetem kérdése
még mindig függõben van,
de ez nem jelenti azt, hogy
a magyar felsõoktatás terén
nincsenek lehetõségek, nin-
csenek fakultások, ahol a
magyar fiatalok anyanyel-
ven tanulhatnak, vagy bizo-
nyos egyetemek. Ami az

autonómiát illeti, és azt az
úgynevezett árnyékjelen-
tést, amit a három erdélyi
magyar szervezet, köztük
az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács terjesztett elõ ebben
a kérdésben, az ENSZ-bi-
zottság tagjai hangsúlyoz-
ták, hogy a faji diszkriminá-
cióellenes egyezmény egyé-
ni, és nem kollektív jogokra
vonatkozik, tehát a bizott-
ság nem tárgyalja ezt a kér-
dést, de mi ennek ellenére
elmondtuk, mit értünk au-
tonómián, és hogy milyen
megközelítései vannak en-
nek a kérdésnek.

Pedig pontosan az EN-
SZ az a nemzetközi szerve-
zet, amelyik elismeri a
nemzeti közösségeknek a
kollektív jogait is. 
– Itt különbözõ egyezmé-
nyekrõl beszélünk. A faji
d i s z k r i m i n á c i ó e l l e n e s
egyezményben, amely alap-
ján a bizottság dolgozik,
valóban csak egyéni jogok-
ról van szó. És nem az au-
tonómia kérdése volt napi-
renden ezen az értekezle-
ten,  a bizottság nem errõl
tárgyalt. A jelentés szerint
is a diszkrimináció vonat-
kozásában a legsürgetõbb
kérdés Románia szempont-
jából nézve a roma  kisebb-
ség helyzete. Ez nem jelenti
azt, hogy más kisebbség
kérdésérõl nem kell beszél-
ni, hogy ott nincsenek gon-
dok, de nem olyan fokú
gondok azok, amelyeket ne
lehetne orvosolni. Ezt nem
értették meg, akik bennün-
ket itthon támadnak, és
ezért sajnálatosak az utóla-
gos reakciók ebben a témá-
ban.

A roma kérdéssel kap-
csolatban körvonalazódik-
e valamilyen megoldás?
Mert integrálásról beszél-
nek, azt ajálják, ami vi-
szont tapasztalatból tud-
juk: beolvasztást, erõsza-
kos megoldást jelent.   
– Mi nem kívánunk erõsza-
kos megoldásokat. Minden-
kinek meg kell értenie,
hogy a kisebbségek kérdésé-
ben általában, és a romák
esetében sajátosan rövid tá-
von látványos eredménye-
ket nem lehet elérni. Húsz-
harminc éves munka kell
ahhoz, hogy tényleg változ-
tassunk a roma kisebbség
helyzetén. Vannak eredmé-

nyek a tanügyben is és más
területeken is, de a roma ki-
sebbségnek is meg kell érte-
nie, hogy õneki is nagyobb
felelõsséget kell vállalnia
ebben a munkában, és a kö-
zösséget arrafelé kell irányí-
tani, hogy a helyzetén vál-
toztasson. És tekintetbe kell
venni azt is, hogy szeren-
csétlen idõszakban va-
gyunk, gazdasági válság kö-
zepén. Ilyenkor mindenki
bûnbakot keres vagy bûnba-

kot próbál létrehozni, a tár-
sadalomban nõnek a fe-
szültségek, és megjelennek
az intolerancia jelei nem-
csak Romániában, hanem
egész Európában. S mi
több, már sok helyen politi-
kailag is manipulálják a ki-
sebbségeket, és mindenek-
elõtt a romák kérdését poli-
tikai célokra használják fel.
Ezért kell jobban odafigyel-
ni a kérdésre.

Mint látjuk, ezt csinál-
ják Franciaországban is,
Olaszországban is, hogy
most másokat ne említ-
sünk. De térjünk vissza az
értekezletre: mint említet-
te, kérdés-szessziót tartot-
tak. Melyek voltak a fõbb
kérdések, amelyekre vála-
szolniuk kellett?
– Elsõsorban azt kérdez-

ték: hogyan készíti elõ a ro-
mán állam a következõ
népszámlálást, amelyre
2011-ben kerül sor? Meny-
nyire lesz lehetõsége a
nemzeti kisebbségekhez
tartozó személyeknek,
hogy bevallják, milyen ki-
sebbséghez tartoznak? Te-
hát mennyire lesz hiteles
ez a népszámlálás? Kérdé-
seket tettek fel az anya-
nyelv használatáról a köz-
igazgatásban, az igazság-

ügyben,  a kisebbségek kép-
viseletérõl a közigazgatás-
ban és az állami intézmé-
nyekben, a roma kisebbség
helyzetérõl, a szegregáció-
ról, a rasszizmus meglété-
rõl, kezelésérõl, az integrá-
ció kérdésérõl stb.

Talán a népszámlálás
lenne a legérdekesebb. Er-
re mit tudtak válaszolni?
– Európai standardok sze-
rint készítik elõ. A nemzeti
kisebbségeknek biztosítva
van a lehetõség, hogy jelen
legyenek a szervezõ bizott-
ságokban, ugyanakkor a
nemzeti kisebbségek részé-
rõl lesznek olyan szemé-
lyek, akik az adatokat be-
gyûjtik...

Tehát párhuzamos nép-
számlálás lesz?

– Nem, egy népszámlálás
lesz. A nyomtatvány és
minden úgy lesz elõkészít-
ve, hogy mindenkinek lehe-
tõsége legyen saját akarata
szerint bevallani azt, hogy
hová tartozik, hogy kisebb-
séghez tartozik-e vagy nem.
Itt arról van szó, hogy azok
között, akik a terepen dol-
goznak és begyûjtik az ada-
tokat, nemzeti kisebbségek
részérõl is lesznek szemé-
lyek.

Az ideális az lenne, ha a
kisebbséginek nem kellene
bevallania, mert az nem
bûn, hanem örömmel vál-
lalhatná hovatartozását.  
– Ez valóban gond, mert
nem mindenki számára
egyszerû, nem mindenki
vállalja nemzeti kisebbségi
státusát, és fõleg a romák
esetében merül fel ez.

Az egyik árnyékjelen-
tésben különbözõ diszkri-
minációk meglétérõl be-
szélnek: a tanügy terén, a
kultúra terén, az érvénye-
sülés terén.
– Két tájékoztató anyag
volt, az egyik egy roma
szervezet részérõl érkezett,
a másik pedig három ma-
gyar szervezet részérõl ér-
kezett.

A három magyar szerve-
zet anyagára gondoltam.
– Ami a három magyar
szervezet részérõl érkezett,
az egy politikai anyag, nem
emberjogi anyag. Általá-
nosságokban fogalmaz, pél-
dául azt állítja, hogy hátrá-
nyos megkülönböztetés van
az oktatás terén, de nem ad
egyetlen olyan példát sem,
ami ezt bizonyítaná.

Noha lenne rá példa.
Miért spórolták el?
– Azt állítja, hogy a ma-
gyar nyelv másodnyelv
Hargita-Kovásznában, de
nem magyarázza meg, mit
ért azon, hogy másod-
nyelv. Azt állítja, hogy ma-
gyarverések vannak Szé-
kelyföldön, Romániában,
de nem sorol fel, nem mu-
tat be egyetlenegy esetet
sem, amivel ezt bizonyíta-
ná, és így tovább. Tehát ez
nem egy emberjogi jelen-
tés, ez egy politikai jelen-
tés. A tanügyi részben a
felsõoktatással kapcsolatos
szövegrõl mondhatnánk,
hogy megközelíti azt, ami-
vel ez az ENSZ-bizottság
foglalkozik. Az emberjogi
anyag, a többi politikai
anyag. A bizottságban nem
politikárol tárgyaltunk, ha-
nem emberi jogokról.

Az ön által vezetett hi-
vatalt úgy hívják, hogy
Országos Diszkrimináció-
ellenes Tanács. Ez azt je-
lenti, hogy önöknél a
munka tárgya a diszkrimi-
náció, annak vizsgálata és
kiküszöbölése. 
– Évente megközelítõleg
900 megkeresést kapunk,
ebbõl kb. 20 százalék szól a
diszkriminációról, és több-
ségében a roma kisebbséget
erintõ hátrányos megkü-
lönböztetés  eseteirõl van
szó. Ami a magyar kisebb-
séget illeti, ellenõrzõ meg-
keresést évente hármat-
ötöt, ha kapunk. Ez nem
azt jelenti, hogy nem len-
nének a magyar kisebbség-
gel szemben is  diszkrimi-
nációs esetek, hanem azt,
hogy a kisebbség tagjai
nem vállalják, hogy ezek
miatt megkereséssel fordul-
junk a hivatalhoz vagy a bí-
rósághoz. 

Pedig indokolt lenne,
és így valamelyest rendez-
ni lehetne a kérdést.
– Valóban, csakhogy mi,
magyarok közösségünkben
nem folytatunk emberjogi
tevékenységeket...

De politikait, azt igen.
– Nincs egy olyan nonprof-
it szervezetünk, amely em-
beri jogainkkal foglalkoz-
na. Közösségünkben nem
vállalják fel ezeket az ügye-
ket, és ezért nincsenek
megfelelõ anyagaink, je-
lentéseink, ezért nem tu-
dunk bizonyítani sem meg-
lévõ eseteket vagy tenden-
ciákat.

Tehát az lenne most a
soron következõ lépés,
hogy létre kell hozni egy
ilyen szervezetet.
–Valaki fel kellene vállalja
ezt a munkát, a nonprofit
szférában.

„Nem foglalkozunk 
eleget az emberi jogokkal”
Interjú Asztalos Csabával, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökével

Genfben számon kérik, Párizsban mûvelik és Bukarestben – kezelgetik. A faji 

és etnikai diszkriminációról, annak mikéntjétõl szól az Asztalos Csabával, 

az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökével és Markó Attila

államtitkárral, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) vezetõjével ké-

szült két beszélgetésünk. Elõbbi vezette azt a román delegációt, amely Genfben,

az ENSZ Faji Diszkriminációellenes Bizottságánál mutatott be jelentést a ki-

sebbségek romániai helyzetérõl, utóbbi pedig koreferens volt. 
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Zs. I.

Annakidején Ön volt az
egyik megalkotója annak a
jogszabálynak, amely alap-
ján az Országos Diszkri-
minációellenes Tanácsot
(CNCD) létrehozták. Az
ENSZ elõtt Asztalos Csa-
ba CNCD-elnök és Ön
mint koreferens bemuta-
ttak egy terjedelmes doku-
mentumot a romániai ki-
sebbségek helyzetérõl, az
utóbbi tíz évben bekövet-
kezett változásokról, javu-
lásról, gondokról. Renge-
teg kérdést tettek fel
Önöknek a dokumentum-
mal kapcsolatban. 
– Pontosítanék: az ENSZ-
egyezmény, amelynek meg-
felelõen kötelesek vagyunk
idõnként ilyen dokumentu-
mot bemutatni, és a romá-
niai jelentés is a diszkrimi-
nációról szól, és nem a ki-
sebbségekrõl. 

A faji diszkriminációról
szól. Persze  a faji valahol
nemzetiségi is...
– De a két dolog azért nem
ugyanaz. Az a bizottság,
amelynek a jelentést be-
nyújtottuk,  a diszkriminá-
cióval foglalkozik, többek
között az etnikai diszkrimi-
nációval is. De a diszkrimi-
nációval mint jelenséggel
foglalkozik, és a diszkrimi-
nációnak a definíciója az,
hogy adott egy jog, és an-
nak a gyakorlásában meg-
gátolnak, megakadályoz-
nak valakit. Tehát ha példá-
ul azt mondjuk, hogy auto-
nómia, az esetünkben nem
lehet diszkrimináció tárgya,
mivel az autonómia mint
jog ebben a pillanatban Ro-
mániában még nem létezik.
Tehát ezt nyomatékosan
hangsúlyoznunk kell már
indulásból, azért, hogy tisz-
tázzuk: hol is voltunk és mi-
rõl is beszéltünk. 

Viszont ha ez a jog nem
létezik, akkor Romániá-
ban magyar fordításban hi-
básan nevezik a helyi ható-
ságokat önkormányzatok-
nak.
– Végsõsoron nem, mert
hatásköreikben mégis azt
csinálják. Visszatérve a kér-
désre: a jelentés az ENSZ
Diszkr iminác ióe l lenes
Egyezményének romániai
alkalmazását mutatja be,
gyakorlatilag felöleli az
utóbbi tíz év történéseit, és
persze hogy az ENSZ Faji
Diszkriminációellenes Bi-
zottsága alapvetõen arra
volt kíváncsi, ami az egyez-
ményhez kapcsolódik, és
ami az egyezményben mint
norma megjelenik, hogy
annak az alkalmazásában
milyen módon jártunk el, és
milyen módon kívánunk a
jövõben is eljárni. 

És megfelelõnek tartot-
ta azt, ahogy eljártak?
– Láttam már a bizottság ál-
tal készített véleményezés
francia nyelvû változatát. A

bizottság, mint minden al-
kalommal, minden ország
viszonylatában, most is el-
mondja, hogy további lépé-
seket kell tenni anak érdeké-
ben, hogy a diszkrimináció
megszûnjön, lecsökkenjen;
a gyakorlatra kell fektetni a
hangsúlyt, hogy ne pusztán
normák legyenek, hanem a
gyakorlat is az elõírásoknak
megfelelõen alakuljon;
mentalitásváltásra hívja fel
a figyelmet, és még számos
ilyen jellegû elvárása van.
De ezen túlmenõen Romá-
niát nem sorolja azon orszá-
gok közé, ahol a diszkrimi-
náció jelensége súlyosan lé-
tezne. Utánunk például
Ausztrália helyzetét tárgyal-
ták, ahol az utóbbi években
egy tartományt teljesen le-
zártak, határokkal, és az ott
élõ lakosságnak mindenféle
jogát csorbították. Hát ez a
diszkrimináció súlyos for-
mája. Visszatérve a mi genfi
szereplésünkre: a dokumen-
tum bemutatását követõen
feltett kérdéseknek a 90 szá-
zaléka az egyezmény alkal-
mazásához kapcsolódik, és
a jelentésünkben levõ vala-
melyik információnak a
pontosítását célozták. Eset-
leg új elemeknek a felvázo-
lását kérték, amelyek a je-
lentés leadása óta kerültek
be a képbe. A jelentést
ugyanis másfél évvel ezelõtt
adta le Románia, és azóta
történt egy-két dolog, amire
kíváncsiak voltak. A kérdé-
seknek körülbelül 5–10 szá-
zaléka volt olyan jellegû,
amelyeket az úgynevezett
árnyékjelentésekbõl merí-
tettek. Az árnyékjelentések
nagyon fontos eszközei a
munkának olyan szempont-
ból, hogy a bizottság nem
csupán a hivatalos állami
verzióval találkozik. Volt
két árnyékjelentés...

Az egyik a Székelyföld
autonómiájáról, a másik a
romák helyzetérõl.
– Az elõbbi nemcsak a Szé-
kelyföld autonómiájára vo-
natkozott, hanem az okta-
tás, a magyar egyetemi ok-
tatás kérdéskörére is, továb-
bá szóvá tette a Székelyföl-
dön alulreprezentált ma-
gyar közösség problémáját
is. Az alulreprezentáltság
ügye például  reális és az
egyezményhez kapcsolódó
probléma. Erre rá is kérdez-
tek, és elmondtam azt,
hogy a Székelyföldön a ma-
gyarság közképviselete va-
lóban nem jutott arra a
szintre, mint ahol a magyar
lakosság számaránya sze-
rint lennie kellene, de mesz-
sze nem olyan tragikus a
helyzet, mint amilyen ez-
elõtt nyolc évvel volt. Ter-
mészetesen az autonómia
kérdéskörére nem lehetett
kitérni, mert az autonómia
nem tárgya az egyezmény-
nek, és véleményem szerint
ezért ok nélkül nehezteltek
rám is többek között az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács egyes vezetõi. Ok

nélkül, ismétlem, mert ak-
kor lenne igazuk az árnyék-
jelentés benyújtóinak, ak-
kor róhatnák fel nekünk,
hogyha az egyezménynek
tárgya az autonómia kérdé-
se. De mivelhogy nem tár-
gya, és az ülésen a bizottság
egyik tagja is tételesen meg-
mondta, jegyzõkönyvbe
van véve, hogy ez a kérdés-
kör nem tartozik a mi mun-
kánk hatáskörébe, tehát er-
rõl nem igazán kellene be-
szélnünk. Ettõl függetlenül
a bizottság ülésén azt
mondtam, hogy nem kívá-
nom megkerülni a kérdést,
és elmondtam a vélemé-
nyünket, miszerint az auto-
nómia kiépítésének a kiin-
dulópontja egy nagyon
mélyreható decentralizáció

kellene hogy legyen: hatás-
körök és erõforrások átuta-
lása az önkormányzatok-
hoz, országos viszonylat-
ban. és akkor ez lehetne egy
nagyon erõs kiindulópontja
az autonómia kiépítésének.

Állítólag fölmerült a
következõ népszámlálás
elõkészítése, és elhangzott
az az igény, hogy a soron
következõ népszámlálás
adataiban reálisan jelent-
kezzenek a kisebbségi kö-
zösségek is. Mint tudjuk, a
roma kisebbségnek a lét-
száma sokkal nagyobb,
mint ahogy a legutóbbi
népszámlálás adataiban je-
lentkezik. Úgy tudjuk, ez-
zel a kérdéssel elsõsorban
Ön foglalkozik.
– Benne vagyok az elõkészí-
tõ bizottságban. Nem az én
szakterületem, és nem az
én asztalom, de bizottsági
tagként az a feladatom,
hogy minél helyesebb nem-
zetiségi térkép alakuljon ki
a soron következõ nép-
számlálás alapján. Azért
vagyunk benne a bizottság-
ban, hogy olyan javaslato-
kat tegyünk, amelyek ezt
segítik elõ.

És melyek ezek a javas-
latok?
– Az egyik a többes identi-
tás bevallása. Ami azt jelen-
ti, hogy egy személy megje-
lölhet nemcsak egyet, ha-
nem akár kettõt vagy többet
is...

Több nemzetiségû?
– Több identitási kockát je-
lölhet meg.

Feltételezhetõen a ve-
gyes házasságok nagy tö-
mege indokolja ezt. A va-
lóságban létezik a többes
identitás, tehát a törvény-
ben is léteznie kell.
– Igen, de a romák esetében
nem is a vegyes házasságok
miatt merül fel ez a kérdés.
A romák egy része hosszú

évek óta román közösség-
ben vagy magyar közösség-
ben él, és valamilyen oknál
fogva közelebb érzi magát a
román vagy a magyar iden-
titáshoz, mint a roma iden-
titáshoz. Számukra most
megadatik a lehetõség,
hogy ha bejelölik a románt
vagy a magyart, melléje be-
jelöljék a romát is. Így már
sokkal reálisabb számot
nyerünk a roma közösséget
illetõen. Ám ettõl függetle-
nül kétségeim vannak a ro-
mák népszámlálás utáni
számának realitását illetõ-
en. Nehéz pontos képet al-
kotni róluk.

Mert félnek megmonda-
ni a népszámlálónak, hogy
õk romák.
– Létezik egy alapvetõ ta-
szítás olyan szempontból,
hogy nem kívánja elárulni,
hogy õ tulajdonképpen ro-
ma. A másik tényezõ pedig
az asszimiláció. A városon
élõ roma közösségek eseté-
ben számunkra eléggé nyil-
vánvaló az, hogy az urbani-
zálódottak már nem fogják
megvallani roma mivoltu-
kat. De lesz még egy újítás,
amely reálisabb számokhoz
vezet. Ez arra vonatkozik,

hogy a recenzorok, számlá-
lóbiztosok...

Legyenek érzékenyeb-
bek, legyenek hajlandók
bejegyezni a kisebbségi
identitást.
– Itt nemcsak érzékenység-
rõl van szó, hanem arról,
hogy a kisebbségi közössé-
gek tagjainak sorából is le-
gyenek népszámláló bizto-
sok, recenzorok, akik ház-
ról házra járnak ott, ahol ki-
sebbségi lakosság van. 

Mert ha a számlálók kö-
zött van egy roma is, akkor
már másképp nyilatkoz-
nak.
– Mondjuk, Szentgyörgyön
az Õrkõ negyedben. Mert
van bõven iskolázott roma

fiatalember vagy tanárem-
ber, aki el tud menni, és ké-
pes adatokat gyûjteni.
Ugyanígy a magyar közös-
ségben található népszám-
láló, ha megkeresik, s ha-
sonlóképpen a török, a tatár
és a többi kisebbségi közös-
ségben is. És akkor megnõ
a bizalom, és bevallják...  

Miért kell bevallani?
Hiszen ez öntudat, büsz-
keség kérdése kellene,
hogy legyen... 
– Számunkra mindegy,
hogy milyen módon teszi, a
számokban jöjjön ki az,
ami megfelel a valóságnak.

Franciaországból az
utóbbi idõben állandóan
kiutasítják a romákat. So-
kat közülük hazaküldtek
Romániába, és azt üzenik,
hogy integráljuk mi a ro-
mákat. Vagy az inklúziót
emlegetik, hogy oldjuk
meg mi. De ezek nem jó
dolgok, sem az integrálás,
sem az inklúzió, mert be-
olvasztást jelentenek. Va-
jon nem a befogadásról
kellene beszélni?  
– Ebben a kérdésben tulaj-
donképpen két kérdés van.

Az egyik: inklúzió versus
integráció, azaz asszimilá-
ció. Az inklúzió, ez egy ma
már nemzetközileg elis-
mert kifejezés arra az eset-
re, amelyben a közösséget
úgy építed be a társadalom-
ba, hogy ne veszítse el az
integritását. Tehát az
inklúzió pozitív töltetû ki-
fejezés, az integráció, ille-
tõleg az asszimiláció, vi-
szont korunkban negatív
töltetûvé válik. Mostaná-
ban az inklúzió szót hasz-
náljuk az olyan jellegû beil-
leszkedésre, amely az iden-
titás megõrzésével jár. A
másik kérdés a romakiuta-
sítás,  a franciaországi ro-
makiutasítás, illetve az ekö-
rül létezõ dilemmák, hogy
most mit is kezdjünk velük.
Újra és újra beigazolódik
az, amit már nagyon régóta
mondunk, és amit nagyon
régóta próbálok nem kifeje-
zetten Romániában, ha-
nem külföldön elhinteni,
mindenhol, ahol járok.
Legutóbb az Európai Parla-
mentben próbálkoztunk
egy rezolúcióval ilyen té-
ren, hogy valahol már vég-
re ismerjék el, hogy az etni-
kai kérdések nem pusztán a
tagállamok problémái. Sem
magyar, sem roma, sem
zsidó, semmilyen kiebb-
ségnek a problémái nem ki-
zárólag az illetõ tagállam-
nak a problémái. E problé-
mák java része európai
szintû ügy, éppen az Euró-
pai Unió egységessé válásá-
val transznacionalizálódott,
tehát határokon átnyúl, és
ezt már nem lehet úgy ke-
zelni, hogy „Te nem vagy
az enyém, és akkor menjél
haza!”, mert ugyanolyan
európai polgár õ akár Fran-
ciaországban, akár Romá-
niában él, ugyanolyan euró-
pai polgárok vannak
Buzãuban, mint Debrecen-
ben, Barcelonában, mint
Varsóban. Ezeket a dolgo-
kat föl kell ismerni – és el
kell ismerni – végre! Na-
gyon remélem, hogy elõbb-
utóbb valamelyik európai
intézmény komolyan el-
kezd ezzel a kérdéssel fog-
lalkozni, kimondja végre:
az etnikai kérdés nem kizá-
rólag állami belügy, vala-
melyik tagállamé, hanem
ez egy transznacionális eu-
rópai kérdés, és erre euró-
pai megoldásokat kell talál-
ni. Az európai megoldás
nem az, hogy hazaküldök
egy közösséget azért, mert
nem szeretem, mert egysze-
rûen nem tetszik, ahogy él.
Még adtak nekik pénzt is,
hogy legyen még motivál-
tabb a hazamenetelük. Ez
nem megoldás. Oyan
inklúziós mechanizmuso-
kat kell alkotni, amelyek
mûködnek Romániában,
Franciaországban, Olaszor-
szágban és máshol, egy-
aránt. Ameddig nem ismer-
jük fel, hogy a kisebbségi
problémák európai szintû
problémák, addig a választ
sem lehet találni rájuk.

„Nem kerültem meg a kérdést”
Interjú Markó Attila államtitkárral, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) vezetõjével
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„Hogyan lehetne megvál-
tani ezt az ellentmondásos,
átokkal sújtott, békétlen vilá-
got?” – kérdi az író Jézus
Krisztus után szabadon és
mégis gyötrõdve. Vagyis így
fogalmazza meg saját krédó-
ját és a remélhetõleg létezõ
rokon írólelkekét Bálint Ti-
bor.

Hogyan lehetne megvál-
tani?... Úgy, hogy élmény-
történetként fogjuk fel a sor-
sunkat. Javaival és terheivel.
Úgy, hogy értékek szerint
rendezzük belsõ világunkat,
s ezzel a fénnyel járunk a
mindenkori emberi történe-
tek labirintusában. 

„A könyv ínséges lelkek
eledele” – állapítja meg ez az
olvasás örömét is átélt író. A
közönséget tanulmányozva
tipológiát alakít, s ezen belül
diagnózisokat fogalmaz; a
legnagyobb részvéttel az ol-
vasók ama fajtájához köze-
lít, amely „a maga tétova és
zavaros vagy riadt érzelmé-
ben úgy fordul a könyvek-
hez, és úgy hívja segítségül
az író mondatait, mintha a
mentõállomást tárcsázta vol-
na fel”. Honnan ez az olva-
sói bizalom a nyomtatott be-
tû iránt, s hogy lehetne e tisz-
teletre szerzõként tisztessé-
gesen rá is szolgálni?

Az íróember is gyarló, de
van alkalma  vezekelni, ha
embert lát embertársában,
ha emberi mivoltunkból ter-
mett közös értékeinkre gon-
dol, ha meg is menti, ami
még nem ment veszendõbe. 

Bálint Tibor, az író szerint
a részvétlenség a legnagyobb
bûn. De bûn a fölényesség is,
a nyegleség. A hazugság. 

A legfõbb értéknek az em-
beri méltóságot tartja. 

Érdekli, hogy az iroda-

lomba a nyelv szûrõjén a
fantázia tágasságának, az ér-
telem s az emberi érzékeny-
ség  fényének köszönhetõen
a kinti világból, az „életbõl”
is beleírható valami. Ezt tart-
ja igazi mesterségnek. Nem
bánja, ha írói és emberi ta-
pasztalat egymásba mosó-
dik…

Olvasástükröket, olvasás-
ajándékokat szór el sorsa
szeretetre méltónak rajzolt
városában, olvasmánykelep-
céket állít, s várakozik! (Hol
is lakunk? Városban? Törté-
netben?)

Megfigyel, nyelvi kincsei-
vel képzelõerejével története-
ket formál. A rejtvényfejtés-
ben élen járó olvasó aztán
boldog, hogy – például a ke-
véssé átfestett irodalmi alak-
ban, a Zokogó majom kajla fü-
lû Hektor pincérében – fölis-
merni véli Kolozsvár vala-
melyik azonosítható lakóját,
s jaj, a  sorscsapásszerû le-
leplezés, csúfolkodás nyo-
mán föllázad a hús-vér inspi-
rátor! Tiltakozik, elégtételt
követel. Bálint Tibor A re-
gényhõs letagadja magát címû
karcolatában a helyi olvasók
által azonosított regényhõs
földi képe egyszer csak elõ-
áll, tiltakozik az õt tollára
vett szerzõnél…

S ad az író a pincérnek, ha
már azt igényli, magyarul,
románul, sõt tört angol nyel-
ven is papírt – arról, hogy a
bizonyítvány felmutatója
nem azonos a történet
hõsével… Aztán összeka-
csint az értõbb olvasóval,
már õ maga az alany, a félre-
értett összefüggés-teremtõ,
mint Rousseau, a Vallomások
vagy a Dialógusok szerzõje,
védi az irodalom törékeny
jelrendszerét: „Íme, és még

azt mondják, hogy a mûvé-
szet utánozza az életet! –
gondoltam egész testemben
remegve. – Hát mi köze en-
nek a nyomorultnak a má-
sikhoz, Hektorhoz, aki min-
dig diadalmas tudott lenni,
és bohémságában is imádni-
való csirkefogó maradt, nagy
szerelme haláláig? ... Hiszen
ezzel a mitugrásszal szóba se
állt volna!  És hirtelen akko-
rát kacagtam, hogy a szom-
szédok ijedten kiszaladtak a
kapuba…”

Jó valamire a mûvészet?
Hogy viszonyul a társada-
lom és az egyes ember életé-
hez? „Csak egyetlen mûfaj
volt és lesz: a költészet,
amely ha nem hoz is  teljes
megváltást az emberiség-
nek, legalább enyhíti másfaj-
ta csalódások fájdalmát.”
Ezt a poétikusságot valósítja
meg Bálint Tibor hosszabb-
rövidebb történeteivel. Errõl
többféle vallomást is tesz: „a

prózaíró (…) nem mutathat-
ja oda a lelkét az olvasónak,
mint a lírai költõ, nem ver-
gõdhetik elõtte, s még csak
föl sem kiálthat: szeretném,
ha szeretnének. Pedig benne
is megvan az önkitárulkozás
titkolt és kínzó vágya, de
nem tehet mást, mint hogy
idegen alakokban valósítja
meg önmagát, s hogy bûneit
diadallal elítéli azokban a
másokban.” Elvont kérdé-
sekrõl szól levegõs és mûvei
által hitelesített mondatok-
ban. Magáról beszél, magá-
ról is beszél. Osztogatja tör-
téneteit, de azokat is, ame-
lyeknek olvasóként jutott a
birtokába: kéri, reméli a kul-
turális tradícióban való szo-
lidaritást – társainak a mû-
veket s alkotókat is figyel-
mükbe ajánlja.

Valamennyiünk figyelmé-
be ajánlja.

Láttatja a Váradtól búcsú-
zó Janus Pannoniust, s lát-

tatja – a tudós római tanuló-
éveinek eredményeként – a
tudás ragyogását. Aztán Pe-
tõfi magasra tartott kardján
az életre-halálra vívott költé-
szetcsata nyomait, az apollói
véres hattyútoll-trófeákat.
Félig lecsúsztatja a hattyú-
prémet a színházba sietõ
asszonyok nyakáról –
Krúdyval. Mikszáth ráérõs-
ségével ugyan, de rászól a
Kaszásra, álljon meg az ol-
vasók vendégfogadójánál.
Lassítja a mulandóság óra-
kerekeit, múlatja a szoron-
gásidõt. Móriczcal nagy, pi-
ros hátú kenyereket süt, és
egész népet érzékel, ha olva-
sóira gondol.

Ha morál, téma, stílus, bá-
torság tekintetében tanácsta-
lan s eltelik a magas régiók-
ban berendezkedett Koszto-
lányi mélység, és szépségkré-
dójától, pihenésül-pihenteté-
sül a köznapi emberrel köny-
nyebben kommunikáló pél-
daképet keres. Otthonosab-
bat. Emberkincset, például a
ránk is bízott erdélyi
Urbinóban: Kolozsvárban.
Így ír arcképet Kós Károly-
ról: úgy van itt kõráncos ar-
cával és bölcsességének sze-
líd hunyorgásával, mint a
Szent Mihály-templom,
mint a Mátyás-szobor vagy a
várfal töredezett gyûrûje. Ta-
lán azért, mert kõbõl és vas-
ból gyúrt mondatai korsza-
kokat kötnek össze. Már
egyszerû jelenléte is annyira
megnyugtat, hogy néha na-
pokig nem gondolok rá: hi-
szen ami nagyszerût magun-
kénak tudunk, az lassan már
öntudatlanul is boldogít. De
ha elköltözne innen, akár-
csak egy másik városba is,
rögtön nyugtalan lennék, s
bizonyára át kellene rendez-

nem magamban azt a monu-
mentális képet, amelybe õ
beleépült: palotákat és szob-
rokat kellene innen oda he-
lyeznem, és tornyokat el-
mozdítanom, nehogy távoz-
tával siratnivalóan szegény
maradjon a táj….

Kunczban a szelíd jóságot
érzékeli, a különleges képes-
séget arra, hogy a szenvedés
történeteit kifejezze. „Õsi,
gyermekded látásunkhoz”
szól a vidéki település kitar-
tott képeket, alapszínfelüle-
teket kedvelõ–nyújtó festõ-
jével, Incze János Déssel.
Idõkkel, szerepekkel játszik
(kolozsvári Esti Kornélként,
de csak egy pillanatig), és
akkor rég letûnt idõk szol-
gájának álmodjuk magun-
kat – és a rajzos, színpom-
pás, sárgáival boldogságsej-
tetõ  Fülöp Antal Andort
Botticelli mûhelyébe visz-
szük (vissza).

Mi minden elérhetõ a
könyves Kolozsvárról!

Dantéban az elhibázott te-
remtés szenvedélyes króni-
kását ismeri fel, Michelange-
lóban a súlyosságot (anyag-
szerûséget), megannyi mes-
terremek nyugalmas szépsé-
ge nyugalmát! Csodálja,
nem tanulmányozza minden
idõk nagy alkotóit – legin-
kább talán a reneszánsz be-
avatott és szerény mesterei-
nek áldoz alázatos figyelmet.  

Az örökké virrasztó íróról
beszél Flaubert-rõl szólva s
mégis általánosabb érvény-
nyel –  megfigyel, értelmez
mint valami halhatatlan lel-
kiismeret a világméretû bi-
zonytalanságban.

Ilyen lélekharang szólal
most meg az emlékére, és
szóljon sokaknak sokáig,
ámen. 

Egyed Emese

Ima olvasásért,
ima a mûveltség városáért

Roduca Precupeþu

Az idén is, mint minden
évben, az Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatala ere-
deti vakációs programmal
honorálta a középiskolások
számára rendezett anya-
nyelvi verseny nyerteseit.
Az ezévi program címe:
Párbeszéd az UNESCO-nál
a kultúrák közötti közele-
désrõl. 27 diák: romániai
horvát, német, magyar, ro-
ma, orosz, szerb, szlovák,
török, tatár és ukrán vett
részt az akcióban, amelyet
teljes egészében az EKH fi-
nanszírozott. Ez alkalom-
mal –között Párizsba láto-
gattak a nyertes diákok, az
UNESCO székhelyére,
hogy részt vegyenek a szer-
vezet 2010 – a kulturák kö-
zötti nemzetközi közeledés
éve címû rendezvényén. 

Kirándulás az UNESCO-hoz
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Elsõ rész

1.
Franz Tischler jómódú

parasztgazda portája, vala-
hol egy bajor településen.
Vagyonosságát magasba
ívelõ kapukeret jelzi, és
most úgy hat, mintha a ka-
pu felé nyitott hodály lát-
szik jobbra, szegényes bú-
torzatán egykori cseléd-
leánypad, fölötte kampók
fogasnak, közepén asztal,
mellette két hokedli. A
szemközti falnál, háttal a
nézõtérnek, a Néma lány
áll, fekete ruhában, hosszú
szõke haja a vállára omlik.
Kezét imára összetéve tart-
ja, mintha ájtatoskodnék;
valahonnan az országút fe-
lõl gépkocsioszlop, szekér-
karaván, harckocsi, motor-
kerékpár egybefolyó zaja
hallatszik a hadak vonulá-
sának jeleként, olykor kü-
lönös fények villannak be
a hodályba. Az elõtér bal
sarkában kivágott tetejû
benzines hordó, föléje csa-
torna csüng. Erõs, ingerült
kapudöngetés, aztán kü-
lönbözõ hangú kolompok
együttes hangja az udvar-
ból, s nyomban fölhangzik
a zsidó üvöltése.

Zsidó: Adjatok vizet,
mert a Gyehennából jö-
vök! ... Vizet, átkozottak,
vizet! ... A Föld kétharma-
dát víz borítja, és nekem
mégis szomjan kell vesz-
nem köztetek?! ... (Õ maga
is elõtántorog jobbról: sovány,
kopaszra nyírt, ötven év körü-
li férfi, a szabadult deportál-
tak koszlott öltözékében, lá-
bán elnyûtt saru. A döngetés-
re Tischler jön elõ a kapu mö-
gött; nagydarab, posztócsiz-
más alak, fején apró kalap,
elõtte kék kötény. Egy ideig
szótlan gyanakvással figyeli a
támolygó embert, aki már-
már összeesik.)  Úgy zuhan-
tam ide, mint aki félig már
üszök! ... De hiába tánto-

rogtam végig az égbe nyú-
ló kapuk elõtt, és a részvét-
lenül magas ablakok alatt,
mert egy korty vizet sem
adtak kisebzett szájam és
vérzõ gyomrom enyhítésé-
re... Várjatok csak! ... A kí-
gyó is abba döglik bele, ha
nem tudja levedleni a bõ-
rét! (Olyan mozdulatot tesz,
mintha a földrõl fölragadott
kõvel döngetné a kaput: a zaj
erõsen visszhangzik.)

Tischler: Mit akarsz?! ...
Menj odébb egy házzal! ...
Az én vizem nem iható! ...

Zsidó: Nem iható, ugye?
A gyanakvás és a gyûlölet
pokolköve hullott abba is,
mint a többibe, ugye? ...
Használd hát egészséggel!
... (Úgy vonszolja magát,
mintha a kerítésnek támasz-
kodna a kezével; a gazda mö-
gött az asszony tûnik fel, õ is
fürkészõn, félénken pillant a
kapun kívülire.)

Tischlerné: Ki az már
megint?

Tischler: Valami ván-
dor.

Tischlerné: Miféle ván-
dor?

Tischler: Lehet is azt
tudni manapság! Úgy kó-
szálnak, mint a megboly-
gatott éhes hangyák. Egyik
szökött fegyenc, a másik
vallásos megszállott. Se is-
tenük, se hazájuk, se iga-
zolványuk. Ez meg úgy
néz ki, mint valami új Ke-
resztelõ János az elátko-
zott pusztaságból, ahol
sáskán élt...

Tischlerné: Hiszen õ
maga is hasonlatos a sás-
kához... Nézd, milyen
hosszúak, törékenyek a
tagjai! ... Félig ember, félig
rovar... A hangja meg oly
recsegõ, mint a boróka-
fenyõé, amikor tûzre ve-
tik...

Zsidó (hirtelen indulat-
tal): Úgy van! Az elátko-
zott pusztaságból jövök, és
most szertekiáltom: tûz

van, tûz van, de ti csak áll-
játok el a forráshoz vezetõ
ösvényeket, és szegezzétek
be a kutakat a gyanakvás
szögeivel, mert egy sem
menekül közületek! ...
(Megpillantja a hordót, oda-
vánszorog, és rábukva sokáig
mohón iszik.)

2.
(Két Unra katona közeledik

egy õrnagy oldalán; megáll-
nak, nézik a zsidót, majd a
tiszt beljebb kerülve elemlám-
pával megvilágítja a hodályt,
aztán int a katonáknak, hogy
hozzák be a zsidót, majd a há-
zaspár elé lép.)

Tiszt: Franz Tischler?

Tischler: Szolgálatára,
õrnagy úr.

Tischlerné: Vétettünk
valamit a törvény ellen?

Tiszt (nem ügyel rá, a gaz-
da szemébe mered): Szeren-
csére fizikai lehetetlenség
szemen köpni magunkat,
mert önöknek most azt
kellene tenniök! (A két ka-
tona befelé támogatja a zsi-
dót.) Elnézték, hogy ez a
nyomorul dögletes vízzel
igya tele magát, amikor itt
párállik a hideg vízû kút a
hátuk mögött! (Noteszt vesz
elõ, mintha valamit ellenõriz-
ni akarna benne.) Ön nem
épp szegény, ugye, Franz
Tischler?

Tischler (ijedten-zavar-
tan): Bizony áttiport raj-
tunk is a háború... Lovai-
mat elrekvirálták, marhái-
mat elhajtották; a disznó-
ból már csak néhány szik-
kadt csontot lóbál a padlá-
son a szél…

Tischlerné (szaporán): A
fiunk negyedik esztendeje
szolgálja a hazát...

TISZT (még mindig  a no-
teszébe mélyed): Aki a hazá-
ját szolgálja, néha hálát-
lant szolgál.

Tischlerné: A menyem
pedig, amióta a légnyomás
a présház oldalához vágta,
hallgat, mint a néma ha-
rang...

Tischler: Úgy vagyok
immár, õrnagy úr, mint aki
egy lóval szánt...

Tiszt (kétkedõ mosoly
közben): No azért vala-
micske maradt a nagy gaz-
daságból! És annyi min-
denképpen, hogy ezt a po-
kolból érkezett üldözöttet
föltáplálják. (A zsidóhoz lép,
feltûri karján a blúzt és föl-
jegyzi a számát, aztán elteszi
a noteszét, és egészen közel lép
a gazdához.) Három hónap
múlva visszatérünk, és ha
a kosztosuk nem éri el gaz-
dájának a súlyát, vagy ne-
talán eltûnik (mutatja a
lebaltázást), agyonlõjük önt.
Ezt jól vésse eszébe! (Elõ-
kapja pisztolyát, és Tischler
homlokának szegzi, aztán
megfordítja a férfit, puhán fe-
néken billenti, majd elõre
taszítja.) Most pedig gye-
rünk,  ellátni a vendéget,
ánc, cváj! ...

(Tischler, Tischlerné és a
tiszt balra el, a két katona mö-
göttük támogatja a zsidót.)

3.
(A zsidó egymagában jön

be a hodályba, mintha a házi-
ak betuszkolták volna ide;
elõbb le akar telepedni az asz-
talhoz, de meggondolja magát
és körbeindul.)

Zsidó: Három hónapig
ez lesz a hely, ahol fölhiz-
lalnak, majd hogy húsom
a húsukká, vérem a vérük-
ké legyen! (A falak felé tapo-
gat, fölpillant a menyezetre:)
Ólnak kissé tágas, mert
nem bölcs dolog hagyni,
hogy a hízó ide-oda fut-
kosván letrombitálja ma-
gáról a hájat... (A nézõk fe-
lé:) Mielõtt megfogantam
anyám méhében, semmi
voltam. Aztán emberré let-
tem, majd egy számmá
változtam át. (Feltûri karján
a blúzt:) Nem különös? ...
Ha a számokat átalakíta-
nám betûkké, és azokból
neveket képeznék, kitelnék
belõlük egy grófi címerre
való is; de így a senkit jel-
képezik. Holott élõ szöve-
vényükben ott lüktetett, ha
fáradtan is a szívem; ott
vonaglottak 333 napon át
a beleim, mint bágyadtan
csillogó kábalek, hogy
megemésszék a Gyehenna
életét... És miután voltam
életcsíra, aztán ember és
rideg szám, vagyis megint
semmi, most új lénybe
vándorolt át a lelkem, és
disznóvá változtam...
Sors, mit tartogatsz még
számomra? ... Kinevezel
perzsa királynak csak
azért, hogy utána kacsa-
csõrû emlõsként kússzam
távoli vizek zsombékos
partjain? ... (Leroskad a
hokkedlire.) Manapság min-
den lehetséges. Még az is,
hogy utána gerinctelenné
váljak... Hiszen néha oly
rövid az út visszafelé: a
legtökéletesebbtõl a legtö-
kéletlenebbig, kedves Dar-
win úr... (Fölrezzen, hosszan
hallgatózik:) Talán be sem
mernek lépni hozzám...
Csak az ablakon át bámul-
nak, mint gödörbe esett
szörnyet... Végül kõvel
agyonzúznak, vagy rám
gyújtják a fedelet, és elme-
nekülnek innen...

Bálint Tibor

Az engesztelés napja 

A kultúrák közötti közele-
dés éve alkalmul szolgált ar-
ra, hogy közös célunk, a kul-
túrák közötti párbeszéd álta-
lánossá váljék, hogy külö-
nösképpen a nevelés, a tudo-
mányos munka és a kultúra
területén jobban megismer-
jük egymást, hogy korrigál-
juk a rögeszmék és az elfo-
gult beállítások folytán egy-
másról kialakított hamis ké-
pet, hogy a fiatal nemzedéket
hozzásegítsük ahhoz, hogy a
jelenkori társadalom követel-
ményeinek megfelelõ nyitott-
sággal és korszerû szemlélet-
tel rendelkezzék.

A program legfontosabb
momentuma az UNESCO
székhelyén tett látogatás
volt. Diákjaink számára do-
kumentumfilmet vetítettek
ott az UNESCO létrehozá-
sához vezetõ eseményekrõl,
hogy milyen megfontolásból
vált szükségessé ennek, az
ENSZ szakosított szerveze-
tének a létrehozása, vala-
mint arról, hogy melyek a

fõbb munkaterületei. A diá-
kok megismerkedhettek az-
zal, hogy az UNESCO vi-
lágszerte hogyan szorgal-
mazza az egyetemes emberi
jogok érvényesülését az ok-
tatásban, a tudományos
munkában és a kulturális te-
vékenységben. Házigaz-
dánk, Ana Dumitrescu mû-
vészettörténész,  az
UNESCO Igazgató Taná-
csának a tagja elbeszélgetett
a diákokkal, sok érdekeset
mesélt a kulturális világörök-
ség helyzetérõl, majd bemu-
tatta az UNESCO székhe-
lyén kiállított értéktárgyakat.
E több mint 200 ország ado-
mányaiból álló kincsestár-
ban található egy cucuteni-i
edény is, a román állam
ajándéka. A látogatás során
szivélyes, meleg hangulatú
találkozóra került sor
Nicolae Manolescuval, Ro-
mániának az UNESCO-hoz
rendelt állandó képviselõjé-
vel. A találkozón jelen volt
Moldva Köztársaság párizsi

nagykövete is, aki pár napja
vette át ezt a tisztséget, és
meg akart ismerkedni az
UNESCO székhelyére láto-
gató romániai diákokkal. 

A párizsi látogatás alkal-
mával diákjaink megtekint-
hették a francia fõváros törté-
nelmi és kulturális nevezetes-
ségeit, amelyek a francia, az
európai és a kulturális világ-
örökség meghatározó érté-
kei. Láthatták a Louvre-t, a
Versailles-i Palotát, Párizs õsi
városközpontját – az Ile de la
Cité-t, a Notre Dame Kated-
rálist, a D’Orsey Múzeumot,
a Tuileries Kertet, a Sacre
Coer Bazilikát valamint a
Montmartre negyedet. Ellá-
togattak Constantin
Bracuºinak a Pompidou Kul-
turális Központnál található
szobrászmûhelyébe, láthat-
ták a mûvész szerszámait, az
égetõkemencét, a mûhely hi-
hetetlenül egyszerû, szerény
butorzatát, ugyanakkor az itt
található számos nagy alko-
tását is, például a Pogány kis-

asszonyt, a Tündérmadárt.
A program ezenkívül tartal-
mazott egy vidéki kirándu-

lást is: diákjaink meglátogat-
tak két Loire-völgyi kastélyt:
Chambord-ot és Cheverny-t.

Érdemes tehát versenyezni,
és fõleg jól szerepelni az
anyanyelvi olimpián.
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Romániában a jiddis már
1937-tõl és 1938-tól kezdve
üldözött nyelv volt.
Besszarábiában betiltották a
jiddis nyelvû sajtót, Bukovi-
nában pedig tilos volt a jid-
dis beszéd az utcán és a köz-
életben. 1938 december 1-
én George Alexianu királyi
ügyvivõ Bukovinában (ké-
sõbb Transznisztria kor-
mányzója volt, ahol több
mint kétszázezer romániai
és ukrajnai zsidót pusztítot-
tak el) aláírta azt a rendele-
tet, amely a Suceava megyei
zsidóknak megtiltotta, hogy
a román nyelven kívül más
nyelven beszéljenek. Min-
den munkahelyen ki kellett
írni: „Románul beszélnek”.
Akik nem tartották ezt be,
különféle büntetésben része-
sültek, egészen odáig, hogy
elveszítették a román állam-
polgárságot. Ez a rendelet
nem sok jót ígért, minde-
nekelõtt az indoklása révén,
mely szerint a köztulajdon
védelmét és a rend fenntar-
tását szolgálja, ugyanis „az
utóbbi idõben Suceava me-
gyében, ahol nagy számú
zsidó lakosság van, számos
tûzesetet jegyeztek gyárak-
ban, lakásokban”. Ennél ab-
szurdabb indoklást aligha
találni: a tûzeseteket össza-
kapcsolta a jiddis beszéddel.

Mivelhogy a rendelet ha-
tályát 1938 decemberében
kiterjesztették a besszarábi-
ai megyékre is, a zsidó írók
egy csoportja a következõ
beadvánnyal fordult a Bel-
ügyminisztériumhoz: 

„Alulírott írók és publicis-
ták tudomásul véve a Bãlþi
városában és más bessza-
rábiai városokban a jddis
népi nyelv szabadsága ellen
hozott intézkedéseket, kér-
jük ezeknek az intézkedé-
seknek a megszüntetését.

Jiddis nyelven, amelyet az
országban többszázezer zsi-
dó beszél – miként az a leg-
utóbbi hivatalos statisztiká-
ból is kitûnik – békésen fej-
lõdik a zsidó tömegek kultú-
rája, amely sajtóban, könyv-

kiadásban, színjátszásban,
könyvtárakban, mûvelõdési
körökben stb. jut kifejezésre,
a legteljesebb harmóniában
a román nyelvvel és a ro-
mán nép kultúrájával, amit
minden provinciában élõ
zsidó lakosság szeret és
ápol.

Az említett intézkedések
érvényben tartása intole-
ráns tett – és a zsidó lakos-
ság jogainak megsértése.

Fogadják kifejezett tiszte-
letünket.” 

A beadvány aláírói: B.
Lãzãreanu, A. Axelrad Lu-
ca, S. Podoleanu, Ury
Benador, Isac Pelz, Jacob
Groper és mások.

Meg kell említenünk,
hogy az állam által tanúsí-
tott antiszemitizmus elsõ je-
lét látva egyes romániai zsi-
dó írókat foglalkoztatni
kezdte az, hogy írói mun-

kásságukban áttérjenek a
jiddis nyelv használatára,
mert úgy vélték, ezáltal pas-
szív ellenállásra mozgósít-
hatják a zsidó lakosságot,
megsokszorozhatják az
energiáit. Sõt megszületett
az az elgondolás, hogy Bu-
karestben a zsidó írók pró-
báljanak meg kiadni egy jid-
dis nyelvû napilapot, amely-
be többek között A.
Dominic, Mihail Sebastian,
Isac Pelz, Emil Dorian,
Felix Aderca, Ury Benador
írna ezen a nyelven. Nem
valósult meg ez az elképze-
lés. 

Be kell vallanunk, nem
volt a jiddis nyelv híve vala-
mennyi zsidó író, sem pedig
valamennyi zsidó értelmisé-
gi. Ha a jiddis nyelv üldözé-
sével szemben teljes egyetér-
tést és akcióegységet tapasz-
talhattunk, a jiddis nyelvnek

irodalmi kifejezõ eszköz-
ként való használatával
szemben megoszlottak a vé-
lemények, sõt ellentmond-
tak egymásnak. „Vannak
olyan zsidó írók, akik majd-
hogynem fizikai fájdalmat
éreznek, amikor jiddis be-
szédet hallanak – írja Nap-
lójában Emil Dorian. -  Ho-
gyan lehet az, hogy képesek
megértéssel kezelni minden
nyelvet, még a kirgízet vagy
rutént is, csak a jiddistõl
rázza õket a hideg.” 
De voltak olyan írók is, akik
számára a jiddis nyelvben és
a jiddis kultúrában való
megkapaszkodás erkölcsi
erõt adott az üldöztetés éve-
iben.

A zsidók kirekesztése a
román társadalomból 1940
augusztusának végén válik
tömegjelenséggé, és külö-
nösképpen 1940 szeptembe-

rében, amikor létrehozzák a
légionárius nemzetállamot.
Többek között a zsidó szí-
nészek voltak a légionárius
uralom idején hozott zsidó-
ellenes törvények elsõ áldo-
zatai. Minden román mû-
vészegyüttesbõl, az állami
és a magánszínházakból
egyaránt egyik napról a má-
sikra el kellett bocsátani a
személyzet zsidó tagjait – a
Nemzeti Nevelési, Vallási és
Mûvészetügyi Fõhivatal
1940 szeptemberében kibo-
csátott 44400-as rendelete
szerint. Igaz hogy ugyanen-
nek a rendeletnek egy másik
bekezdése lehetõvé teszi
azt, hogy a zsidó színészek
játszszanak a zsidó magán-
színházak elõadásain azzal
a feltétellel, hogy a firmára
ki kell írni: „zsidó színház”,
és hogy az elõadás nyelve
kizárólag csak a román le-
het. Így született meg Buka-
restben a Baraºeum Szín-
ház. Nem kívánjuk elmesél-
ni azt a kalandot, amelyet
az a zsidó értelmiségi cso-
port élt át, amelyik mindent
megtett azért, hogy megsze-
rezze e színház mûködési
engedélyét. Itt és most az ér-
dekel bennünket, hogy ez a
színház bár megtiltották ne-
ki, hogy jiddis nyelvû dara-
bokat játsszon, mégis képes
volt terjeszteni a jiddis kul-
túrát és általában a jiddis
szellemiséget.

A dokumentum értékû
vallomások ellentétes véle-
ményeket tartalmaznak.

Th. Lavy azt állította,
hogy ha „a humor a zsidók
maquis-ja” – akkor a
Baraºeum Színházat úgy
képzelték el, hogy az legyen
a zsidó maquis-k parancs-
noka. Ez a gondolat megta-
lálható H. Maxy festõ be-
szédében, amelyet a színház
megnyitásakor szeretett vol-
na elmondani, de a cenzúra
megtiltotta. A beszéd szöve-
ge viszont fennmaradt ar-
chív dokumentumkét. H.
Maxy többek között azt
handúlyozta, úgy képzelték,

hogy ez a színház lényeges
szerepet játszik „a jelenleg
minden erkölcsi támasztól
megfosztott zsidó tömegek
felemelésében, példa és el-
igazító lesz a közös össze-
omlással való szembehe-
lyezkedéshez. Ez a színház
kínjaink szorításában szüle-
tik – muatott rá H. Maxy. –
Mûvészetünk által újjászü-
letünk azokkal együtt, akik
képesek megacélozni erejü-
ket a közös megértéssel,
szembehelyezve azt a ha-
szontalan széthúzással.” Te-
hát az induláskor kitûzött
cél felemelõ volt. De miként
a korabeli naplófeljegyzé-
sekbõl kitûnik, valamint a
háború utáni zsidó sajtóban
megjelent kritikákból, a
színház nem mindig felelt
meg az igényeknek, jóllehet
óriási sikere volt. Mihail
Sebastian Naplójában az
egyik esztrádmûsorról azt
írja, hogy megalázó volt a
szöveg és a közönség vul-
garitása. „Lehetséges az,
hogy a zsidók, akik most
oly tömény tagédiát élnek,
megtapsolják ezt a szeme-
tet?” – kérdezi az író.

T. T. Braniºte román pub-
licista számára viszont a
Baraºeum volt „az állam-
polgári tiltakozás utolsó me-
nedéke”.

De milyen formában volt
jelen a jiddis a Baraºeum-
ban, hogyha a színpadon
románnál egyéb szó nem
hangozhatott el? A román
változatában volt jelen a jid-
dis. Bármennyire is parado-
xonnak tûnik, megfelel a va-
lóságnak. A színrevitt dara-
bok, még akkor is ha román
nyelven hangzottak el, a jid-
dis kultúra szellemét árasz-
tották. Az elsõ igazi zsidó
elõadás az ismert operett, a
Þipke Faier bemutatója
volt. Stroie két másik
„kapþonim” színésszel
együtt óriási sikert aratott;
jellegzetes szereplõk voltak,
akik magukon hordták a
gettó lenyomatát, és miként
azt az egyetlen akkori romá-

Lya Benjamin

A jiddis a holokauszt éveiben 

Barátaim közül az egyik-
nél ismét házkutatást tar-
tottak,  amikor nem volt
otthon. És a házkutatást
megint úgy rendezték meg,
mint egy betörést. Jól is-
mertem ezt a játékot,
mindnyájunknál elját-
szodták évente néhány-
szor. Turkáltak a könyvek

és a papírok között, képe-
ket téptek ki a rámájukból,
szétszaggatták a föggöny
szegélyét. Pénzhez, ék-
szerhez hozzá sem nyúl-
tak. Miután befejezték a
házkutatást, magukkal vit-
tek valami apróságot:
éjjeliórát, karórát vagy egy
táskarádiót. És mielõtt el-

hagyták volna a tett szín-
helyét, megrongálták az aj-
tót, betörést színleltek. Mi-
re hazaértem, már ott is
volt a mílicia. Az egyetlen
hiányzó tárgy bekerült a
jegyzõkönyvbe, s rendelte-
tése szerint betöréssé vál-
toztatta a házkutatást. Ké-
sõbb elérkezett a pillanat,

amikor megidéztek egy
rajtakapott betörõ peré-
ben, akinek a bûnjelei közé
becsempészték a Securita-
te által elemelt tárgyat is.
A letartóztatottat arra
kényszerítették, hogy a
törvényszék elõtt vallja be
ezt a betörést is. Barátom-
tól társkarádiót vittek el,
aztán értesítették, hogy a
betörõ, Ion Sãracu elhunyt
a börtönben. A törvény-
széken barátom meg akar-
ta tudni a vádlott családjá-
nak a címét, de azt mond-
ták, hogy az elhunytnak
nincsenek rokonai, egyet-
len hozzátartozója sincs.

Ellenõrizni próbáltuk ezt
az értesülést. Tudtuk,
hogy azok a halottak,
akiknek már nincsenek
hozzátartozóik, a szegé-
nyek temetõjébe kerülnek,
úgyhogy oda mentünk.
Talán azért is, mert az állí-
tólagos betörõnek adott
név: Ion Sãracu, szintén
azt juttatta eszönkbe. A te-
metõt rendkívül magas be-
tonfallal vették körül, és
tudtuk róla, hogy az Állam
ott hantolja el az áldozata-
it. Nyár közepe volt, dél-
után, óriási hõség. A teme-
tõben nagyra nõttek, térdig
értek és virágoztak a

buriánok, virágaik rikító
színe sértette a szemet. A
fûben lévõ ösvényeken
nyeszlett kóborkutyák hul-
lából kiharapott darabo-
kat: egy-egy fület, kéz-
vagy lábujjat hurcoltak a
szájukban. Találtunk egy
Ion Sãracu feliratú sírt.
Rajta virágcsokor, de nem
mezei virágból, hanem ró-
zsából. Még friss volt, eb-
ben a kánikulában, nemrég
tehették oda. Röviddel
elõttünk valaki ottjárt a sír-
nál. De kicsoda?

A temetõ közepében volt
egy betonházikó. A falára
valaki vörös festékkel ráír-

Herta Müller

Szegények temetõje
Herta Müller Nobel-díjas író szeptember 27-én Bukarestben

felolvasást tart a Román Atheneumban, és Gabriel

Liiceanuval beszélget. Szeptember 28-án két legutóbb romá-

nul megjelent regényét dedikálja a Humanitas-Kretzulescu

könyvesboltban: a Lélekbölcsõt és az Utazás féllábont.  
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(1940–1944)
niai zsidó újság, a Gazeta
Evreiascã megállapítja, e
szereplõknek a sorsa nem
változott, megõrizték múlt-
beli súlyukat, sõt jelentõsé-
gük folyamatosan növeke-
dik.

Elõadtak adaptációkat is,
például Osip Dimov novel-
láiból – így született meg az
Õszomorúságának énekese
címû háromfelvonásos pro-
dukció. Játszodtak Salom
Alehem-darabokat, például
a Fõnyereményt. Nagy si-
kernek örvendett A jiddis
román bemutatása címû
elõadás, amelyre 1943 szep-
tember 20-án került sor.
Emil Dorian Naplójában
azt írja: „Teljes siker volt, a
cenzúra által megszabott
feltételek ellenére. Ének és
vers est volt, a jiddis nyelv-
rõl és kultúráról szóló érte-
kezlettel egybekötve. Viha-
ros ovációtól volt hangos a
bennsõséges hangulatú és
zsúfolásig megtelt terem.” 

Emlékezetes elõadás volt
a  Eliezer Steinbarg fabula-
író ünneplésének szentelt
mûsor a Baraºeum Színház
Stúdiójában. Emil Dorian
méltatta a nagy jiddis nyel-
vû fabulaíró személyiségét
és életmûvét. Fabulákat ad-
tak elõ Emil Dorian fordítá-
sában valamint egy Eliezer
Steibarg emlékének szentelt
verset Rose Auslãndertõl.

S ha a Baraºeum Színház-
ban elsõsorban a román
színházakból kiûzött színé-
szek léptek fel, a jiddis nyel-
vû színészek is megtalálták
a módját a szereplésnek.
Létrehozták a Romániai
Jiddis Színház Kulturális
Egyesületet, és a zsinagó-
gákban léptek fel. ªtefan
Tita író „halhatatlan hõ-
sök”-nek nevezte ezeket a
színészeket, akik minden
vasárnap délután teljes lel-
kükkel szolgáltak egy kultu-
rális ideált. Értekezleteket
tartottak, kollokviumokat,
felolvasásokat. Minden fe-
szültség és a pánikot keltõ
hírek ellenére õk zavartala-

nul folytatták tevékenységü-
ket. Miként ªtefan Tita írja:
„Látványtól mentes, de fel-
jegyzésre méltó hõsiesség.”
Ezeknek a színészeknek a
munkájáról, akikhez né-
hány író is csatlakozott, be-
számol Israil Bercovici író is
a Száz év zsidó színjátszás
Romániában címû monu-
mentális monográfiájában.
Megünnepelték például a
jiddis kultúra nagyságait:
Mendele Mocher Sforimot,
Salom Alehemet, Jichak
Lejb Peretzet, S. Anskit,
Avram Godfadent ás máso-
kat. Elõadásaikban velük
együtt részt vett többek kö-
zött Jacob Groper író, Seidy
Glück színésznõ, H.
Schwartzman zeneszerzõ és
karmester. „Így terjesztették
a jiddis irodalom klassziku-
sainak humanista eszméit –
írja Israil Bercovici. – Mû-
veikbõl a felolvasásra kerülõ
részleteket úgy választották
ki, hogy nyilvánvaló legyen
az áthallás a jelenbe. Ki-
emelkedõ sikert arattak. Mi-
velhogy a templomban tilos
volt tapsolni, a közönség
megvárta õket a kijáratnál,
és a Lehaim-üdvözlettel
mondott köszönetet.”

Egyes mai történészek
szerint a Baraºeum Színház
léte azt bizonyítja, hogy Ro-
mánia a Holokauszt idején
valóságos Eldorado volt a
zsidók számára... Ennek el-
lenére nem lehet eltekinteni
a történelmi kontextustól,
amelyben ez a színház mû-
ködött.

A deportálás állandó ve-
szélyként lebegett szemük
elõtt. A Transznisztriából
érkezõ hírek egyre borzal-
masabbak voltak. Nem vé-
letlen az, hogy Mihail
Sebastian számára amit a
Baraºeum Színházban lá-
tott, valótlan abszurdítás,
tiszta õrültség volt: „Itt van
a halál a közelünkben, ne-
künk pedig zsidó színhá-
zunk van lányokkal – mély
kivágású ruhákban -, dzses-
szel, kupléval, viccel, tü-

csökkel-bogárral. Hát ez a
valóság? Miközben Transz-
nisztriába indított vonatok
kísértete nem hagy nyugod-
ni egy pillanatig sem.”

Egyébként magát a szín-
ház fõrendezõjét, Sandu
Eliadot is letartóztatták és a
Sfântu Ion Nou utcai isko-
lába zárták több más buka-
resti zsidóval együtt, hogy
Transznisztriába deportál-
ják. Feltehetõleg Elena ki-
rályné járt közbe az azonna-
li kiszabadításuk érdekében.
A Baraºeum Színháznak a
léte a zsidó közösség élni-
akarását és a nyomoráságos
helyzettel szembeni ellenál-
lását fejezte ki, mintsem a
rendszernek a jóindulatát.
A rendszer ugyanis szigorú
ellenõrzés alatt tartotta a
Baraºeum Színház minden
moccanását.

Hogy a jiddis nyelv hasz-
nálata a passzív ellenállás
egyik formájává vált, az
Emil Dorian Naplójából is
kitûnik. Rávilágít a
Holokauszt körülményei
között létrejött átalakulási
folyamatra, amelynek kere-
tében egy már félig asszimi-
lált, románná vált zsidó ér-
telmiségi, akinek egyébként
fenntartásai voltak a jiddis
nyelvvel szemben, e nyelv
és kultúra szenvedélyes hí-
vévé leszt: kutatójává és a
jiddis nyelvû irodalom for-
dítójává.

De tulajdonképpen ki volt
Emil Dorian?

Eredeti neve Isidor
Lustig; orvos, költõ és pró-
zaíró. Mûveinek jegyzékét
fürkészve, amelyet az
Antonescu-rendszerbeli
cenzúra állított öszsze 1942-
ben, nem másért minthogy
összeszedjék a könyvtárak-
ból és a könyvesboltokból és
megsemmisítsék, megálla-
píthatjuk, hogy a két világ-
háború közötti idõszakban
Emil Doriant alkotás köz-
ben nem foglalkoztatta kü-
lönösképpen a zsidóság; ti-
zennégy munkája közül
mindössze egyben, az 1925-

ben megjelent Zsidó humor-
ban jelentkezik ez a téma. A
zsidó érzékenység elsõ
szimtómái a Naplójában je-
lennek meg, amelyet 1937-
ben kezdett el írni, és a há-
ború után közzé tették an-
gol nyelven. Románul a
Hasefer Kiadó jelentette
meg Napló az üldözés idejé-
bõl címmel (Bukarest,
1996). Zigu Ornea, a könyv
elõszavának írója, így jel-
lemzi: „drámai krónika a
zsidó lakosság szenvedései-
rõl és az általa elszenvedett
megaláztatásokról 1937-tõl
1944 augusztus 23-ig”. Emil
Dorian 1941 október 2-án
ezt írta: „A zsidókat minél
inkább leverték a reájuk
mért csapások, én annál
szenvedélyesebben beleme-
rültem a munkába, hogy a
zsidó mûvészet jelenléte ha-
tározottan megnyilvánul-
jon.” Valóban, az üldöztetés
körülményei között, amikor
zsidó lévén orvosi praxist
nem folytathatott, el volt
tiltva minden szakmai tevé-
kenységtõl, belevetette ma-
gát a jiddis költészetbe és
szenvedélyesen fordítani
kezdte azt román nyelvre,
célul tûzve egy jiddis költé-
szeti antológia kiadását. Rá-
döbbent  a jiddis klöltészet
szépségére, sikerült beleél-
nie magát e költészet belsõ
világába. „Nem tudom me-
lyik az a nagy utazás, ame-
lyik felérhet e végtelen lírai
táj, e rengeteg személyiség
felkeresésével, tömérdek
életvízió és születõ álom lát-
ványával” – írja a Napló-
ban.

Meg kell jegyeznünk,
hogy Emil Dorian menet
közben tanulta meg a jiddis
nyelvet, a fordítói munká-
ban való elmélyülés során.
Margareta Dorian vallomá-
sa szerint édesapja csak fe-
lületesen ismerte a jiddis
nyelvet. Emil Dorian a bu-
karesti zsidó negyedben
nõtt fel a legiszonyúbb és a
l e g m e g a l á z ó b b
szergénységben, s a jiddissel

való közvetlen viszonya a
megszokott ozmózisra szo-
rítkozott, ami az ezzel a
nyelvvel való együttélés so-
rán magától is kialakult.
„Az üldöztetés éveiben fel-
fedezi a jiddist mint nyelvet,
amelyben erõteljes eredeti
költészet talált kifejezésre,
ugyanakkor viszont ez a
költészet odafigyelt a nagy
európai áramlatokra is,
amelyeket asszimilált vagy
utánzott; így a jiddis a nyo-
masztó valóságtól való sza-
badulást jelentette, mene-
dékké vált - Emil Dorian –
számára.”

A Naplóban megjelennek
a vélekedései arról a labora-
tóriumi munkáról, amit a
jiddis költészet román nyel-
vû antológiájának létreho-
zásáért végzett. Leírja azo-
kat a kiadványokat, ame-
lyekbõl a verseket vállogat-
ta. Tartalmazza az antológi-
ába kerülõ költõkkel kap-
csolatos irodalomkritikai
észrevételei. „A jiddis kivá-
lóan illik a közvetlen elbe-
széléshez – állapítja meg -,
viszont általában nehéz pró-
zát írni ezen a nyelven, és
nagyon kevéssé alkalmas az
elméleti fejtegetésre. A jid-
dis lírában az expresszivitás
az, ahol rengeteg nagyszerû
dolgot mûveltek,
mûvészteti tekintetben vi-
szont kevesebbre tellett.
Mindabból, amit olvastam,
úgy tûnik, nehezen tagad-
ható a német nyelv masszív,
lenyûgözõ, bennsõséges,
közvetlen jelenléte.” 

Antológiájához a Lite-
rarische Blätterbõl gyûjtötte
a legtöbb verset (leírhatatlan
az a lelkesedés, amely úrrá
lett rajta, amikor e lap kol-
lekcióját megszerezte). A
Dorian által fordított költõk
többsége Oroszországból és
Lengyelországból szárma-
zik. Úgyszólván mind len-
gyelországi vagy oroszor-
szági falvakban vagy kisvá-
rosokban nevelkedtek,
elõbb a hederbe és a
bethamidrasba (...) jártak is-

kolába, magasabb fokú ta-
nulmányaikat pedig az or-
szág nyelvén végezték.

Az 1942 június 2-i napló-
bejegyzés szerint az antoló-
gia már megközelítette a
800—1000 lapnyi terjedel-
met. A lefordított versek
szerzõi között található
Chaim Nahman Bialk, Iþic
Fefer, Eliezer Grinberg,
Jacob Groper, Naftuli Gros,
Moise Lisfsiþ, Levi
Goldberg, Iþic Manger, és
fabulákat is fordított Eliezer
Steinbargtól.

Bár az antológia a
háború végéig elkészült, be-
leértve a benne szereplõ köl-
tõk bibliográfiai bemutatá-
sát is, mégis csak ötven év
múlva, 1966-ban jelent meg,
és akkor sem a tejes változa-
ta. A jiddis énekel (ez az an-
tológia nyomtatott változa-
tának címe) megjelentetésé-
ben nagy szerepe volt
Anton Chelarunak, a kiváló
jiddis szakértõnek; akinek a
fordításában  most sorozat-
ban jelennek meg Isaac
Bashevis Singer mûvei ro-
mánul. Anton Chelaru fe-
dezte fel Emil Dorian anto-
lógiájának elfekvõ kéziratát
a Realitatea Evreiascã fo-
lyóirat könyvtárában, és õ
kilincselt annak kiadásáért.
Ugyanõ aktualizálta a bibli-
ográfiai jegyzeteket, s gon-
doskodott arról, hogy a kö-
tet elõszavaként a fordító le-
ányának, Margareta
Doriannak a vallomása is
megjelenjen. Abból ugyanis
sok részletet tudhatunk meg
a kontextusról, amelyben a
fordítások megszülettek.
Mintegy kiegészíti a Naplót
azzal,  hogy hogyan élt az
egész Dorian-család a jiddis
varázsában, amit a család
feje hozott a házba a
Holokauszt tragikus idõsza-
kában. Ez a varázs róla
szállt át mindannyiukra,
elõsegítve egy zsidó értelmi-
ségi család számára a szelle-
mi túlélést. Ezért üzenet ér-
tékû mind a Napló, mind az
Antológia.

ta: „Kullancsok”. A házi-
kón bejárat gyanánt volt
egy szûk nyílás, de ajtó
nélkül. Bent a fal mellett
volt egy mosdókagyló, kö-
zépen pedig egy betonasz-
tal. Az asztalon halott as-
szony feküdt, meztelenül.
Lábai térdnél össze voltak
kötve dróttal, a csuklójára
is drótot tettek, de a kötés
elszakadt, a másik csukló-
ján látszodtak a vágások.
Haját,  arcát és a testét
iszapréteg borította. Az
ilyen halottra, a vízbeful-
lasztott hullájára a román-
ban nincs megnevezés. Aki
megkötött kézzel és lábbal
fulladt meg, annak a hullá-
ja nem olyan emberé, aki
magányosan fulladt meg,
hanem olyané, akit vízbe
fojtottak. A temetõ felé
menet, én együgyû, mert a
piac mellett jártam, vettem
egy zacskó cseresznyét.

Egyéb sem járt az eszem-
ben, minthogy belenyúljak
a zacskóba, kivegyek belõ-
le két szem cseresznyét, és
a halott arcára tegyem,
oda, ahol a szeme világí-
tott hajdan. Elmentünk és
egy szót sem szóltunk a te-
metõ kijáratáig, alig ván-
szorogtunk. A buriánok el-
képesztõen szépek voltak,
úgy éreztem, hogy megkí-
vántak. Már-már utunkat
állják, hogy ne mehessünk
ki a kapun. Vajon a sok
burián ajándékcsokor volt
a holtak számára, akiknek
senkijük sincs, vagypedig
virágálca az Állam gyil-
kosságaihoz? Esetleg
mindkettõ együtt? Illetve
sem egyik, sem másik, ha-

nem csupán az én agyalá-
gyult igyekezetem, hogy
akkori állapotomban, a ré-
mülettõl letaglózva, rendet
teremtsek olyan dolgok kö-
zött, amelyek engem meg-
haladtak? A barátommal
együtt bizalmasaink köré-
ben beszéltünk a síron ta-
lált rózsacsokorról és a há-
zikóról, ahol a megkötö-
zött nõ feküdt. De min-
deketten hallgattunk a ku-
tyákról és a cseresznyérõl,
anélkül hogy összebeszél-
tünk volna. A buriánokat
pedig csak én hallgattam
el, miként korábban is tet-
tem, szokásból.

Fordította: 
Zsehránszky István

(Részlet a Mikor hallgatunk, kibírhatatlanok vagyunk 
– mikor beszélünk, nevetségesek címû esszébõl; Herta Müller:

Regele se-nclinã ºi ucide. Fordította Alexandru Al. ªahighian.
Polirom Kiadó, Bukarest, 2005.)
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

Yiddish Velt 
– a Jiddis Kultúra Fesztiválja

(Bukarest, 2010. szeptember 2–5.)

Klezmerkoncer-

tekkel, jiddis

nyelvû színházi

elõadásokkal és 

a romániai zsidó

közösség törté-

netérõl szóló

konferenciákkal

kényeztette el az

érkeklõdõ román

fõvárosi közön-

séget a Buka-

restben elõször

megszervezett,

„Yiddisher Velt”

elnevezésû jiddis

fesztivál.

A fesztivál megnyitója. Balról jobbra: Harry Eliad, az Állami Zsidó Színház igazgatója; Aurel Vainer, 
a Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének elnöke; Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcso-
latok Hivatalának vezetõje és Eduard Kupferberg, a fesztivál igazgatója

A nagyváradi Hakeset klezmerzenekar A zsidó közösség Hora tánccsoportja keleties beütésû izraeli táncokat adott elõ

A legfiatalabb nézõknek is volt szórakozási lehetõségük a fesztiválon

A fesztivál résztvevõi a zsidó közösséggel együtt ünnepelték a Szombat eljöttét a Nagy Zsinagógában

Yaakov Bodo azt állítja: „csak a lélek tiszta”. Az izraeli színész 
sok olcsó poén mellett néha megdöbbentõ jeleneteket adott
elõ – például a képen látható öreg esetét, akit a fia, a nagy üz-
letember, ottfelejtett az aggmenházban

Tofán Levente képriportja
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