
Magyarország elnö-

kének kötelessége

valamennyi magyar

emberhez közel jut-

ni, politikai nézetek-

tõl függetlenül – vá-

laszolt Schmitt Pál

az ÚMSZ azt firta-

tó kérdésére, hogy

az RMDSZ mellett

az EMNT, az MPP

és az SZNT vezetõi-

vel is megbeszélést

folytat romániai

látogatásán. A Bu-

karest után Erdély-

be utazó magyar ál-

lamfõ mindvégig

szívélyesen beszélt

román vendéglátó-

járól. 3. oldal 

Mai mellékletünk:

HIRDETÉS

Gyõzködik az orosz medvét

Biztonsági kérdésekrõl – az atomfegyver-
kezésrõl, a leszerelésrõl és a rakétavédel-
mi ernyõ kialakításáról – tanácskozott
tegnap a franciaországi Deauville-ban
Nicolas Sarkozy francia és Dmitrij Med-
vegyev orosz elnök, valamint Angela
Merkel német kancellár.
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2807 ▲
1 amerikai dollár 3,0791 ▲
100 magyar forint 1,5492 ▼

Becsey Zsolt: válságkezelés, 
de megszorítások nélkül

A magyar–román
gazdasági vegyes bi-
zottság ülésének
jegyzõkönyvét írta
alá a napokban
Becsey Zsolt és Bor-
bély Károly, a ma-
gyar, illetõleg a ro-
mán gazdasági mi-
nisztérium államtit-
kára. Becsey Zsolt-
tal a bukaresti ren-
dezvény után be-
szélgettünk.

Aktuális 2

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Kultúra 8
Berekesztette a sztrájkot 
az operánál Kelemen Hunor

A Kolozsvári Román Opera mûvészeit tö-
mörítõ szakszervezet úgy döntött, nem foly-
tatják a múlt héten megkezdett sztrájkot.
Tagjai tegnap kétórás megbeszélésen vettek
részt Kelemen Hunor miniszterrel. 

Dzsungelharcosok
A pokol fele vezetõ út is jó szándékkal
van kikövezve – állapítható meg a kor-
mány több, közfelháborodást okozó in-

tézkedéseirõl. A mondás
„pokol” részét éppen ezek-
ben a napokban tapasztal-
ják a pénzügyminisztérium
és az adóhatóság alkalma-

zottai, korábban pedig
a szerzõi jogdíjas jöve-
delemmel rendelkezõk-

nek volt benne ré-
szük. Cseke Péter Tamás

Holnapután olvassák fel és
egy héttel késõbb szavaznak a

parlamentben arról a bizalmat-
lansági indítványról, amelyet az
ellenzéki pártok 209 képviselõje
nyújtott be az Emil Boc vezette
kabinet ellen. Elõzetes számítá-
sok szerint legalább nyolc kor-
mánypárti honatyának is meg
kellene szavaznia a kezdeménye-
zést ahhoz, hogy az ellenzéki in-
dítvány sikeres legyen. Victor
Ponta szociáldemokrata pártel-
nök jelezte, meglesznek a hiány-
zó szavazatok, több kormánypár-
ti honatya kész átállni. 3. oldal 

Vokskeresõ móció

Tiszteletköröket futott
Schmitt Pál Bukarestben

Makacsul kitartanak a tanárok
Makacsul kitartanak az ok-
tatásügyi minisztérium elõtt

a múlt hét óta tüntetõ pedagó-
gusok: nemcsak béremelést kö-
vetelnek, hanem egyre hango-
sabban tiltakoznak az oktatási
törvény ellen is. Daniel Funeriu
miniszter tegnap elzárkózott a
szerinte politikailag „manipu-
lált” tárgyalások elõl. A pénz-
ügyi tárca vezetõi ennél rugal-
masabbak: méltányos és rugal-
mas bérkiegészítést ígérnek az
alacsony jövedelmû alkalma-
zottaknak. A vezetõ beosztás-
ban levõknek Gheorghe Ialo-
miþeanu pénzügyminiszter
azonban azt üzente: ne remény-
kedjenek, nekik nem jár jutalék.
7. oldal Esõ és csendõri felügyelet a tanügyminisztériumnál Fotó: Salamon Márton László

Elõzékeny volt sportdiplomata, nyájas egykori tengerész. Traian Bãsescu vendége volt Schmitt Pál Fotó: Tofán Levente



ÚMSZ

Szigorú takarékossági tervei
közepette a brit kormány új

védelmi stratégiát dolgozott ki. A
koncepció a csökkentett költség-
vetés mai bemutatója elõtt ismert-
té vált – legalábbis nagy vonalak-
ban. A titokban tartott elképzelé-
sek a BBC tudósítása szerint két
olyan fenyegetéssel veszik fel a
küzdelmet, amellyel a következõ
években számolni kell: az olyan
terrorista szervezetek merénylete-
inek veszélyével, mint az al-
Kaida, valamint a fõbb számító-
gépes hálózatok fenyegetettségé-
vel, amit a cybertámadások jelen-
tenek. A harmadik helyen a BBC
szerint a természeti katasztrófák
állnak, és csak ezután következ-

nek a katonai összeütközések
más országokkal. 

Nagy-Britannia és Franciaor-
szág újból komolyan veszi az or-
szágukat fenyegetõ terrorveszélyt.
Theresa May brit belügyminiszter
az ITV nevû televíziós csatorná-
nak nyilatkozva elmondta: „Biz-
tosak vagyunk abban, hogy a
nemzetközi terrorizmus elsõ szá-
mú célpontjának számítunk.”
Egy esetleges merényletkísérlet
„nagyon valószínû”, ezért a poli-
tikusnõ éberségre intett. Kevéssel
elõtte francia kollégája, Brice
Hortefeux hasonló figyelmezte-
téssel élt, mivel a szaúd-arábiai
titkosszolgálat arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az al-Kaida me-
rénylete „akár órákon belül bekö-
vetkezhet”. 
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Röviden

Idõközi választások Nagyborosnyón

Három személy indulna Nagyborosnyón a
december 5-én megszervezendõ polgármes-
teri választásokon. A polgármesteri szék
azt követõen üresedett meg, hogy a korábbi
elõljáró, Bartha László elhunyt. Az
RMDSZ részérõl két jelölt – Lõrincz Kál-
mán mezõgazdasági mérnök illetve Nagy
Csongor iskolaigazgató – méretkezik meg,
míg a Magyar Polgári Párt Girtler Gyulát
jelöli polgármesternek. Tischler Ferenc az
RMDSZ Kovászna megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke szerint a szövetség októ-
ber 24-én, vasárnap elõválasztásokat szer-
vez Nagyborosnyón és a hozzá tartozó tele-
püléseken. Mindenhol berendeznek egy vá-
lasztási helységet, ahová a település min-
den magyar lakóját várják a személyazo-
nossági igazolványával, hogy eldöntsék
Lõrincz Kálmánt vagy Nagy Csongort tá-
mogassa az RMDSZ a polgármesteri jelölt-
ségben. 

Szlovákiai nyelvi küszöb

Lényegében már elkészült a szlovákiai ki-
sebbségi nyelvhasználatot szabályozó tör-
vényt módosító javaslat, és a jövõ év elején
a parlament elé kerül – közölte Rudolf
Chmel, a szlovák kormány kisebbségügyi
és emberi jogi miniszterelnök-helyettese. A
módosítás elfogadása esetén a kisebbségi
nyelvhasználati küszöb a jelenlegi 20 száza-
lékról tízre csökkenne, vagyis a mostani
530 település, ahol használható a magyar
anyanyelv, további huszonöttel bõvülne.

Osama kényelemben él

Halálra ítélték hétfõn Jemenben az al-
Kaida nemzetközi terrorhálózat egyik felté-
telezett robbantási szakértõjét. Száleh as-
Saust 2008 óta körözték több jemeni terror-
támadásban való részvétel, öngyilkos me-
rénylõk felkészítése és pokolgépek készítése

gyanújával. Osama bin Laden (képünkön) és
Ajman az-Zavahri, az al-Kaida terrorszer-
vezet vezetõi Pakisztán északnyugati térsé-
gében, helyi titkosszolgálati ügynökök vé-
delme alatt bujkálnak, de nem barlangban,
hanem kényelmes lakásokban – jelentette
tegnap a CNN hírtelevízió a NATO egy
magas rangú tisztviselõjére hivatkozva.

Irán a háború ellen

Irán csatlakozott az afganisztáni háború be-
fejezésérõl szóló magas szintû tárgyalások-
hoz Rómában – derült ki tegnap. Richard
Holbrooke, az amerikai elnök Afganisztá-
nért és Pakisztánért felelõs különmegbízott-
ja közölte: Washingtonnak nincs problémá-
ja azzal, hogy Irán részt vesz a megbeszélé-
seken. A nehezen védhetõ határok komoly
problémát okoznak Teheránnak.

Õrizetben Liu elvbarátai

A kínai hatóságok õrizetbe vették az idei
Nobel-békedíjjal kitüntetett kínai ellenzéki
személyiség, Liu Hsziao-po több elvbarátját
– közölték tegnap az 1989-es demokratikus
mozgalomban résztvevõk hozzátartozói.

„Titkos” választások Mianmarban

Nem tudósíthat a külföldi sajtó a november
7-i mianmari választásokról, az újságírókat
nem engedik be az országba – jelentették
be tegnap a választási bizottság tagjai.
Mianmart, régi nevén Burmát ötven éve
katonai rezsim irányítja, amely húsz év
után most elõször rendez választásokat. 

Félnek a britek, a franciák

Gy. Z.

Biztonsági kérdésekrõl tanács-
kozott – a G20-ak és a NATO

novemberi csúcsértekezletét meg-
elõzõen – tegnap a franciaországi
Deauvill-ban Nicolas Sarkozy
francia és Dmitrij Medvegyev
orosz elnök, valamint Angela
Merkel német kancellár. Megbe-
szélésük témái között az atom-
fegyverkezés, a leszerelés és a ra-
kétavédelmi ernyõ kialakítása
szerepelt. A két nyugati politikus
elsõsorban orosz partnerük meg-
gyõzését tûzte ki célul.

A sorsdöntõnek szánt novem-
beri G20-as és NATO-csúcstalál-
kozó különösen Berlin számára
jelenthet sokat, már amennyiben
sikerül Moszkvát is beültetnie a

közös csónakba. Medvegyev
eddig mélyen hallgatott, és egyet-
len szóval sem válaszolt az atlan-
ti szervezet fõtitkárának, a dán
Anders Fogh Rasmussennek az-
zal kapcsolatban, hogy egyáltalán
partner lesz-e a rakétavédelmi er-
nyõ kialakításában. Sõt: még az is
kérdéses, hogy elfogadja-e a meg-
hívást a NATO–Oroszország Ta-
nács november végén esedékes
ülésére. Emellett még Németor-
szág és Franciaország között is
vannak tisztázásra váró kérdések.
Merkel ugyanis a rakétaelhárító
rendszerben az atomfegyverek le-
szerelésének a lehetõségét látja.
Sarkozy ezzel szemben elutasítja
a leszerelést, és a rakétavédelmi
ernyõt pusztán az atomelrettentés
eszközének a kiegészítéseként

tartja számon. A három ország
csúcsvezetõje – Merkel mellett az
akkori francia államfõ, Jacques
Chirac és az ugyancsak akkori
orosz elnök, Vlagyimir Putyin –
tartott legutóbb hasonló hármas
csúcstalálkozót 2006-ban
Compiègne-ben. A helyszín kivá-
lasztásának érdekessége volt,
hogy 1918-ban az itteni erdõben,
egy vasúti kocsiban írta Németor-
szág a fegyverletételrõl szóló
megállapodást a francia kormány
képviselõjével. A második világ-
háborúban Franciaország leroha-
nása után 1940-ben Hitler külön
utasítására ugyanebben a francia
ereklyének tekintett vagonban és
ugyanitt írták alá Németország és
Franciaország képviselõi a fegy-
verszünetet. 

Ketten gyõzködik
az orosz medvét

Hírösszefoglaló

A magyarországi vörösiszap-
katasztrófa is szerepel az Eu-

rópai Parlament tegnap elkezdõ-
dött plenáris ülésének napirend-
jén.  A magyar hatóságok kitû-
nõen, azonnal reagáltak a vörös-
iszap-katasztrófára – jelentette
ki a Pintér Sándor belügymi-
niszterrel közösen tartott tegna-
pi budapesti sajtótájékoztatóján
Krisztalina Georgieva katasztró-
favédelmi és humanitárius segít-
ségnyújtási ügyekben illetékes
EU-biztos. Elmondta: az Euró-
pai Unió a természeti katasztró-

fák kárainak enyhítését szolgáló
úgynevezett szolidaritási alapból
nem nyújthat segítséget, de a
környezetvédelmi és vidékfej-
lesztési célokat szolgáló struktu-
rális alapokból történhet átcso-
portosítás.

Újabb gyanúsítottat hallgatott
ki az iszapkatasztrófával kapcso-
latban a magyar nemzeti nyomo-
zó iroda, ezzel a gyanúsítottak
száma háromra emelkedett. A
Magyar Alumíniumtermelõ és
Kereskedelmi Zrt. környezetvé-
delmi és laborfelelõsét közveszé-
lyokozás és környezetkárosítás
vétségével gyanúsították meg. 

EU: dicsérik a magyarokat

ÚMSZ

Szakértõi szinten elkezdõd-
hetne a párbeszéd Szerbia és

Koszovó között – jelentette ki Bo-
risz Tadics szerb elnök egy tegnap
megjelent interjúban. Az ENSZ
szeptemberben elfogadott határo-
zata irányozta elõ, hogy Belgrád
és Pristina kezdjen tárgyalásokat
a vitás kérdésekrõl. Egyelõre
azonban még várat magára két
vajdasági körzet, Észak-Bánát és
Észak-Bácska határának módosí-
tása – írja a Politika címû belgrádi
napilap. A változtatásra, amely a
vajdasági magyarok régi követelé-
se, a szerb vezetés már többször
ígéretet tett. A módosítás lényege,

hogy három magyar többségû já-
rás, Ada, Zenta (Senta) és
Magyarkanizsa (Kanjiza) Észak-
Bánátból – amelynek a szerb
többségû Nagykikinda (Kikinda)
a székhelye – átkerülne a szabad-
kai központú Észak-Bácskába, és
ezzel helyreállna az 1990-es évek
eleji állapot.

Az elnök alig egy hónappal ez-
elõtt találkozott Belgrádban
Pásztor Istvánnal, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnökével, és
ekkor ígéretet tett arra, hogy év
végéig módosítják azt a kor-
mányrendeletet, amely a vajda-
sági magyarokra nézve hátrá-
nyosan rendelkezik a körzethatá-
rokról. 

Koszovó igen, Vajdaság nem

David Cameron brit kormányfõ (balról) és helyettese, Nick Clegg

A diplomáciai mosoly meggyõzõ ereje. Dmitrij Medvegyev orosz elnök Angela Merkellel és Nicolas Sarkozyvel

MTI

Remélhetõleg a 2011 elsõ fél-
évében esedékes magyar uni-

ós elnökség végéig megkezdi
mûködését a budapesti székhe-
lyû Népirtás és Tömeges Embe-
ri Jogsértés Megelõzési Köz-
pont – mondta Martonyi János
külügyminiszter a harmadik bu-
dapesti emberi jogi fórumon
tegnap a budapesti külügymi-
nisztériumban.

Navanethem Pillay, az ENSZ
emberi jogi fõbiztosa video-
üzenetében a népirtások és em-
beri jogsértések megelõzésével
kapcsolatban úgy fogalmazott:
ezek az esetek nem egyik napról
a másikra történnek, ezért is kü-
lönösen fontos a megelõzés,
amelyet hatékonyan segíthet az
intézmény. A központ tervét
2008-ban jelentette be a Göncz
Kinga akkori magyar külügymi-
niszter, aki így fogalmazott: a
cél egyebek mellett a világban
kialakuló konfliktusok elõrejel-
zése. A népirtás elleni központ
figyelemmel kíséri a veszélyes
konfliktusokkal fenyegetõ folya-
matokat. A második fórumon
2009-ben arról is szó esett, hogy
Budapest azért jó helyszín, mert
több humanitárius szervezetnek
mûködik irodája a magyar fõvá-
rosban, és ez megkönnyíti velük
az együttmûködést. Ugyanak-
kor a gyarmatosító múlttal nem
terhelt Magyarország Afrika,
Ázsia és Latin-Amerika orszá-
gai számára elfogadható.

Martonyi János, aki a kétna-
pos nemzetközi konferencián
aláírta az intézmény alapító ok-
iratát, megemlítette: Magyaror-
szág pályázik az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának nem állandó
tagsági pozíciójára a 2012-tól
kezdõdõ kétéves idõszakra. 

Új központ 
a népirtás ellen



M. Á. Zs.

Holnapután olvassák fel és
egy héttel késõbb szavaznak

a parlamentben arról a bizalmat-
lansági indítványról, amelyet az
ellenzéki pártok 209 képviselõje
nyújtott be az Emil Boc vezette
kabinet ellen. „Mi, jelen bizal-
matlansági indítvány alulírói,
együtt azokkal, akik csatlakoz-
nak hozzánk a BUBA-kormány
(Bãsescu-Udrea-Boc-Anastase –
szerk. megj.) megbuktatásáért vál-
laljuk, hogy felállítunk egy olyan
válságkormányt, amely hat hó-
napon belül kiírja és megszerve-
zi az elõrehozott választásokat,
valamint újratárgyalja a Nemzet-
közi Valutaalappal, a Világbank-
kal és az Európai Bizottsággal
kötött hitelszerzõdéseket” – áll a
szociáldemokrata, liberális és

konzervatív honatyák által jegy-
zett kezdeményezésben. 

Nyolc szavazat hiányzik

A Demokrata–Liberális Párt
(PD-L), az RMDSZ, az Orszá-
gos Szövetség Románia Haladá-
sáért (UNPR), illetve a nemzeti
kisebbségi képviselõik által támo-
gatott kormány megbuktatásá-
hoz legalább 236 szavazatra van
szüksége az ellenzéknek, de nem
rendelkezik ennyi vokssal; a kor-
mányoldalon is meg kell gyõznie
honatyákat a kormány meneszté-
sének szükségességérõl ahhoz,
hogy kezdeményezését siker ko-
ronázza. Legutóbb tavasszal pró-
bálkozott az ellenzék a Boc-kor-
mány leváltásával, akkor nyolc
szavazat hiányzott a diadalhoz.
Victor Ponta szociáldemokrata

pártelnök jelezte, hogy intenzív
tárgyalásokat folytatnak kor-
mánypárti honatyákkal, és már a
szükséges nyolcnál többen is haj-
landóságot mutattak arra, hogy
megszavazzák a bizalmatlansági
indítványt.

Crinnek az RMDSZ is kellene

Crin Antonescu, a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) elnöke
még a dokumentum parlamenti
iktatása elõtt arról beszélt, hogy
jelenleg a kormánykoalíció tag-
jaként tevékenykedõ RMDSZ-t
rá kell bírni a kezdeményezés tá-
mogatására, sõt azt is felvetette,
hogy szerepet kínálnak a szövet-
ségnek az alternatív kormány-
ban. „Tárgyalni kell az
RMDSZ-szel és a kisebbségi
képviselõkkel is. Nem alkuról

van szó, nem Traian Bãsescu és
Emil Boc, illetve Elena Udrea
kormányának stílusában közelít-
jük meg a kérdést. Arról van
szó, mi lesz a román politikai
osztály sorsa” – indokolta erõfe-
szítéseiket Antonescu. Ezzel
szemben az RMDSZ részérõl
korábban már többször leszö-
gezték, hogy nem óhajtják meg-
buktatni azt a kormányt, amely-
nek õk maguk is tagjai. 

Roberta Anastasénak 
nem kellenek golyócskák?

„Fel sem vetõdik, hogy ne ve-
gyünk részt a bizalmatlansági in-
dítvány vitáján, de még nem dön-
töttük el, hogy szavazni is fo-
gunk-e, egyáltalán ott leszünk-e a
szavazáskor” – vetítette elõre a
nagyobbik kormánypárt taktiká-
ját Roberta Anastase, a képviselõ-
ház demokrata-liberális elnöke.
Hozzátette: nincs tudomása ar-
ról, hogy párttársai dezertálni ké-
szülnének, amint azt Victor
Ponta jelezte. PD-L-hez közeli
források szerint a nagyobbik kor-
mánypártban azt is latolgatják,
hogy honatyáik ugyan részt vesz-
nek majd a szavazásra összehí-
vott plenárison, de nem „veszik
kézbe” a voks leadását szolgáló
fehér és fekete golyócskákat. 

Salamon Márton László, Antal Erika

Magyarország köztársasági el-
nökének kötelessége vala-

mennyi magyar emberhez közel
jutni, politikai nézetektõl vagy val-
lástól függetlenül – válaszolt Bu-
karestben Schmitt Pál az Új Ma-
gyar Szó azt firtató kérdésére, hogy
a magyar államfõ tegnap elkezdett
romániai látogatásán az RMDSZ
mellett az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács, a Székely Nemzeti
Tanács és a Magyar Polgári Párt
vezetõivel is megbeszélést folytat.
„Magyarország köztársasági elnö-
keként nyitva kell tartanom az aj-
tót mindenki elõtt, mindenkinek a
kívánságait és a javaslatait meg
kell hallgatnom” – magyarázta
Schmitt Pál. 

Elõzékeny sportdiplomata 
és nyájas tengerész 

A magyar államfõ tegnap a
Cotroceni-palotában vendéglátó-
jával, Traian Bãsescu elnökkel tar-
tott közös sajtótájékoztatóján
ugyanakkor lapunknak elmondta,
a román államfõvel egyetértettek
abban, hogy az RMDSZ fontos
kormányzati tényezõ Romániá-
ban, és azt ecsetelte, hogy Traian
Basescu „megelégedéssel beszélt”
az RMDSZ kormányfõhelyettesé-
nek és három miniszterének mun-
kájáról, kiemelve azt is, hogy Ke-
lemen Hunor személyében ma-
gyar nemzetiségû miniszter vezeti
a román kulturális tárcát. „Sokat-
mondó, hogy a román kultúrát
egy magyar emberre bízták” – tet-
te hozzá elismerõen Schmitt.

A sportdiplomatából lett ma-
gyar államfõ egyébként mindvégig
elõzékenyen és szívélyes hang-
nemben beszélt román vendéglá-
tójáról, még ha elõbbi kérdésünk
némileg ki is zökkentette. Az ud-
variasságra a román elnök is udva-

riassággal válaszolt, Bãsescu nem
gyõzte hangsúlyozni, hogy a két
ország közötti kapcsolat soha nem
volt ennyire jó, mint most. Oly-
annyira, hogy a magyar állampol-
gárság megadásának tíz évvel ez-
elõtt Bukarestben még nagy port
felvert ügyével kapcsolatban a ro-
mán elnök az ÚMSZ kérdésére azt
válaszolta: Romániának semmifé-
le kifogása nincs az új magyar ál-
lampolgársági törvény ellen,
amely 2011 január elsejétõl lehetõ-
vé teszi a magyar állampolgárság
megszerzését valamennyi románi-
ai magyar számára. „Az anyaor-
szágok kötelessége lehetõvé tenni
egy másik országban élõ etnikai
kisebbségek számára az állampol-
gárság könnyített megadását” –
szögezte le lapunknak Bãsescu,
aki emlékeztetett, hogy Románia
hasonlóan járt el a moldovai ro-
mánok esetében.

Autonómia-értelmezések

A két államfõ által megvitatott
témák közt az autonómia is szere-
pelt. Ezzel kapcsolatosan Bãsescu
a „közösségek autonómiáját” hang-
súlyozta, Schmitt viszont a három
magyar  megyérõl tett említést. 

Basescu után Schmitt Emil Boc
miniszterelnökkel, Markó Béla
miniszterelnök-helyettessel és a
parlament házelnökeivel folytatott
eszmecseréken hangsúlyozta: Ma-
gyarországot és Romániát közös
értékek kötik össze. Emil Boc mi-
niszterelnök elsõsorban azt kérte
Magyarországtól, hogy részrehaj-
lástól mentesen kezelje Románia
schengeni csatlakozását.

Schmitt – aki a nap folyamán re-
pülõgéppel Marosvásárhelyre uta-
zott – a Márton Áron halálának
30. évfordulója alkalmából rende-
zett emlékünnepségen a magya-

rok összefogására hívta fel a figyel-
met. „Amennyi szenvedést az er-
délyi magyarságnak az elmúlt ki-
lencven esztendõben ki kellett áll-
nia, a természet törvényei szerint
már fel kellett volna adnia. Több
mint két emberöltõ – ennél rövi-
debb idõ alatt is országok, népcso-
portok tûntek el a történelem szín-
padáról. Ennyi idõ éppen elég le-
hetett volna, hogy a magyarok
már ne akarjanak önmaguk lenni”
– fogalmazott Schmitt Pál. 

Ma délelõtt az egyházi veze-
tõkkel tervezett munkareggelit
követõen a magyar államfõ részt
vesz a Magyarok XXI. címet vise-
lõ fórumon, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemen,
majd Nagyváradra utazik, ahol
ellátogat a Partiumi Keresztény
Egyetemre, végül pedig megko-
szorúzza Szent László és Bethlen
Gábor szobrát. 
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A pokol fele vezetõ út is jó
szándékkal van kikövezve

– állapítható meg a
kormány több, közfel-

háborodást okozó intézke-
déseirõl. A mondás
„pokol” részét éppen
ezekben a napokban ta-
pasztalják a pénzügy-
minisztérium és az adó-

hatóság alkalmazottai, korábban pedig a
szerzõi jogdíjas jövedelemmel rendelkezõk-
nek volt benne részük. A „jó szándék” ré-
szét sokan kétségbe vonják ugyan – a reali-
tások kényszerének vagy a Nemzetközi Va-
lutaalap elvárásának is lehetne nevezni –,
de attól még tény: a Boc-kabinet mind a
szerzõi jogokra kivetett tébéjárulékok beve-
zetésével, mind a pénzügyminisztériumi ju-
talompénzek megvonásával csupán átlát-
hatóvá próbálta teremteni azt a dzsungelt,
amely jelenleg a hazai bérezési és adófizeté-
si viszonyokat jellemzi.
A szándék tehát üdvözlendõ, a hogyanja ve-
zetett pokolhoz. Nem az kergette kétség-
beesésbe a nyáron újságírók, színészek, mû-
vészek tízezreit, hogy megtudták, cikkdíjaik,
fellépési honoráriumaik tébékötelesek lesz-
nek. Nyilván nem tapsoltak az intézkedés-
nek, de többségük – és itt elsõsorban a sajtó-
sokról van szó – tudta és elismerte: hosszú
távon csak a munkaadójuk jár jól azzal a
gyakorlattal, hogy minimálbérrel fizet, s
cikkdíjat ad bújtatott fizetéskiegészítésként.
Az alkalmazónak ugyanis így jóval kevesebb
tébéjárulékot kell fizetnie – ami méltányta-
lan a Romániában mûködõ többi vállalko-
zással szemben is –, az újságíró pedig nyug-
díj nélkül maradt. Az érintetteket a nyáron
az háborította fel, hogy a kiszabott járuléko-
kat személyesen, hosszú sorokat kiállva kel-
lett kifizetniük. Az intézkedés elhamarko-
dottságát késõbb a kormány is elismerte az-
zal, hogy részben visszavonta: a
tébékötelezettség maradt, de már a munka-
adónak kell számon tartania és kifizetnie.
Ugyanilyen fejetlenül történt a jutalompén-
zek megvonása is. Ez az intézkedés azonban
már nem sorban állást és bürokratikus ve-
szõdéseket eredményezett, hanem emberi
drámákat. Lakását veszítheti el az a pénz-
ügyminisztériumi alkalmazott, aki a juta-
lompénzekkel felpumpolt fizetésével garan-
tálva banki kölcsönbõl vett ingatlant. Az
érintettek közül sokan elismerték: valóban
nem természetes, hogy juttatásaik rendszere
átláthatatlan, osztogatásuk kisfõnökök ké-
nyétõl-kedvétõl függ. Lakáshitelüket azon-
ban nem tudják a jó szándékból kifizetni.
Semmi sem szavatolja, hogy a Boc-kor-
mány dzsungelharcának nem lesznek továb-
bi járulékos áldozatai. Ha így folytatják,
csupán jó szándékból kipusztulhat a vadon
teljes növényzete is.

Román lapszemle

Dzsungelharcosok

Cseke 
Péter Tamás

A román ortodox egyház válságidõszak-
ban is nyereséges. Tavalyi jövedelmei elér-
ték a 39 millió eurót. Az egyház „közpon-
ti intézményeinek” üzleti forgalma 57 mil-
lió euró volt, 2,3 millióval több, mint 2008-
ban. (Adevãrul) 45 százalékkal nõtt az
adócsalások száma az idei év elsõ kilenc
hónapjában a tavalyi esztendõ hasonló
idõszakához képest. Idén 8920 személy el-
len indult vizsgálat adócsalás vádjával, a
tavaly csak 6200 gyanúsított ellen folytat-
tak ilyen eljárást. (Curentul) Annak elle-
nére, hogy a kormány 25 százalékkal csök-
kentette a közalkalmazotti béreket, a la-
kosság az idei év eddig eltelt részében töb-
bet költött, mint tavaly ilyenkor. (Eveni-
mentul zilei) Négy lej 30 bani felé közele-
dik az euró árfolyama. A nemzeti valuta
gyengülésének egyik fõ okát a romániai
társadalmi feszültségek jelentik. (Curierul
naþional) A román hatóságok azt fontol-
gatják, hogy lemondanak a tervezett újabb
atomerõmû megépítésérõl. A legfontosabb
feladatnak a cernavodai erõmû újabb két
reaktorának megépítését és a Hidroenerge-
tica létrehozását tartják. (România liberã)

Tiszteletköröket futott...

Ha nem buktatja meg az egy nappal korábban
szavazásra bocsátott bizalmatlansági indítvány, a
Boc-kormány csütörtökön, október 28-án felelõs-
séget vállal a parlament elõtt a tanügyi törvé-
nyért. A két ház összevont állandó bizottságai
tegnap azt is eldöntötték, hogy jövõ hétfõig lehet
beadni módosító indítványt a jogszabályhoz.
Mint ismeretes, a kormány egy hete határozta el,
hogy a képviselõházban elfogadott változatára
alapozva terjeszti a parlament elé a tanügyi tör-

vényt. A felelõsségvállalást követõen az ellenzék-
nek  három nap áll a rendelkezésére, hogy bizal-
matlansági indítványt fogalmazzon meg. Mircea
Geoanã, a szenátus szociáldemokrata elnöke je-
lezte, ma az Alkotmánybírósághoz fordul annak
az intézményközi konfliktusnak feloldása érde-
kében, amelyet a tanügyi törvény kormányzati
felelõsséggel való benyújtása okoz, ugyanis a jog-
szabályt már tárgyalja a felsõház oktatásügyi bi-
zottsága. 

Másnap újrázhat az ellenzék a tanügyi felelõsségvállalás kapcsán

Szavazatokat „keresõ” indítvány 

Schmitt a bukaresti Kálvin-temetõben. A köztársasági elnök megkoszorúzta a magyar hõsök emlékmûvét Fotó: Tofán Levente
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Gy. Z.

A német politika nagy-
asszonyának kijelentése

bár fontos mérföldkõ, aligha
jelenti az országban nyáron
föllángolt, és azóta is heve-
sen lobogó vita végét; még
akár parázs is lehet a tûzre.
Angela Merkel szerint
ugyanis megbukott a hétköz-
napi beszédben csak „multi-
kulti”-nak becézett multikul-
turális modell. A kancellár
úgy véli, illúzió volt az az el-
képzelés (remény), hogy a
különbözõ kultúrák harmo-
nikusan élhetnek egymás
mellett. Amin természetesen
nem azt kell érteni, hogy a
német földön virágzó külön-
bözõ õsi kultúrák békétlen-
kednének egymással – végsõ
soron a bajor és a szász, a
porosz és a frank, a sváb és
úgy általában a germán ha-
gyományok sok esetben egy-
másra épülnek –, a fõ gon-
dot a betelepülõk, elsõsor-
ban az iszlámhívõ török és

arab nemzetiségûek hozzák
magukkal.

Vendégmunkásból 
menekült

A Németország etnikai tér-
képét átrajzoló külföldiek az
1960-as években elõször ven-
dégmunkásként érkeztek, és
miként az elnevezésük is mu-
tatja, meghatározott idõre,
hogy így gondoskodjanak
otthon maradt családjaik el-
tartásáról. Mi sem természe-
tesebb azonban, hogy meg-
tetszett nekik a nyugati élet-
színvonal, amit – persze –
csak kevesek érhettek teljes-
ségében el, de aminek része-
sei lehettek, az is jócskán
meghaladta a hazai szintet.
Voltak, akik ott helyben há-
zasodtak (csakis egymás kö-
zött), s ha gyermekük szüle-
tett, a kicsi természetesen
megkapta a német állampol-
gárságot.

Ezzel maguk is több jogot
szereztek. Mások kivitették a

családtagjaikat, és ugyancsak
sokasodtak, hasonló elõnyö-
ket szerezve. A vendégmun-
kások zöme átalakult gazda-
sági menekültté, akik ugyan-
azokra a szociális ellátásokra
– például adott esetben mun-
kanélküli segélyre – jogosul-
tak, mint a született németek.
És elkezdtek politikai jogokat
követelni. Nagyobb beleszó-
lást a közéletbe, elsõsorban a
helyi közigazgatásba, s egyre
erõteljesebben a nagypoliti-
kába is.

Tüzet gyújtottak

Miközben pedig Nyugat-
Európa általánosságban el-
indult a teljes ateizálódás
irányában, ezek a jól záródó
közösségek õrzik a maguk
vallását: életüket az iszlám
elõírásai szerint élik, ami
azonban egyre több törést
okoz mind a köz-, mind a
hétköznapi életben. Nem-
csak Németországban irri-
tálja a társadalmat, hogy
burkába, csadorba, vagy
egyszerûen „csak” fejkendõ-
be öltözött lányok-asszo-
nyok lepik el a szupermarke-
teket; egyre több országban
tiltják be a viseletüket (te-
gyük hozzá: sokszor ebbe
csomagolva be a terrorelle-

nes hisztériát), bár épp az õs-
keresztények története a leg-
jobb példa arra, hogy egy
vallás betiltása legföljebb ka-
talizálja a terjedését. Nem
véletlen, hogy a német váro-
sokban egyre-másra nõnek
ki a földbõl a mecsetek, még
a kölni városképet is csak-
nem megváltoztatták, ami-
kor engedélyt kaptak a Raj-
na túlpartján saját muzul-
mán imaházuk megépítésé-
re. A közvélemény azon-
mód tiltakozott, hiszen a mi-
naretek még a világörökség
részét képezõ dóm tornyait
is „lenézték” volna, így a ter-
veket át kell dolgozni.

Az igazi tüzet azonban a
nyáron Thilo Sarrazin, a
Bundesbank azóta lemonda-
ni kényszerült elnökségi tag-
ja, Berlin hét esztendõn át
tisztségben levõ, szociálde-
mokrata pénzügyi szenátora
lobbantotta fel: augusztusban
megjelent könyvében beil-
leszkedni képtelen rétegnek
nevezte a muzulmán, vagyis
az arab és a török bevándor-
lókat, azt vetve a szemükre,
hogy a népes családjaik ré-
vén húzott szociális támoga-
tással voltaképpen élõsköd-
nek a német államon. Nem
várt támogatást kapott a mi-
nap Horst Seehofer bajor tar-

tományi miniszterelnöktõl,
aki arról beszélt, hogy „az el-
térõ kultúrkörökbõl érkezõ
bevándorlóknak, így a törö-
köknek és az araboknak, ösz-
szességében nehézségeik
vannak” a beilleszkedés so-
rán, és azt a következtetést
vonta le, hogy „nincs szükség
idegen kultúrkörökbõl érke-
zõ újabb bevándorlókra”.

A beilleszkedés pártján

A német egység napján,
október 3-án megszólalt
Christian Wulff köztársasági
elnök is; Brémában mondott
ünnepi beszédében  azt
hangsúlyozta, hogy a Né-
metországban élõ muzulmá-
nok a társadalom szerves ré-
szét képezik. Rendkívül fon-
tos feladatnak nevezte a be-
vándorlók integrációját, és
leszögezte, hogy a jövõ
azoké a nemzeteké, amelyek
nyitottak a kulturális sokszí-
nûségre. Recep Tayyip
Erdogan török miniszterel-
nök egy hete tett látogatást
Berlinben, Wulff pedig ép-
pen tegnap érkezett Ankará-
ba, tehát a német–török kap-
csolatok intenzitása igen-
csak megnövekedett az el-
múlt napokban.

Nyilvánvalóan a látogatás

elé idõzítette a Stuttgartban
megjelenõ Süddeutsche Zei-
tung azt a hétvégén megjelent
interjút, amelyet Abdullah
Güllel, a Török Köztársaság
elnökével készített. Gül szót
emelt honfitársainak német-
országi integrációja mellett,
amelynek szerinte már az
óvodában el kell kezdõdnie.
A beilleszkedést eddig csak
német politikusok szorgal-
mazták, bírálva a muzulmán
(köztük a török) bevándorlók
egy részének vonakodását.

„Milyen jó nekünk”

Németország mindeköz-
ben nagy dilemmával küzd.
Határain belül mind széle-
sebb körben terjed az iszlám
(és ne feledjük: a 2001. szep-
tember 11-i merényletek szá-
lai is Hamburgba vezetnek),
ugyanakkor a képzett mun-
kaerõ hiányával küzd és
nem lehet meg a bevándor-
lók nélkül. De aki Németor-
szágba jön, annak be kell il-
leszkednie, magáévá kell
tennie a német kultúrát és
értékeit” – hangsúlyozta a
kancellár. Merkel szerint a
multikulti hitvallása – „im-
már egymás mellett élünk,
és ez mennyire jó nekünk” –
teljességgel megbukott. 

Német politikusok a multikulti „haláláról”

Bogdán Tibor 

A Háromoldalú Bizottsá-
got a világpolitika egyik

legrejtélyesebb szervezetének
tekintik. 

A legtekintélyesebb 
lobbicsoport

A testületet 1973-ban hoz-
ták létre japán, európai és
észak-amerikai üzletembe-
rek. Maga az alapító és finan-
szírozó nem más, mint a te-
kintélyes amerikai bankár,
David Rockefeller, a bizott-
ság fõ ideológusának pedig
Zbigniew Brzezinski volt
amerikai nemzetbiztonsági
tanácsost tekintik. A bizott-
ság kinyilatkoztatott célja a
tagok – zömmel a világ leg-
erõsebb ipari és kereskedelmi
korporcióinak vezetõi, befo-
lyásos gyáriparosok, bank-
igazgatók, miniszterelnökök,
miniszterek, politikusok, ne-
ves újságírók – által képviselt
államok közötti kommuniká-
ció és együttmûködés elõse-
gítése volt. Nem hivatalosan
a testületet azonban a legte-
kintélyesebb lobbicsoport-
nak, amolyan világot átfogó

árnyékkormánynak tekintik,
amely globálisan befolyásolja
a politikai döntéseket. Általá-
nos vélemény szerint a Há-
romoldalú Bizottság a
Council of Foreign Relations
és a Bilderberg Csoport mel-
lett meghatározó szerepet
tölt be a világpolitika alakítá-
sában, kiemelt célkitûzése az
új világrend meghonosítása.
A 320-350 tag között találha-
tó Károly herceg, Nagy-Bri-
tannia trónörököse, José
Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke, Bill Clin-
ton, idõsebb George Bush és
George W. Bush volt ameri-
kai elnökök, Madeleine
Albright, egykori amerikai
külügyminiszter, Tony Blair,
Nagy-Britannia korábbi kor-
mányfõje, Gerhard Schröder
egykori német kancellár, az
ismert milliárdos, Soros
György. Román részrõl két
személy tagja a testületnek:
Mugur Isãrescu, a Román
Nemzeti Bank kormányzója
és Mihai Tãnãsescu, Romá-
nia Nemzetközi Valutaalapi
képviselõje.

A bizottság európai cso-
portja nagyjából 150 tagból
áll, zömmel az uniós tagor-

szágok képviseletében, az
észak-amerikai csoportot az
Egyesült Államok, Kanada
és Mexikó 107 képviselõje al-
kotja, a 117 fõs ázsiai csoport
tagjai Japánból, Dél-Koreá-
ból, Tajwánból és Hong-
Kongból származnak. 

A nacionalisták 
ellensége

A Háromoldalú Bizottság
soha nem rejtette véka alá,
hogy elsõdleges céljai közé
tartozik a globalizációs folya-
mat kiterjesztése; ez a testü-
let szerint az emberek jólétét
szolgálja, ezért a folyamatot
akár egyes kormányok, sõt a
globalizációval szembesze-
gülõ mozgalmak ellenkezése
dacára is ki kell teljesíteni. A
különbözõ országok nacio-

nalista tömörülései fõ ellen-
ségüknek tekintik a testületet,
mindenekelõtt azt követõen,
hogy vezetõ ideológusa,
Brzezinski Két korszak között.
A technokrácia kora címû
könyvében az eljövendõ
globalizációs rendszert ecse-
telve tételesen megfogalmaz-
ta: „a nemzetállam, mint a
társadalomszervezés alapve-
tõ egysége immár nem jelen-
ti a legfontosabb alkotó erõt.
A nemzetközi bankok és a
soknemzetiségû korporációk
a nemzetállami politikai kon-
cepcióknál jóval hatékonyab-
ban programozzák és terve-
zik meg a társadalom jövõjét,
eredményesebben lépnek fel
érdekében”.

A bukaresti összejövetel ta-
lán legbefolyásosabb résztve-
võje Peter Sutherland, a bi-

zottság tiszteletbeli elnöke, a
Goldman Sachs elnöke, a
tekintélyesLondon School of
Economic vezetõje volt.

Bár Romániában a nacio-
nalista körök mindeddig
nem nyilvánítottak véle-
ményt a Háromoldalú Bi-
zottság bukaresti összejöve-
tele kapcsán, feltehetõen
nem nézték jó szemmel a
rendezvényt, amelyen, töb-
bek között, jelen volt Mario
Monti volt európai biztos,
akit egyebek között Európa
föderalizációjának legtevé-
kenyebb szorgalmazójaként
ismernek. De a bukaresti ta-
nácskozás résztvevõi között
volt Wolfgang Ischinger né-
met diplomata, országa egy-
kori egyesült államokbeli
nagykövete, aki az Európai
Uniót képviselte a Koszovó

függetlenségének kikiáltás-
hoz vezetõ tárgyalásokon.

Elõretolt bástya?

A globalizáció ellenfelei,
mindenekelõtt pedig a kü-
lönféle összeesküvés-elméle-
tek hívei a Háromoldalú Bi-
zottságot „a világkormány
elõretolt bástyájának” tekin-
tik, és minden összejövetelét
újabb lépésnek tartják a világ
sorsának manipulálásához,
az újabb rabszolgasághoz ve-
zetõ úton, amelynek legvé-
gén az abszolút hatalom bir-
tokában egy néhány száz
fõs, határokon átnyúló cso-
port irányítja majd az ember-
milliárdok sorsát.

A tanácskozás kapcsán
egyébként máris felmerült a
kérdés: jogában állt-e a Ro-
mán Nemzeti Banknak meg-
szervezni egy olyan tanács-
kozást, amelyen politikusok
is részt vettek, és amelyen a
gazdasági és pénzügyi élet
kérdései mellett nyilvánvaló-
an politikai problémákat is
áttekintettek. A titkosnak
szánt megbeszélésrõl kiszi-
várgott híreknek megfelelõen
a megvitatott kérdéskörök
között szerepelt Románia
„világkormány” által elterve-
zett jövõje, a Románia és kö-
zelebbi valamint távolabbi
szomszédai közötti viszony,
az európai Unió távlatai, Né-
metország húsz évvel az újra-
egyesítést követõen, a nukle-
áris leszerelés, valamint
Traian Bãsescu államfõ egyik
kedvenc témája: a fekete-ten-
geri térséget érintõ külpoliti-
kai problémák. 

„Világkormány-ülés” Bukarestben 
A világ közepévé változtatta a hét 
végére Bukarestet az Ázsia, Európa
és Észak-Amerika képviseletében
összeült Háromoldalú Bizottság – 
vélik politikai elemzõk, akik azt 
is meggyõzõdéssel állítják, hogy 
a találkozó alkalmával „szigorúan 
titkos kérdéseket” vitattak meg.

Totálisan megbukott Németországban
a multikulturális modell, amely szerint
különbözõ kultúrák harmonikusan él-
hetnek egymás mellett – ezek Angela
Merkel kancellár hétvégi szavai.

Peter Sutherland, a „világkormány” tiszteletbeli „miniszterelnöke”



A Magyar Köztársaság felelõsséget érez a
határain kívül élõ magyarok sorsáért, és elõ-
mozdítja a Magyarországgal való kapcsola-
tuk ápolását. Így hangzik a Magyar Köztár-
saság jelenlegi Alkotmányának az a cikkelye,
amelyet a Székely Nemzeti Tanács a követ-
kezõképpen szeretne megváltoztatni: A Ma-
gyar Köztársaság felelõsséget vállal a határa-
in kívül élõ magyarok sorsáért, és elõmozdít-
ja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápo-
lását, a szomszédos országokban élõ magyar
közösségek jogainak védelme pedig, s e jo-
gok intézményi garanciáinak megteremtése
és fejlesztése államközi együttmûködés tár-
gyát képezi.
Mivel ez a mondat nem éppen az alkotmá-
nyos szövegek egyszerû és tömör stílusát ko-
ronázza, furdalni kezdte oldalamat a kíván-

csiság, hogyan is lett az
SZNT-bõl alkotmányjogász.
A válasz egyszerû és ott rej-
lik a javaslatot Budapestre
röppentõ levél szövegében:
A Székely Nemzeti Tanács
felkérést kapott, hogy javas-
lataival vegyen részt az Al-

kotmány-elõkészítõ Eseti Bi-
zottság munkájában,

és ez által járuljon hozzá Magyarország új
alkotmányának kidolgozásához.
A „felkérést kapott” meglehetõsen általáno-
sító szókapcsolat és leplezi a lényeget: kitõl? 
Nos, egy kis utánajárás után hamar kide-
rült: a Székely Nemzeti Tanács közvetve a
Jobbiktól kapott felkérést
és úgy gondolom, ezt a ba-
rátságot az erdélyi nyilvá-
nosság elõtt nem szabad
sem titkolni, sem szégyell-
ni. A Jobbik ugyanis de-
mokratikusan megválasz-
tott, magyarországi parla-
menti párt, következéskép-
pen szavazatok hosszú so-
ra áll a zsidókat, a cigányokat, a globaliz-
must, az uniót, a tótokat, az oláhokat, a
szerbeket, minden más magyarországi pár-
tot és általában a másságot megvetõ, a tár-
sadalmat legszívesebben félkatonai alakula-
tokkal vezetni óhajtó célkitûzései és meg-
nyilatkozásai mögött.
Az új alkotmány elõkészítésének a folyama-
tában a magyarországi parlamenti pártok
képviselõcsoportjai lehetõséget kaptak arra,
hogy megnevezzenek öt olyan társadalmi
szervezetet, amelyeket véleménynyilvánítás-

ra kérnek fel. A Jobbik a Székely Nemzeti
Tanácsot helyezte a Magyar Konzervatív
Alapítvány, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat, a
Magyarok Világszövetsége és a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom társaságába.
Ez utóbbinak a javaslatait az alkotmány-elõ-

készítõ bizottság már visz-
szautasította, mivel Szálasi-
idézettel ékesítették monda-
nivalójukat. A Magyarok
Világszövetségének általunk
mindeddig egyetlen kereszt-
nevén számon tartott, de
ezután három keresztnevet
használó elnöke –
Patrubány Miklós István

Ádám – olyan vaskos iratcsomót küldött a
testület asztalára, amelybõl kiderül, hogy
Magyarországon történjen is bármi, az csu-
pán halovány utánzata mindannak, amit az
MVSZ egyszer már kigondolt. 
Az SZNT alkotmányjogászsága ehhez ké-
pest egy kis morzsa a Jobbik-javasolta szer-
vezetek nemzetmentõ elképzeléseinek az
asztalán. És igazolja azt is: a tanács átalakul.
Mindeddig ugyanis bármire kérték, kerek-pe-
rec egyetlen indoklással elutasította: mi, ké-
rem szépen, közképviseleti intézmény va-

gyunk és kizárólag a székely autonómiával
foglalkozunk. Az önrendelkezéssel. Amely-
nek eredményeként a székely nép önmaga
ura lehet és nem függ senkitõl.
Csak hát ennek a saját uraságnak a titka
nem néhány kiagyalt mondatban, hanem
mindazokban az összefüggésekben rejlik,
amelyekkel az SZNT egyáltalán nem foglal-
kozik. A gazdaságban, a társadalmi megúju-
lásban, a családok mindennapi életvitelének
a megkönnyítésében, a Székelyföld felzár-
kóztatásában olyan térségek mellé, amelyek
elnyargaltak mellette. Az SZNT a jobb élet
keresése helyett a Jobbik mellé szegõdött és
ezen nincs amit csodálkozni, hiszen a sza-
vakkal való dobálózás és az ésszerû cselek-
vés közötti különbség mindkettõt ugyanarra
a kényszerpályára állítja. Mindeközben pe-
dig a Székely Nemzeti Tanácsnak még vala-
mit nem szabadna felednie: az a közösség,
amelynek a nevében beszél, alapjában véve
soha nem volt és nem is lesz idegengyûlölõ.
Még akkor sem, ha néhányan imitt-amott
ezt a mondatot igyekeznek megcáfolni. Ha
az SZNT a Jobbik-úton menetel, akkor a
székely harisnyát elõbb-utóbb  fekete nad-
rágra, a csizmát pedig hasonló színû ba-
kancsra cseréli… 

A legtöbb vitatott és kétséges dologra fény derül, mihelyt helyesen
meghatározzuk, hogy mit kell vélnünk a boldogság lényegérõl.
Vajon egyedül a lélek valamiféle minõségében áll ez, ahogyan né-
hány régebbi filozófus is gondolta, vagy pedig, noha a léleknek is
van egy bizonyos minõsége, inkább a cselekedetek azok, amelyek-
nek meghatározott minõségük kell hogy legyen. Különbözõ élet-
formák vannak. Közülük néhány nem is támaszt igényt az ilyen-
fajta szerencsés életre: ezek csak a szükséges dolgok végett fára-
doznak; így a közönséges, pénzhajhászó, szolgákhoz illõ mestersé-
gek ûzõi. (...) Mivel a boldog életvitelhez, mint az elõbb említet-
tem, háromféle jót rendelünk hozzá, amelyek a legfõbb javak az
emberek számára: az erényt, a belátást és a gyönyört – láthatjuk,
hogy három a száma azoknak az életformáknak is, amelyeket
mindenki, akinek módjában áll megválasztani, hogy milyen mó-
don éljen, elõnyben részesít: a közügyekkel foglalkozó, a filozófu-
si és az élvezethajhászó életforma. Közülük ugyanis a filozófus a
belátással, vagyis az igazságra vonatkozó szemlélõdéssel, a köz-
ügyekkel törõdõ ember a derekas, vagyis az erénybõl fakadó csele-
kedetekkel, az élvhajhász pedig a testi gyönyörökkel kíván foglal-
kozni. Ezért van az, mint már az elõbb is mondtuk, hogy az egyik
ezt, a másik azt az embert tartja boldognak. Amikor a klazomenai
Anaxagorászt megkérdezte: „Ki a legboldogabb?”, így válaszolt:
„Senki azok közül, akikre gondolsz, hanem olyan valaki, aki bizo-
nyára igen különösnek tûnnék számodra.” 

Arisztotelész: Eudémoszi etika, fordította: Steiger Kornél

Csizma vagy bakancs?
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Ha az adóhivatal sztrájkol, a polgár örvendezik. Ez
nem egy régi közmondás adótiszti körökbõl, ez tény.
Ráérõ brit kutatók ugyanis hosszas kísérletek nyo-
mán, mely nem nélkülözte az állatkínzási árnyolda-
lakat sem, megállapították, hogy az adók természe-
tüktõl fogva folyvást nõnek, duzzadnak, az adófize-
tõ polgár morálja meg ezzel arányosan romlik, ro-
mosodik. Ha az adószedõk és -ellenõrök, fõhivata-
lok és szakhatóságok beszüntetik a munkát, mert
nem kapják meg jutalékaikat, amelyekrõl a közalkal-
mazott közember közálmodni sem mer, például az
üdülési kedvezményt, ruhapótlékot, szalonnajava-
dalmat, hûségpástétomot, sertésvágási prémcsit, ak-
kor az államgépezet csikorog.
Ugyancsak brit kutatók jöttek rá arra is, hogy ha az
adókat nem szedik be, illetve kevesebbet szednek be,
akkor az az összeg a polgár zsebében marad és bõví-
tett vállalkozásokba áramlik, majd a következõ év-
ben többlet keletkezik, melyet arányosan meg lehet
adóztatni, anélkül, hogy a polgárt módfelett felbosz-
szantanánk. 
Ha az állam, a legfõbb adóprés veszi magának a fá-
radságot és megmagyarázza polgárnak, mit miért
tesz, mire költi az adóját, átláthatóvá teszi az adó-
garas útját a kigurulástól a közhaszonba való begu-
rulásig, akkor valószínûleg, jött már rá gróf Széche-
nyi István nem brit, de magyar kutató és áldozat-
kész fõrend, valamivel könnyebb szívvel áll rá a pol-
gár a pénztõl való könnyes, keserves búcsúra.
Az a jó államgépezet, amely nem kíván folyton fölöz-
ni. Ahol a pénzügyminiszterek, a világbank hajbóko-
ló lakájai nem abban tûnnek ki, hogy felfedeznek és
kíméletlenül lefejnek minden olyan polgári, civil, la-
kossági, munkavállalói és -adói vagy nyugdíjból, jára-
dékból eredõ pénzforrást, ami eddig senkinek sem
úszott be a látómezejébe, mely elkerülte az adóbeval-
lási ívek szakosodott rovatait, amely még a középkor-
ban sem jutott eszébe a parasztnyúzó feudális oligar-
chának, melyet nem említenek a számviteli egyete-
men A középkori adóprés címû szemináriumon sem.
A jó államgépezet óvatosan vesz fel hitelt és igyek-
szik nem megkötni saját kezét a törlesztési feltételek
tekintetében. Nem a polgárokra hárítja saját balfogá-
sainak következményeit. Diplomata és óvatos duhaj.
Ennek dacára bátran, de eszélyesen él a banki hitel-

lel, tartalékot képez, adófizetõit védi,
nem kapkod, kiszámítható, felelõsség-
gel tartozik a választóknak. A válság-
ban hallgat az ellenzék józan szavára.
E bölcsességek felette ésszerûen hang-
zanak, bármely ország megfogadhatná.

Meg is fogadják kormányok és par-
lamentek hivatalbalépéskor. 
De csak Isten országában teljesül-

nek maradéktalanul a feltételek...Sebestyén Mihály
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Ha az SZNT a Jobbik-
úton menetel, akkor 
a székely harisnyát
elõbb-utóbb  fekete
nadrágra, a csizmát 
pedig hasonló színû 
bakancsra cseréli… 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

A hazugság majdnem körbeutazza 
az egész földet, míg az igazság 

még csak a cipõjét húzza.
Charles Spurgeon

A csodabogár

A boldogság lényege

Adózzunk 
tisztelettel

A nap címe. SOV: a mogulok nem is-
merik a viccet, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Eddig is sok disznóság ki-
derült Sorin Ovidiu Vîntu lehallgatott
telefonbeszélgetéseinek jegyzõkönyvé-
bõl: miként pénzelte az üzletember a
külföldre szökött – s idõközben börtön-
re ítélt – cinkosát, hogyan csavarta ujjai
köré a politikusokat, miként kezdemé-
nyezte egymaga az államfõ felfüggeszté-
sét 2007-ben... Tegnap azonban újabb
részletek szivárogtak ki a SOV elleni
vádiratból, s ezekbõl az is kiderül,
hányszor és hogyan alázta meg sajtó-
trösztje alkalmazottait, jó nevû újságíró-
kat, médiamenedzsereket. Nem tudjuk,
sajnáljuk-e Doru Buºcut vagy Stelian
Tãnaset mindazért, amit szó nélkül le
kellett nyelniük. Ilyesmiket: „Legyen vi-
lágos, nem vagytok szabadok! Az én
trösztöm az én érdekeimet követi! Ha
holnap azt mondom nektek, hogy
Bãsescut kell támogatnotok, akkor õt
fogjátok támogatni! Akinek nem tetszik,
feli út, le is út!” – üvöltözte a telefonba
Doru Buºcunak, a Caþavencu hetilap lap-
igazgatójának SOV. Egyébként Stelian
Tãnase nemrég vette át a Realitatea TV
vezetését, és égre földre esküdözött,
hogy a tulajdonos nem szokott beleszól-
ni a tévé dolgaiba.

A magyarázat magyarázata. Egyes vé-
lekedések szerint nem véletlen, hogy
SOV lehallgatott beszélgetéseinek újabb
részletei éppen a bizalmatlansági indít-
vány benyújtásának napján szivárogtak
ki a sajtóba. Alfred Bulai szociológus –
újabban sokat idézett „politikai elemzõ”
– az Adevãrulnak azt mondta, az üzlet-
ember elleni vádirat megszellõztetésé-
nek célja a figyelemelterelés. „Abban
egyébként semmilyen problémát nem
látok, hogy egy sajtótröszt tulajdonosa
rendreutasítja alkalmazottait” – jegyez-
te meg. Hasonlóan vélekedik Cristian
Pîrvulescu is, aki szerint a lehallgatott
beszélgetések politikai okokból jutottak
ki a médiába. „Azt sugallják, hogy a bi-
zalmatlansági indítvány kezdeményezõi
kétes üzletemberek alárendeltjei” –
mondta az elemzõ.
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Salamon Márton László

Államtitkár úr, a két or-
szág meglehetõsen hasonló
helyzetben van, mindkettõt
súlyosan érintette a válság,
de gyökeresen eltérõ válság-
kezelési megoldásokat al-
kalmaznak.  
– Valóban, a román kor-
mány a Nemzetközi Valuta-
alappal tárgyal, és megszo-
rít, mert úgy gondolja, hogy
a piacról nem tudja magát fi-
nanszírozni, így az ország
hitelességét a megszorításo-
kon keresztül probálja bizo-
nyítani. Nagyon szigorú, fõ-
leg a lakosságot érintõ intéz-
kedéssorozatot hajtanak
végre, de nem emelnek tár-
sasági vagy olyan jövede-
lemadót, amely a befekte-
tõknek problémát okozna. A
gazdasági teljesítmény csök-
kent, de úgy tûnik, jövõre el-
indul a növekedés. A ma-
gyar válságkezelés ezzel
szemben arra épül, hogy mi
nem szorítjuk meg a lakos-
ságot semmilyen körülmé-
nyek között, hanem részben
a pénzügyi szféra, részben
az állami és önkormányzati
szféra, a politikai bürokrácia
csökkentésébõl akarjuk elõ-
szedni azokat a hiányokat,
amelyek a válságból fakad-
nak. Ezenkívül válságadó-
rendszert vezetünk be olyan

ágazatokra, ahol monopol-
helyzetek vannak, és ezzel
óriási profitok keletkeznek,
például az energia, a tele-
kommunikáció vagy részben
a kiskereskedelem terén te-
vékenykedõ cégek esetében.
Emellett a kormány úgy
döntött, hogy elindít egy na-
gyon erõteljes adócsökken-
tést: Magyarországnak az
adószintje és az adórendsze-
re volt az egyik legnagyobb
problémája, külföldi és a ha-
zai beruházás szempontjá-
ból is. Ezzel azonnal elin-
dult egy radikális javulás, és
ennek fedezetét a magán-
nyugdíjrendszer 14 hónapos
felfüggesztésével ellensú-
lyozzuk. Olyan lépéseket te-
szünk, amelyek a vállalkozá-
soknak kedveznek, és a la-
kossággal nem fizettetjük
meg ezt az árat. Persze más
a politikai helyzet, hiszen
Magyarországon nagyon
erõs és legitim egypárti kor-
mány van, ezért a gazdaság-
politikai szabadságunk is jó-
val nagyobb, nekünk nincs
olyan problémánk, mint Ro-
mániának, amely rászorul
az IMF-re.

A nagyvállalatokkal
szemben foganatosított
megszorításokat nem sínyli
meg a magyar nemzetgazda-
ság valamilyen szinten?

Vagy úgy gondolják, hogy
ez még mindig a kisebbik
rossz?
– Talán nem sínyli meg...
Ezek a vállalatok tudomásul
vették az elkövetkezendõ
két- vagy hároméves ideigle-
nes terheket. Eközben a ma-
gyar gazdaságnak azt tudjuk
garantálni, hogy elindul a
fejlõdés. Jövõre a pesszimis-
ták becslése is 2% fölötti
gazdaságnövekedést jósol.
Tehát elindul egy olyan nö-
vekedés, amely az egész ma-
gánszférának komoly növe-
kedési lehetõséget ad, és
emellé egy viszonylag stabil
államháztartást is felmuta-
tunk, 3% alá visszük a hi-
ányt. A külsõ finanszírozás
egyensúlyban marad, a vál-
lalati szférának komoly be-
ruházási, boldogulási lehe-
tõséget mutatunk föl. És ez a
lényeg, hogy föl tudjunk mu-
tatni egy ilyen kiegyensúlyo-
zott növekedést.

A román és a magyar mi-
niszterelnök nemrégiben
közös gázvezetéket adott át
Aradon, a közös energiapo-

litika, úgy tûnik, kölcsönö-
sen prioritás. Románia
energiapolitika szempontjá-
ból több vasat tart a tûzben
egyszerre – Nabucco, Déli
Áramlat, AGRI –, Magyar-
országnak melyik a legmeg-
felelõbb gázvezeték-vari-
áns?
– A mi nézõpontunk is az,
hogy minden jó, ami a gázel-
látásunk lehetõségeit szélesí-
ti, ami nem okoz kiszolgálta-
tottságot, nemcsak bizton-
ságpolitikai szempontból,
hanem az ár szempontjából
is. Ugyanakkor tudjuk, hogy
ugyanez az elv érvényes Ro-
mánia számára is. Ebben a
mostani találkozón is egyet-
értettünk Borbély államtitkár
úrral, hogy mindenkinek tá-
mogatnia kell a gázellátás di-
verzifikációs lehetõségeit. 

Arról is szó esett a mos-
tani találkozón, hogy nincs
egyensúlyban a két ország
kölcsönös külkereskedelme,
hogy ez a mérleg elbillen
Magyarország javára, mert
a román cégek „átugorják”
Magyarországot. Melyek a

nagyobb magyar befektetõk
Romániában és a románok
Magyarországon?
– Nyilván a nagyvállalatok
mozognak elsõ helyen, a
Petrom és a MOL, illetve
egyértelmûen az OTP. Ma-
gyarországon a Petrom a leg-
nagyobb román befektetõ,
kiskereskedelmi szinten is.
Abban reménykedem, hogy
jövõre több romániai cég
meg fog jelenni Magyaror-
szágon is.

Milyen ágazatokban tör-
ténhet ez meg elsõsorban?
– Amelyekben Románia
erõs. Például a faiparban, a
feldolgozóiparban. Kölcsö-
nös az érdekeltség abban is,
hogy fejlesszük a turisztikát,
oda-vissza alapon. Például
akik Magyarországról síelni
akarnak, azok Romániában
tegyék, és ne máshova men-
jenek. Rá kell vegyük az em-
bereket, hogy ne délre vagy
nyugatra rohanjanak, amikor
utazni, nyaralni akarnak. És
a románok számára is érde-
kes lehet Magyarország gyó-
gyturizmus vagy Tisza-turiz-
mus szempontjából. Itt na-
gyon nagy jövedelmekrõl van
szó mindkét ország részérõl,
ez közös érdekünk. 

Beszéljünk egy kicsit a
romániai magyar cégekrõl,
és arról, hogy Magyaror-
szág hogyan ösztönözné a
romániai magyar vállalko-
zásokat. Vannak már ennek
elõzményei – Corvinus
Kht., Új Kézfogás Közala-
pítvány révén –, az új ma-
gyar kormány ezt hogyan
folytatná, ha folytatná? 
– Szeretnénk elindítani egy
közvetlen vállalkozásoperá-
ciós tevékenységet, amely in-
formációkkal, vagy, ha kell,
valamiféle tõkejuttatással se-

gíti a beszállítótevékenységet
az erdélyi magyar és a ma-
gyarországi magyar cégek
között. Ez nekünk is érde-
künk, mert javítja a verseny-
képességet. Fontos a határon
átnyúló klaszteresedés, tehát
az olyan kis- és középvállal-
kozói együttmûködés,
amelynek során partnerekké
válnak a két ország cégei.
Ezt már például Szlovákiá-
val létrehoztuk, de a magyar-
román határon még nem
született meg. Én jeleztem is
Borbély államtitkár úrnak,
hogy ezt én problémának lá-
tom. A határ menti önkor-
mányzatok ebbõl rengeteg
fenntartási, párhuzamos
költséget tudnának megtaka-
rítani, például közös egész-
ségügyi rendszerek, közös
hulladékgyûjtés, közös ipar-
fejlesztés terén.

Hogyan minõsítené a ro-
mániai magyar cégeket?
– Kicsik és közepesek, nyil-
ván egy-két mogul van, de
nem jellemzõ, Én azt látom
problámának, hogy valami-
lyen okból kifolyólag nem
mernek ambiciózusan meg-
jelenni Magyarországon. Va-
lahogy nagyon Erdélybe van-
nak fordulva. Pedig vámunió
van az EU-ban, és én azt vár-
nám, hogy az erdélyi magyar
cégek jóval erõteljesebben
nyújtsák ki a csápjaikat Ma-
gyarország felé.

A közös román–magyar
kormányülés idõpontja po-
litikai döntés kérdése, de
eközben az azt elõkészítõ
vegyes bizottságoknak mû-
ködniük kell. Lehet így ha-
ladni a munkával, hogy
nincs pontos idõpont?
– Lehet, hisz eddig is dolgoz-
tunk, és most, Bukarestben is
ezért üléseztünk.

Válságkezelés megszorítás nélkül
Bukaresti interjú Becsey Zsolttal, a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárával

ÚMSZ

Ion Þiriac és Dinu Pat-
riciu verseng egymással

a Románia leggazdagabb
embere „címért”. Míg a
Capital folyóirat tegnap köz-
zétett toplistáját az egykori
teniszcsillag vezeti 1,5-1,6
milliárd eurós vagyonnal, a
Forbes szeptember végén
nyilvánosságra hozott rang-

sora élén az Adevãrul Hol-
ding tulajdonosa áll 2,3 mil-
liárd eurós vagyonnal. A
Capital 300-as toplistája 1,4
milliárd euróra becsülte
Patriciu javait, aki így a má-
sodik helyre szorult. Ezzel
szemben a Forbes 500-as
lajstromában Þiriac csak a
hatodik, 780-800 millió eu-
rósra becsült vagyonnal. A
Capital a 2009-es üzleti ada-

tokra alapozta számításait –
közölték a toplista szerkesz-
tõi. A két folyóirat rangsora
közötti különbségek vélhetõ-
en abból adódnak, hogy a
Forbes figyelembe vette az
idei elsõ félév mutatóit is a
vagyon becslésekor. Mind-
két toplista szerint az ország
leggazdagabb magyar üzlet-
embere Teszári Zoltán. A
Capital a 12. helyre rangso-

rolja az RCS-RDS cég tulaj-
donosát, 470-500 millió
eurós vagyonnal; a Forbes lis-
táján még a 14. helyen áll,
340-350 millió euróra be-
csült javakkal. A két folyó-
irat egyformán a harmadik
helyre rangsorolja Ioan
Niculaét. A Capital szerint a
fõleg mezõgazdaságban te-
vékenykedõ üzletember va-
gyona 1,25-1,4 milliárd

euró, a Forbes szerint 0,9-1
milliárd euró. Alaposan le-
csúszott mindkét ranglistán
George Becali. A Steaua
labdarúgóklub tulajdonosá-
nak vagyonát két éve még
2,5 milliárd euróra taksálta,
s az ország leggazdagabb
emberének nevezte ki a
Capital, a friss lista szerint
azonban már csak 400-500
millió eurója van, s ez csak a

15. helyre elég. A Forbes
szeptemberben közzétett
rangsora szerint Becali va-
gyona ennél is jobban zsugo-
rodott: 200 millió euróval
csak a 22. a legtehetõsebb
romániai üzletemberek listá-
ján. „Lecsúszását” az ingat-
lanárak zuhanása magya-
rázza, ugyanis az egykori ju-
hász az ország egyik legna-
gyobb földbirtokosa. 

A magyar-román gazdasági vegyes bi-
zottság ülésének jegyzõkönyvét írta
alá a napokban Becsey Zsolt és Bor-
bély Károly, a magyar Nemzetgazda-
sági Minisztérium, illetõleg a román
Gazdasági és Vállalkozói Környezet
Minisztériumának államtitkára.
Becsey Zsolttal a bukaresti rendezvény
után beszélgettünk.

Ion Þiriac és Dinu Patriciu: ki gazdagabb?

Ion Þiriac elsõ a Capital listáján, hatodik a Forbesnál Dinu Patriciu második a Capitalnál, elsõ a Forbes listáján Ioan Nicolae mindkét toplistán a harmadik helyezett
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S. M. L.

Mintegy harminc peda-
gógus tüntetett tegnap a

szemerkélõ esõben a buka-
resti tanügyminisztérium
épülete elõtt. Mint lapunk-
nak egyikük elmondta, múlt
csütörtök óta egymást váltva
folytatják a tiltakozó akciót,
amelynek célja a kormány ál-
tal parlamenti felelõsségvál-
lalással elfogadásra javasolt
új tanügyi törvény életbe lép-
tetésének megakadályozása.
Hozzátette, a tanárok és taní-
tók valamennyien megtartják
az óráikat, és csak azután –
illetve azelõtt, azok esetében,
akik délután tanítanak – jön-
nek a minisztérium elé.

„Le akarják nyomni a tor-
kunkon ezt a törvényt anél-
kül, hogy konzultáltak vol-
na velünk” – kifogásolta a
jogszabály elfogadásának
módját a Szabad Tanügyi
Szakszervezetek Szövetsé-
gének (FSLI) egyik jelen lé-
võ vezetõje. Kérdésünkre
hozzátette, nemcsak formai,
hanem tartalmi kifogásaik is
vannak a törvénytervezettel
szemben. Ezek közül az
egyik arra vonatkozik, hogy
az általános iskolát kilenc-
osztályosra bõvítenék, ami a
szakszervezetis szerint értel-
metlen, és csupán a tan-

anyag szükségtelen felboly-
gatását eredményezné. Ami
a decentralizációt illeti, a
tanügyminisztérium épüle-
ténél tiltakozó pedagógusok
szerint ez ahhoz vezet majd,
hogy a polgármesterek poli-
tikai nyomást gyakorolnak
az iskolák vezetõire.
„Ahányszor új polgármeste-
re lesz egy településnek,
mindig az iskola igazgatóját
is le fogják cserélni” – fogal-
mazta meg aggályait a FSLI
képviselõje.

A munkaügynél 
egyeztettek

Az oktatási tárca képvise-
lõi tegnap nem fogadták a
demonstráció résztvevõit,
habár a hétvégén a miniszter
többször találkozott a szak-
szervezeti vezetõkkel. A
munkaügyi tárcánál viszont
egyeztettek az érdekvédõk a
bérkövetelésrõl, a tárgyalá-
son pedig megjelent Daniel
Funeriu is. A tegnapi sajtó-
nyilatkozatok alapján úgy
tûnik, hogy nõhet a kezdõ
pedagógusok bérbesorolása,
és maximálhatják a vezetõ
beosztásban lévõk fizetését a
tanügyi rendszerben. Ioan
Botis, a munkaügyi tárca ve-
zetõje elmondta: ma folytat-
ják a tárgyalásokat, hogy

pontosítsák a követelések
teljesítésének mikéntjét. A
miniszter szerint csütörtökre
végleges formát kaphat a
bértörvény, addig azonban
lehetõség nyílik a szakszer-
vezeti követelések mérlege-
lésére. Daniel Funeriu fi-
gyelmeztetett, hogy tovább-
ra sem kíván tárgyalóasztal-
hoz ülni „politikai távirányí-
tás szerint eljáró” szakszer-
vezeti vezetõkkel. 

Jutalék lesz, de kevés

A pénzügyminisztérium
felügyelete alá tartozó in-
tézményeknél tegnap foly-
tatódtak a tárgyalások a
bérjellegû fizetés-kiegészí-
tések folyósításáról. Gheor-
ghe Ialomiþianu pénzügy-
miniszter arra hívta fel a
különbözõ pénzügyi intéze-
tek vezetõit, hogy körülte-
kintõen állítsák össze a ju-

talékokban részesülõk lis-
tát. „Semmiképpen ne ke-
rüljenek a listák élére az in-
tézményvezetõk, igazga-
tók, sõt ilyen jellegû jutta-
tásban ne is részesüljenek
az érintettek, mert nincs
mögöttük a megfelelõ telje-
sítmény” – figyelmeztetett
a tárcavezetõ, aki arra is
emlékeztetett, a vezetõ be-
osztásban lévõk alapfizeté-
se a legmagasabb. 
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Továbbra sincs oktatás

Még mindig nem kezdõdött
meg az oktatás abban a há-
rom balánbányai iskolában,
ahol a múlt héten felfüggesz-
tették a tanítást. A helyi ön-
kormányzat tetemes tarto-
zást halmozott fel a helyi
gázszolgáltató fele, így az
oktatási intézmények a hi-
deg idõ beállta után fûtés
nélkül maradtak. Tegnap a
Hargita megyei tanács
gyorssegéllyel járult hozzá a
tartozás rendezéséhez, a he-
lyi önkormányzat pedig to-
vábbi kormányzati segítség-
re is számít az elmaradás
maradéktalan teljesítése ér-
dekében: az adósság mérté-
ke eléri a 250 ezer lejt.

Felmérés Moldvában

Smaranda Enache és a Pro
Europa Liga munkatársai
október 13-a és 15-e között
Moldvába látogatnak, hogy
frissítsék a moldvai csángók
helyzetérõl szóló korábbi je-
lentésüket. A jövõ év febru-
árjában az Európa Parla-
mentben frakcióközi ülés
lesz a Moldvai Csángó Ma-
gyar Szövetség 20 éves fenn-
állása alkalmából. A parla-
ment számára ekkor ismer-
tetik ahelyzetjelentést, a tár-
gyaláson szó esik majd a
csángó kisebbségvédelemrõl.

Az oktatási minisztérium elõtt tüntetõ tanárokat az esõ sem riasztotta el 

Makacsul kitartó tanárok

Fotó: Salamon Márton László

K. Zs.

A következõ napokban
jelentõsen megnõ a csa-

padék mennyisége – figyel-
meztet az Országos Meteo-
rológiai Intézet, mely elsõ-
sorban az ország keleti és dé-
li régióiban prognosztizál ki-
adós esõzéseket. A szakértõk
arra hívják fel a figyelmet,
hogy ott, ahol a nyáron hir-
telen kiléptek medrükbõl a
folyóvizek, most is számotte-
võen megnõhet a vízszint.
Az újabb árvízi figyelmezte-
téssel egy idõben a megyei
önkormányzatok vezetõi ar-
ra panaszkodnak, hogy még
a nyári árvízkárok rendezé-
sével is adós a kormány.

György Ervin Kovászna me-
gyei prefektus szerint késnek
az árvizektõl megrongált há-
zak és az infrastruktúra hely-
reállítására ígért kormánytá-
mogatások. A térségben 152
megrongálódott házat kelle-
ne megjavítani, erre építke-
zési anyagokat ígért a kor-
mány, de még semmit sem
küldtek. A prefektus szerint
a károsultak egy része önerõ-
bõl már megjavította a há-
zát, a többiek kivárnak. A
legnagyobb gond azonban
azokkal a hidakkal van, ahol
közúti forgalom zajlik. Ezek
megerõsítésére kaptak vala-
mennyi pénzt a helyiek, de
szakértõi véleményekbõl ki-
derült, hogy a javítások szin-

te annyiba kerülnek, mint
egy új híd építése, esetenként
pedig valóban új hidat kelle-
ne építeni. Ilyen helyzetben
van Bölön községben a köz-
ponti híd, amelynek megerõ-
sítésére érkezett ugyan 300
ezer lej, de a teljes beruhá-
záshoz egymillió lejre lenne
szükség. A kormánybiztos
szerint Zágonban a falu fel-
sõ fele szigetelõdik el, ha
megszûnik a közúti forga-
lom az árvíz által megron-
gált hídon, de súlyos gond
van Szitabodzán és Zabolán
is. Továbbá a bölönpataki hi-
dat is meg kellene javítani,
mert még mindig mintegy
száz ház van elszigetelve a
külvilágtól. 

Adós a kormány a nyári
árvízkárok rendezésével

Kovács Zsolt

Csõd fenyegeti a Ko-
vászna megyei Kökös

község önkormányzatát:
sem a kormány, sem a me-
gyei tanács nem tud segíteni
rajta, ezért a bajba jutott tes-
tületnek meg kell próbálnia
takaréklángon átvészelni az
évet. György Ervin Kovász-
na megyei prefektus szerint
Kökös önkormányzata évek
óta azt az egymillió lejes
adósságot görgeti maga
elõtt, amelyet két megnyert,
de csak részben elszámolt
pályázat miatt halmoztak
fel. Értesülésünk szerint a
település útjavításra majd
vízvezetésre nyert pályázati
pénzeket, és kiadásokat
ugyan jóváhagyta a finan-
szírozó fejlesztési miniszté-
rium, de utólag több tételt
nem fizetett ki. Az önkor-
mányzat banki hitelt vett
fel, amit viszont feltétlenül
törleszteni kell. Silviu Tãraº
alpolgármester szerint a
helybéli cégektõl és magán-
személyektõl már behajtot-
ták az adójuk nagy részét,
de így is fizetési problémák-
kal küzd a hivatal, az önkor-
mányzat fenntartásához
szükséges pénz sem biztosí-
tott. György Ervin prefektus
a kormány segítségét kérte,
de azt a választ kapta, hogy
az országban nem ez az
egyetlen csõdközelbe került
település, és a probléma ke-
zeléséhez szükséges pénz-
alap egyébként sem áll az il-
letékesek rendelkezésére.
Kököst tavaly – ugyanilyen

helyzetben – a Kovászna
Megyei Tanács segítette ki,
de a kormánybiztos úgy tud-
ja, már megszavazták a költ-
ségvetés-kiegészítést; szerin-
te a település vezetõinek ha-
marabb kellett volna szólni-
uk anyagi problémájukról.
Lapunk érdeklõdésére Ta-
más Sándor a háromszéki
önkormányzat elnöke el-
mondta: több háromszéki
önkormányzat is nehéz
helyzetben van, igaz, közü-
lük Kökös van egyedül csõd-
helyzetben. Mindezek elle-
nére nem tudnak segíteni raj-
ta, mert a kormány idén
csökkentette a megyei tanács
költségvetését. Nemrégiben
16,6 millió lejt vettek el az
eredeti keretbõl, 20 százalék-
kal faragták le a beruházásra
szánt tételeket, illetve vissza-
vontak 100 ezer eurót, amit
korábban az utak foltozására
szántak, ismertette a nehéz
helyzetet lapunknak  Tamás
Sándor. 

Csõd elõtt Kökös község

helyi önkormányzata

Munkatársunktól

Újból rosszullétet oko-
zott a kisiskolások szá-

mára ingyenesen biztosított
iskolai élelmiszer Mára-
maros megyében. Felsõ-
fernezely községben 15 diák
lett rosszul, miután elfo-
gyasztották a tízóraira ka-
pott tejet és kiflit. A hányin-
gerre, émelygésre panaszko-
dó gyerekeket orvosi felügye-
let alá helyezték, az ügyben a
Máramaros Megyei Köz-
egészségügyi Felügyelet foly-
tat vizsgálatot. Az ellenõrök
megállapították, hogy az is-
kolai tej szavatossági ideje
érvényes volt, de a helyi ál-

lategészségügyi igazgatóság,
valamint a fogyasztóvéde-
lem az érintett élelmiszer la-
boratóriumi elemzése után
ígért pontos eredményt.
Cãlin Man a közegészség-
ügyi felügyelet megyei szóvi-
võje arról tájékoztatta a saj-
tót, hogy egyetlen gyerek ál-
lapota sem tette szükségessé
a kórházi ellátást, de a kisis-
kolásokat orvosi felügyelet
alatt tartják. A térségben
nem ez az elsõ iskolai étel-
mérgezés: idén májusban az
iskolai tejtõl nyolc kisiskolás
lett rosszul Nagysomkúton.
Tavasszal a poharas kiszere-
lésû tej egy része volt fertõ-
zött: százötven adagból

negyven pohár minõsége
nem felelt meg az elõírások-
nak. Azok a gyerekek, akik
ebbõl fogyasztottak súlyos
tünetekkel kerültek kórház-
ba, több napig kezelték õket
Nagybányán. A helybéli szü-
lõk, pedagógusok és gyere-
kek gyakran panaszkodnak
arra, hogy bár a kormány-
program révén biztosított tej
és a kifli csomagolásán fel-
tüntetett szavatossági idõ ér-
vényes, az élelmiszer szem-
mel láthatólag állott, minõ-
sége kifogásolható. A szülõk
közül többen azt javasolták
gyermekeiknek: a továbbiak-
ban ne igyanak és egyenek a
termékekbõl. 

ÚMSZ

Nõhet az iskolai sport-
órák száma – a PDL-s

szenátorok tegnap benyújtott
törvényjavaslata heti kettõrõl
háromra emeli a kötelezõ
sportórák számát. A kezde-
ményezõk szerint az intézke-
désre azért van szükség, mert
drámaian romlik a hazai
gyermekek és fiatalkorúak
egészségi állapota, nagyon
kevesen sportolnak életvi-
telszerûen, és látványosan
csökken a versenysportokat
ûzõk aránya is. Megnõtt vi-
szont azoknak a gyerekeknek
a száma, akik csont- és izom-
bántalmakkal küzdenek,
akiknek a fejlõdése nem felel
meg az egészséges ritmus-
nak, sokan panaszkodnak
mozgásszervi megbetegedé-
sekre, és teljességgel hiányzik
a kielégítõ mozgáskultúra a
hazai kamaszok mindennap-
jaiból. A képviselõk rámutat-
nak, a negatív fordulat azt
eredményezte, hogy az utób-
bi években visszaesett a nem-
zetközi sportversenyeken
részt vevõ romániai sporto-
lók száma is, sokkal keveseb-
ben vesznek részt az európai
és világkupákon, valamint az
olimpiai versenyszámokban.
A tervezet elõterjesztõi sze-
rint Nyugat-Európában
nagyságrendekkel több idõt
töltenek a gyerekek mozgás-
sal, számukra töb fajta spor-
tolási lehetõséget is biztosít
az oktatási rendszer, a testne-
velés pedig gondot fordít  ar-
ra is, hogy a fiatalokban fel-
ébredjen a rendszeres moz-
gás iránti igény. 

Több lesz 
a tornaóra

Mérgezõ tej-kifli az iskolában

György Ervin prefektus Fotó: archív
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Sipos M. Zoltán

A kolozsvári Román
Opera mûvészeit tömörí-

tõ Transilvania Art szak-
szervezet vezetõsége úgy
döntött, berekeszti a múlt
héten megkezdett sztrájkot.
A szakszervezet azt követõ-
en határozott így, hogy tag-
jai tegnap délben több mint
kétórás megbeszélésen vet-
tek részt Bukarestben Kele-
men Hunor kulturális mi-
niszterrel. 

A tárgyalások
folytatódnak

Az operában dolgozó
mûvészek elsõsorban az in-
tézmény igazgatójával,
Rareº Trifannal elégedetle-
nek. Mint mondták, az
igazgató diktatórikusan
hoz döntéseket és az intéz-
mény pénzalapjainak hût-

len kezelésével is gyanúsít-
ják. A szakszervezet kül-
döttsége azért utazott teg-
nap a fõvárosba, hogy a
kulturális minisztertõl kér-
je Rareº Trifan meneszté-
sét. 

„A megbeszélésen a mi-
niszter felvállalta a kolozs-
vári opera vezetõsége és a
sztrájkoló szakszervezet
közötti közvetítést. Jövõ
hétfõn az intézmény veze-
tõsége utazik le Bukarest-
be, hogy elmondhassa a
miniszter úrnak a saját ver-
zióját. A mai megbeszélé-
sek eredményeként a szak-
szervezet felhagyott a
sztrájkkal” – mondta el la-
punknak Porcsalmi Bálint
kabinetvezetõ. A találkozót
megelõzõen a kolozsvári
Román Opera szóvivõje
úgy nyilatkozott lapunk-
nak, hogy az intézmény
mûvészei addig nem szán-

dékoznak felhagyni a
sztrájkkal, amíg nem szüle-
tik számukra nézve pozitív
döntés a minisztériumban. 

Még mindig hidegek 
a fûtõtestek

„A Transilvania Art
szakszervezethez tartozó

színészek, énekesek úgy
döntöttek, hogy napi két-
órás munkaszüneteltetéssel
hívják fel a közvélemény fi-
gyelmét az általuk méltat-
lannak tartott körülmé-
nyekre. Ez idõ alatt a mû-
vészek nem próbálnak, és
nem készülnek az esti elõ-
adásokra” – mondta el la-
punknak a találkozót meg-
elõzõ órákban Dan Bãdilã,
az intézmény szóvivõje.
Hozzátette: az énekesek,
színészek nem szeretnék,
ha a sztrájk az elõadások
rovására menne. Lehetsé-
ges, hogy a ma esti elõadás
elmarad, viszont amennyi-
ben pozitív, számunkra is
kedvezõ döntés születik a
minisztériumban, azonnal
beszüntetjük a sztrájkot és
a mûvészek megtartják az
elõadásokat. 

Az opera szóvivõjétõl azt
is megtudtuk, hogy az épü-
letben még nem sikerült a
fûtõtesteket megjavítani:
mind a nézõtéren, mind pe-
dig a gyakorlótermekben
változatlanul alacsony a
hõmérséklet. Jelenleg a ko-
lozsvári Román Operának
280 alkalmazottja van, kö-
zülük kétszázan tagjai a
Transilvania Art szakszer-
vezetnek. 
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Röviden Berekesztette a sztrájkot 
az operában Kelemen Hunor

Összesen 638 állást kell megszüntetni a
kulturális minisztériumnak alárendelt in-
tézményekben – derül ki abból a kor-
mányhatározat-tervezetbõl, melyet a
Mediafax hírügynökség idéz. A leginkább
érintett intézmények a bukaresti Nemzeti
Opera, a Ion Dacian Operettszínház és a
I. L. Caragiale Nemzeti Színház, ame-

lyeknek 60, 43 illetve 40 alkalmazottat kell
elbocsátaniuk. A tervezett leépítések kö-
vetkeztében havonta mintegy 1, 6 milliárd
lejt takarítanának meg. A minisztérium
szóvivõje elmondta, saját alkalmazottaik
közül senkit nem bocsátanak el, mert a je-
lenleg is a jóváhagyott 158 állásból csupán
122 van betöltve.

Leépítések kulturális intézményekben

Könyv, „Befejezetlenül” 

Farkas Boglárka Befejezetle-
nül címû könyvét mutatják
be holnap 18 órakor Ko-
lozsváron, az EMKE Györ-
kös Mányi Albert Emlékhá-
zában. A szerzõvel Sebesi
Karen Attila beszélget.

Csontváry-kiállítás 
Isztambulban

Csontváry Kosztka Tivadar
képeibõl nyílik kiállítás Isz-
tambulban holnap, Európa
egyik idei kulturális fõváro-
sában, ahol harminckilenc
alkotást tekinthetnek meg a
látogatók. A tárlatra csak a
legmonumentálisabb dara-
bokat: a Bábelt, a Mária kút-
ját, a Tátrát és a Panaszfal be-
járatánál Jeruzsálemben címû
képeket nem tudták elvinni. 

Kitüntették 
Mészáros Mártát

Arany Plakett díjjal méltatta
Mészáros Mártát a 46. chi-
cagói nemzetközi filmfeszti-
vál különleges és gazdag
életmûvéért. Észak-Amerika
legrégebbi filmversenyén –
amely október 21-ig tart –
Mészáros Márta legutóbbi
rendezését, az Utolsó jelentés
Annáról címû alkotást a ver-
senyprogramban vetítették.
A magyar filmes mozijait
pályafutása során többször is
meghívta és díjazta a chica-
gói mustra: 1975-ben Örökbe-
fogadás címû filmjével a fõdí-
jat, 1984-ben Napló gyermeke-
imnek címû rendezésével pe-
dig Bronz Hugó díjat kapott.

Máris tízezren látták 
a berlini Hitler-kiállítást

Hatalmas az érdeklõdés az
Adolf Hitler uralmát bemu-
tató kiállítás iránt a berlini
Német Történelmi Múzeum-
ban: a pénteki megnyitó óta
több mint tízezer látogató
volt kíváncsi a tárlatra. A Hit-
ler és a németek – nemzet és bûn
címû kiállításon négyszáz fo-
tó, plakátok és filmek mesél-
nek arról a hatásról, amelyet
a Führer gyakorolt az embe-
rekre a náci uralom idején.
Szombaton olyan nagy volt
az érdeklõdés, hogy beszün-
tették a jegyek árusítását.

Antal Erika

Ma este a marosvásárhe-
lyi Jazz Clubban mutatja

be László Zsuzsa Verébszár-
nyon címû, Edith Piaf életé-
rõl szóló elõadását, melyet
Kövesdy István rendezett.

László Zsuzsa lapunknak
elmondta, Edith Piaf életé-
bõl már évtizedek óta szere-
tett volna színpadra állítani
egy elõadást. „Az ötlet na-
gyon régi, tizenéves korom
óta két nagy szerelmem van,
az egyik Edith Piaf, a másik
Charlie Chaplin. Amikor szí-
nész lettem, elhatároztam,
hogy ha én egyszer készíthe-
tek egy egyéni mûsort, akkor
az Piaf életérõl fog szólni.
Évekig érlelõdött az ötlet,
közben félretettem, egy kis
idõre meg is feledkeztem ró-
la, de aztán megint elõke-
rült. Elkezdtem anyagot
gyûjteni a szöveghez és
hangképzésre járni. Össze-
gyûjtöttem az összes életraj-
zi adatot, amit elérhettem,
interneten kerestem adatokat
róla és végül minden infor-
mációt egybeûjtve éjszaká-
kon keresztül dolgoztam míg
összeállt a szöveg, kronológi-
ai sorrendben, azokkal a fon-
tosabb dalokkal, amelyek az
élete legfontosabb pillanatai-
hoz kötõdtek” – részletezte
lapunknak László Zsuzsa.
Elmondása szerint az össze-
kötõ szövegeket tíz dalra
füzte fel. Az elõadásban két
zenész is részt vesz: Zeno
Apostolache és Zonda Attila,

valamint segítséget nyújtott
Liviu Matei kolozsvári kore-
ográfus, színész is. A produk-
ció a Székely Színház Egye-
sület és a Tompa Miklós Tár-
sulat támogatásával jön létre,
házigazdája a vásárhelyi Jazz
Club. Az elõadás rendezõje
Kövesdy István, akit maga a
szövegszerzõ színésznõ kért
fel erre a munkára. Kövesdy
szívesen tett eleget a felkérés-
nek. A próbák szeptember-
ben kezdõdtek el, de a pro-
dukció egy egész éves ke-
mény munka árán született
meg. 

A színésznõ az ÚMSZ-nek
elmondta, igyekezett elhatá-
rolódni a korábbi Edith Piaf
elõadásoktól, próbált kívülál-
lóként tekinteni azokra.
Amikor a konkrét próbafo-
lyamat elkezdõdött, akkor
megszakította az eredeti da-
lok hallgatását is, ami koráb-
ban folyamatos volt. „A világ
legnagyobb butasága lenne
õt megpróbálni utánozni,
mert hogy jön ahhoz bárki is,
hogy Piafot utánozza” – fej-
tette ki véleményét az elõ-
adómûvész. Hozzátette: fi-
gyelte, hogy hol, melyik szín-
ház játszott Edith Piaf elõ-
adásokat, de semmiképp
nem volt szándékában bárkit
is utánozni. „Nem is az a cé-
lom, hogy a közönség szemé-
ben én most Piaf legyek, ha-
nem én László Zuszsa szí-
nésznõ megpróbálom elme-
sélni azt amit tudok róla” –
fejtette ki a Tompa Miklós
Társulat mûvésznõje. 

Edith Piaf a Jazz Clubban

ÚMSZ

„Képzeljük el azt a vilá-
got, melyben nincs

hang. Melyben megszûnik a
minket körülvevõ tárgyak,
mûszerek zaja s a jármûvek,
elektromos készülékek hét-
köznapjainkba vésõdött,
nélkülözhetetlen mormogá-
sa. Ez a nulladik pont,
csend”. Így ajánlják alkotói
a POST.SYNC címû elõa-
dást, amelyet vasárnap este
mutattak be a Temps

d’Image Nemzetközi Tánc-,
Színház és Videómûvészeti
Fesztivál keretében Kolozs-
váron, az Ecsetgyár Stúdió-
jában. A táncszínházi,
hangjátéki és videomûvé-
szeti elemeket ötvözõ pro-
dukció alkotói szerint a da-
rabban „az elõttünk születõ
hang terében fantáziavilá-
gok keverednek a valóság-
gal, animációs és játékfil-
mek, rádióhangok egyvele-
ge bújik elõ a tudatalattiból,
hogy meglepjen, felborzol-

jon, felzaklasson és ráéb-
resszen: amit látunk vagy
hallunk – legyen jelen, múlt
vagy jövõ, valós helyzet
vagy képernyõfikció – sze-
mélyiségünk részévé válik.”

A GroundFloor Group
legújabb elõadásának rende-
zõje és koreográfusa Sinkó
Ferenc, a díszlet- és jelmez-
tervezõ  Szabó András. A
kolozsvári nézõk vasárnap
este Balla Szabolcs és Szé-
kely Ágota táncjátékában
gyönyörködhettek. 

Asszociációk színháza

Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter

A táncelõadást a Temps d’Image fesztivál keretében mutatták be Kolozsváron

Részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel ér-
tesültünk Toró Tibor el-
hunytáról. Halálával az
erdélyi magyar tudomá-
nyosság egyik kiemelke-
dõ alakját, a nemzeti kö-
zössége iránt mélyen el-
kötelezett közéleti sze-
mélyiséget veszítettük el.
Toró Tibor tagja volt a
Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség Ideig-
lenes Intézõ Bizottságá-
nak, majd késõbb a Szö-
vetségi Egyeztetõ Ta-
nácsnak is.A RMDSZ
országos vezetõsége ne-
vében õszinte részvéte-
met fejezem ki a gyászo-
ló családnak.

Markó Béla, 
az RMDSZ elnöke

Fotó: archív
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Korábbi állításai ellenére a
Realitatea-Caþavencu sajtó-

tröszt tulajdonosa közvetlenül és
megalázó módon beleavatkozott
alkalmazottainak a munkájába, s
kirúgással fenyegette azokat az
újságírókat, akik nem alkalmaz-
kodnak a cég érdekeihez, a „lap-
politikához”. Errõl tanúskodnak
a bûnpártolással vádolt Sorin
Ovidiu Vîntu lehallgatott telefon-
beszélgetéseinek jegyzõkönyvei,
amelyekbõl tegnap hozott nyilvá-
nosságra újabb részleteket a
Mediafax hírügynökség. „Úgy ír-
tok, ahogy én diktálok” – utasí-
totta alkalmazottait a „médiamo-
gul”. Például Stelian Tãnasét, a
Realitatea TV nemrégiben kin-
evezett új vezetõje is, annak
ellenére, hogy SOV szavát adta:
nem fogja felülbírálni a   szer-
kesztõségének döntéseit. Egyéb-
ként maga Vîntu is többször han-
goztatta, hogy nem avatkozik be-
le a médiavállalata hír- és véle-
ményanyagainak a tartalmába.

„Akinek nem tetszik, 
elmehet”

A lehallgatott telefonbeszélge-
tések azt tanúsítják, hogy az üz-

letember az elnökválasztások
után nem tûrt többé ellentmon-
dást a trösztben. Parancsba adta,
hogy valamennyi újságírónak al-
kalmazkodnia kell az a sajtóbiro-
dalom üzletpolitikájához. „Nem
vagytok szabadok, öregem. Ha
tetszik, dolgozhattok, ha nem tet-
szik, akkor elmehettek” – hang-
súlyozta SOV Sergiu Toadernek
egy márciusi telefonbeszélgetés-
ükön. A Realitatea Tv menedzse-
réhez hasonló értesítést kapott
Doru Buºcu, az Academia

Caþavencu fõszerkesztõje is, ami-
kor több munkatárs otthagyta az
élclapot, és Kamikaze címmel új
kiadványt alapított: „Ha én azt
mondom, hogy nekem ez és ez
az érdekem, akkor az azt jelenti,
hogy a trösztnek is az az érdeke.
Bárki elmehet, akinek nem tet-
szik valami, senkit nem kötünk a
szerkesztõi székhez vagy az asz-
talhoz… Nem vagyok hajlandó
arra, hogy az alkalmazottaimmal
vitát nyissak az én érdekeimrõl”
– mondta az üzletember.

„Az újságírónak tudatosítani
kell, hogy alkalmazott, aki a tu-
lajdonos érdekeit szolgálja. Esé-
lyük van arra, hogy haladó esz-
méket valló médiatulajdonoshoz
kerüljenek, ez akkor az õ szeren-
cséjük. Ha ennyit sem értenek
meg, akkor menjenek az ördög-
be” – vázolta  Vîntu elképzeléseit
az ideális újságíróról.

Az üzleti érdek diktál

A lehallgatott telefonbeszélge-
tésekbõl kiderül, hogy Vîntu a to-
vábbiakban kisebb, de jóval haté-
konyabb trösztté kívánja alakíta-
ni a Realiatea-Caþavencut, amely,
akárcsak az Audi személygépko-
csija: „ha jobbra csavarom a kul-
csot elindul, ha balra, akkor meg-
áll”. „Ha mondjuk holnap meg-
egyezek Bãsescuval, abban a pil-
lanatban kiadom a parancsot a
trösztben, és a tröszt Bãsescu
pártjára áll” – érzékeltette a hely-
zetet Vîntu. Hangsúlyozta, hogy
az egyes parancsok nem személy-
függõek. „Ha Emil Boc helyében
Mugur Isãrescu lett volna, õ is
ugyanabban a bánásmódban
részesül….Ha az üzleti érdekeim
úgy kívánták volna, Isãrescut is
kicsinálom” – magyarázta üzleti
elveit Sergiu Toadernek. 

Lezárták a látogatók elõl Ai Weiwei kínai
mûvész kiállítását a londoni Tate Modern-
ben, mivel a százmillió, kézzel készített porce-
lán napraforgómagból készült installáció a
szakemberek szerint káros az egészségre.
A Napraforgómagok címû installáción, amely
egy ezer négyzetméteres szõnyeg, két évig hat-
száz munkás dolgozott. A magokat kézzel
megfestették, majd kiégették. Bár a porcelán
szilárd anyag, a látogatók sétája rajta a várt-
nál nagyobb port idéz elõ, mely egészségkáro-
sító hatású lehet, ezért nem engedélyezik a lá-
togatók számára, hogy átgyalogoljanak az
installáción. A mûvész amúgy azt kívánta be-
mutatni, hogy egy sûrûn lakott országban el-
veszhet a személyiség.
A másik tanulság: porszemek is beleszólhat-
nak a nagyvilág dolgaiba.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Ingyenes TIFF-vetítéssorozat
kezdõdik Kolozsváron

Október 21-e és december 23-a között min-
den csütörtökön 20 órától egy, az Erdélyi
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) archívu-
mából kiválasztott filmet vetítenek a követ-
kezõ tíz hétben Kolozsváron, a Mûvész
(Arta) moziban. A vetítésekre – a kincses
város után más erdélyi városokban is meg
szeretnék szervezni a projektet – a belépés
ingyenes. „Az ingyenes filmvetítés célja
minél nagyobb számú nézõt csábítsunk a
vidéki mozik sötétjébe, illetve lehetõséget
szeretnénk teremteni a kolozsváriaknak ar-
ra, hogy az év hátralévõ részében is TIFF-
es filmeket nézhessenek” – közölte
Ramona ªãrbu, a TIFF Román Filmna-
pok címû szekciójának szervezõje, aki
szerint, figyelembe véve a filmfesztivál sik-
erét, és a jelenlegin gazdasági helyzetet,
számos fiatal vevõ lesz az ingyenes
vetítésekre. 

A fõszerkesztõ „mogul”

Magyar tulajdonú kereskedelmi cég bukaresti köz-

pontba kollégákat keres irodavezetõ munkára. Ma-

gyar nyelv ismerete kötelezõ, elõkészítõ könyvelés

ismerete elõny. Önálló munkavégzés, hosszútavú

karrier lehetõség. Várjuk az önéletrajzokat, csak

magyar nyelven rotterom@rdslink.ro e-mail címre.

A Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány és a Szegedi

Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör Közhasznú Egyesü-

let által szervezett „Határon átívelõ civil, hagyo-

mányõrzõ Kerekasztal Fórum” keretében „Hagyo-

mányõrzés nehézségei –határon innen és túl” cí-

mû kerekasztal beszélgetésre kerül sor 2010. ok-

tóber 21-én de. 10.00 órától a Heltai Gáspár

Könyváti Alapítvány konferenciatermében. Elõ-

adó: Dr. Birinyi József – népzenekutató, népzenei

szakértõ, a KÓTA-Magyar Kórusok, Zenekarok és

Népzenei Együttesek Szövetségének társelnöke.

Apróhirdetés

Háromszék abszolút slágere

ÚMSZ

Sepsiszentgyörgy vezetõ rádi-
ója 2003-ban indult, Sztár Rá-

dió néven, majd 2005-ben Sláger
Rádióra keresztelték. A csatorna
a ’60-as, ’70-es, ’80-as és ’90-es
évek, illetve napjaink legna-
gyobb slágereit és a legfrissebb
híreket szórja az éterbe. „A kö-
vetkezetes zenei kínálat, a kiszá-
mítható mûsorstruktúra és a
hallgatók „kényeztetését” szol-
gáló promóciók meghozták a
várt eredményeket: a Sláger Rá-
dió zenei és információs kínálata

ma a legsikeresebb Sepsiszéken”
– újságolja lapunknak Kovács
Zsolt.

A felelõs szerkesztõ elmondá-
sa szerint a legfrissebb felméré-
sek azt mutatják, hogy a Sláger
ma Sepsiszentgyörgy egyik veze-
tõ rádiója – a háromszéki me-
gyeszékhelyen 49 százalékon áll-
nak a hallgatottsági mutatói –,
míg Kovászna megyében a la-
kosság mintegy 24 százaléka ve-
võ a rádió adásaira. Célcsoport-
jában – a 30–55 év közötti kö-
zéposztálybeli polgárok, vezetõ
beosztásban lévõk és értelmisé-

giek kategóriájában – abszolút
piacvezetõnek tekinthetõ a Slá-
ger, de a Kovászna Megyei Diák-
önkormányzat felmérései alap-
ján a diákok és egyetemisták kö-
rében is közkedvelt – számukra a
rádió a legnépszerûbb hírforrás.
A felelõs szerkesztõ szerint az el-
sõdleges célcsoport igényeinek a
kiszolgálása mellett törekednek
arra is, hogy minél több olyan
közérdekû tevékenységben is
részt vállaljon a rádió, amely a
lakosság szélesebb rétegeit érinti.
„A sok jó zene mellett hallgató-
ink rövid, közérthetõ és aktuális

híreket hallhatnak a szerkesztõ-
inktõl, mûsorvezetõinktõl. A
105.9-es frekvencián Sepsiszent-
györgyön és mintegy 30 km-es
vonzáskörzetében fogható adó
sajátossága, hogy az ide kapcso-
ló hallgató a nap bármely szaká-
ban átfogó és hiteles képet kap-
hat a térség, az ország és a nagy-
világ legfontosabb eseményeirõl
és legfrissebb híreirõl” – hangsú-
lyozza Kovács. Elmondása sze-
rint hétköznaponként félórán-
ként, hétvégén napi öt alkalom-
mal jelentkezik a rádió három-
széki, országos és nemzetközi
hírekkel, de  a mûsorszerkezet
jellegzetessége, a breaking news
kihasználása, azaz az adás meg-
szakítása és gyors átstrukturálá-
sa a nagy horderejû események-
nél. „Célunk, hogy a hírekre fo-
gékony hallgatóink az itt hallott
információkat munkájuk során
is felhasználják” – összegez
lapunknak Kovács Zsolt. 

Éterutazás

Fiatal vagy? Újságírónak készülsz? Akarsz küzdeni a szegénység ellen?

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

„A sepsiszentgyörgyi Sláger Rádió minde-
nekelõtt a minõségi zene és a hírek rádió-
ja” – hangsúlyozta lapunknak Kovács
Zsolt, a Sláger Rádió felelõs szerkesztõje.
Éterutazás címû rovatunk következõ sze-
replõje Sepsiszentgyörgy vezetõ rádiója.

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttmûködési Hivatala
és az EJC Európai Újságíróközpont pályázatot hirdet 18 és 30
év közötti újságírószakos diákok számára, Fiatal riporterek a
szegénység ellen (Young Reporters Against Poverty) címmel.
A verseny teljes romániai koordinációjáért az Új Magyar Szó
címû, Bukarestben megjelenõ országos magyar napilap felel.

A verseny célja felkelteni az EU-tagállamok újságírósza-
kos hallgatóinak érdeklõdését a fejlesztési kérdések iránt.
Az EU fejlesztési támogatásáról a pályázók saját nyelvükön
egy újságcikk (legfeljebb 1000 szó terjedelmû) vagy egy
rádiófelvétel (MP3 formátumban, legfeljebb 3 perc) benyúj-
tásával indulhatnak, melyet október 29-ig kell leadni, miu-
tán megtörtént a regisztrálás a verseny honlapján
(www.youngreporters.net). A pályamunkák középpontjában
a fejlõdõ országok gazdasági, társadalmi és politikai fejlõ-
dését célzó támogatásnak kell állnia.

A beküldött munkák alapján a 27 EU-tagországból 33 új-
ságírószakos hallgatót választanak ki, akik meghívást kap-
nak a decemberben megrendezésre kerülõ Európai Fejlesz-
tési Napok brüsszeli mûhelytalálkozóján való részvételre. A
nyertes újságcikkeket/hangfelvételeket a www.youngre-
porters.net oldalon is közzéteszik.

A mûhelymunka lezárása után, a 33 résztvevõ az Európai
Fejlesztési Napokról szóló médiaanyagot készít, amelyet
2010. december 14-ig mind a verseny honlapján, mint or-
száguk sajtójában megjelentetnek. Európai uniós újságírók-
ból álló zsûri választ ki közülük három fõdíjast (a legjobban
megírt riportot, a legjobb rádióriportot, illetve a legerede-
tibb hírt díjazzák), akik az Európai Bizottság egyik afrikai
partnerországában tehetnek majd helyszíni látogatást.

Bõvebb információk az office@maszol.ro email-címen
vagy a 0788-715 713 telefonszámon. 

Vântu közvetlenül és megalázó módon beleavatkozott alkalmazottai munkájába
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély
(sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.40 A világörökség
kincsei
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Szentgál
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss (ism.)
15.30 Szerelmes földrajz
16.05 Edison, 
a fény varázslója 
(kan. családi film)
17.00 Virágzó 
Magyarország
17.25 Portréfilm 
László Gyuláról
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.05 Közbeszéd
21.30 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
22.00 Vakációs könyv
(török filmdráma, 2008)
23.30 Sporthírek
23.40 Váltó
23.50 Kortársaim 
- Találkozás Bátori Évával
0.45 Gadó Gábor Septet
1.30 Kikötő - Friss (ism.)
2.05 Híradó (ism.)
2.30 Törzsasztal (ism.)

DUNA TV, 22.00
Vakációs könyv

Mustafa Silifkében, egy déli török városban él feleségével,
két gyermekével és öccsével, Hasannal. Mustafa keményen
és kitartóan dolgozik mint mezőgazdasági kereskedő, a csa-
ládjával azonban rideg a kapcsolata. Egy üzleti úton agyvér-
zést kap, és a műtét után kómába esik. Feleségének, Gülernek
meggyőződése, hogy férjének viszonya van valakivel.

RTL Klub, 22.20
Rendõrakadémia 4.

Bár a Rendőrakadémiáról továbbra is özönlenek a vidám,
ámde ügyefogyott közrendőrök, Lassard parancsnok mégis
úgy véli, a közbiztonság érdekében ideje a civileket is bevet-
ni. A civilképző program jelentős politikai és médiatámoga-
tással el is indul. Ennek az örök rivális, Harris hadnagy örül
talán a legjobban, hiszen a renden őrködő amatőr rendőrök
esetlenkedései elől senki sincs biztonságban.

m1, 22.40
Se ördög, se angyal

Caty szolíd, párizsi nő, kameraman a televíziónál. Egyedül él
lakótelepi lakásában, magányos és boldogtalan. Egyik nap
riportot vesz föl egy call-girllel, aki összeismerteti egy ke-
mény, alvilági gengszterrel, Jeannal. A férfi felkéri, hogy ve-
gye föl az egyik betörését videóra. Caty - ellenérzéseit félre-
téve - a jó pénz miatt elvállalja a munkát.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Szemünk fénye 
a gyermek
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Szép otthonok, 
remek házak
15.05 Aranymetszés
16.00 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(olasz sor.)
16.50 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.40 Bűvölet (olasz sor.)
18.10 Magyar válogatott
19.05 Átjáró
19.35 A kis Amadeus
20.05 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
22.25 A Hortobágy 
rabszolgái
23.15 Záróra
0.05 McLeod lányai
(auszt. sor.)
0.50 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
1.35 Mafalda (anim. sor.)
1.40 Se ördög, se angyal
(francia krimi, 2003)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli 
– Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.40 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 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Rendőrakadémia
4.: Zseniális amatőrök 
az utcán 
(amerikai vígjáték, 1987)
Utána: RTL-hírek
0.05 Majdnem 
bombanők 
(francia vígj., 2006)
2.05 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.20 Teleshop
12.20 Szenzáció! 
(am. vígj., 1974)
14.25 Kvízió
15.55 Dokik (am. sor.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. 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 
(am. sor.)
23.20 Született feleségek
(am. sor.)
0.25 Megamánia 
- Megasztár talk-show
0.55 Szellemekkel 
suttogó (am. sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.10 Stoppos gyilkos 
(am. krimi, 2006)

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 ma-
gazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

8.50 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.55 Egy kórház ma-
gánélete (ismétlés) 11.00
Doktor House (sorozat)
12.00 Mr. Wonderful (is-
métlés) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (sorozat)
17.00 Greek, a szövetség
(sorozat) 18.00 Feleség-
csere 19.00 A médium (so-
rozat) 20.00 Doktor House
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 20.30 CSI (soro-
zat) 22.30 Esküdt ellensé-
gek (sorozat) 23.30 Rabló-
hal (am. filmdráma)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók 20.00 Ázsia BL: Al
Hilal - Zob Ahan labdarú-
gó mérkőzés 22.00 Box-
Buster 23.00 Wrestling
WWE Superstars 0.00
Sport.ro Hírek

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.15 Viktória (soro-
zat) 16.30 Rosalinda (so-
rozat) 17.30 Igaz történe-
tek 18.30 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 19.30 A
tiltott gyümölcs (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 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05 A
Midsomer gyilkosságok
(sorozat) 15.05 Lucky
Luke és a nagyváros (ani-
mációs film) 16.30 Az ör-
dög jobb és bal keze (olasz
vígjáték) 18.40 A három
királyok (francia vígjáték)
20.35 A kelet zsoldosa
(thai. kalandfilm) 22.10 El-
átkozott Ella (amerikai-ír-
angil vígjáték) 23.50 Az
Igazság mecénása (am.-
dél-af. akciófilm)

8.00 Orovosok 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping
15.15 Aliye (török sor.)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának 5
20.30 Légy a házastár-
sam! (reality show)
22.00 Ezel (török krimi
sorozat) 23.30 Elítéltek
városa (amerikai thriller,
2004) 1.30 Káma szutra
(erotikus film) 

9.30 Heti filmajánló 10.00
Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Nyitott Egyetem 15.00
Biztonsági Zóna 15.30
Bencze-Show 16.00 Zodi-
ákus 18.00 A polgármes-
ter  18.30 Grand Prix
19.00 Tabu Tv 19.30 Tűz-
oltók (ausztrál sorozat)
20.30 Krisztus vándorai
21.10 A megregulázott
fény 21.35 Hírháló 22.00
Al Capone kincse (amerikai
vígjáték, 1994)

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 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Elrabolt műkincsek
16.45 Néprajzi értékeink 
- Papoji Katica tükröse
17.00 Médiaguru
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 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.)
22.10 Az Este
22.40 Se ördög, 
se angyal 
(francia krimi, 2003)
0.35 Múlt-kor
1.05 Prizma
1.15 Hírek
1.20 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.10 Professzionisták
11.20 UEFA Champions
League (ism.)
12.50 A legendás 
doktor Hur Jun 
(sor.)
13.50 Ragadós 
történetek kicsiknek
14.00 Hírek
14.45 Egyszerűen ízletes
14.55 A bor románul
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.30 ONG Blitz
18.00 Hírek
18.30 A legendás doktor
Hur Jun (koreai sor.)
19.30 A világ hercegnői
(ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.05 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Internazionale 
Milano–Tottenham Hot-
spur labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA Champions
League Studió (live)
1.10 Akkor és most
(ism.)
1.40 Kontra generáció
(ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Gyilkos áradat
(amerikai katasztrófa film,
2003) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
13.30 Nevess csak! 
(amerikai vígjáték sorozat)
14.00 Vesztegzár 

(am. katasztrófa f., 2001)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Sebhelyek 
(amerikai akciófilm, 2001)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
1.00 Sebhelyek 
(amerikai akciófilm, 2001)
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea-val
11.15 A fény felé 
(amerikai filmdráma, 1988)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sorozat)
14.30 Csillagháló (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? – verseny show Dan
Negru-val
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office 
(amerikai sorozat)

3.00 Titkok a paradicsom-
ban (görög sorozat) (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Senki sem tökéletes
(román vígj. sor.) (ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 A kis gyerekrablók
(kanadai családi film)
(ism.)
11.30 Nyakában 
az egész világ
12.00 Levintza 
bemutatja
12.30 Teleshopping
13.15 Mondenii Show
13.30 Teleshopping
14.00 Melegnek 
áll a világ  
(amerikai vígjáték,
2005)
16.00 A cseresznye 
e tortán (ism.)
17.00 Lököttek 
(román vígj. sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Siker teszi 
az embert 
(amerikai vígjáték, 1990)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek (ism.)
3.30 Siker teszi 
az embert 
(amerikai vígjáték, 1990)
(ism.)

7.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
8.00 Újjáépítők 
- Családi teherautó
9.00 Halálos fogás 
- Téboly
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- A Lugz motor
13.00 Túlélés törvényei
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák 
- Az alpakanyíró
16.00 Hogyan készült?
Kuktaedények, 
mechanikus 
énekesmadarak
17.00 Halálos fogás 
- Az utolsó órák
18.00 Végzetes másod-
percek
19.00 A túlélés
törvényei - Szahara
20.00 Állítólag... 
- Autó kontra eső
21.00 Hogyan készült?
21.30 Harc az elemekkel
22.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.30 A túlélés 
törvényei - Panama
0.30 A borzalom 
pillanatai
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Anya az állatorvos
(német sor.)
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Közelről a világ
(ism.)
16.00 Anya az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 eForum
19.00 Biznisz óra
19.30 Fiatal vagyok, kar-
riert építek
20.00 Katasztrófák,
amelyek 
megváltoztatták a világot 
(ism. f.)
21.00 Esküdt ellenségek
(am. krimisor.)
22.00 Hírek,
időjárásjelentés

23.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.00 eForum
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.) (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat
(ism.)

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. október 20.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Nándor nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Nándor régi magyar sze-
mélynév, a nándor népnév-
bõl származik, a jelentése
dunai bolgár.
Holnap Vendel napja van.

Évfordulók
• 1947-ben Magyarorszá-
gon bevezetik a totót. E
nap mérkõzéseire lehet
elõször fogadni.
• 1950-ben Tibetet meg-
szállják a Kínai Népköz-
társaság csapatai.
• 1954-ben a Szuezi-csator-
na sorsáról angol-egyipto-
mi egyezmény jön létre,
amelyben Anglia kötelezi
magát, hogy 20 hónapon
belül kiüríti a csatornaöve-
zetet, Egyiptom pedig elis-
meri a Szuezi-csatorna
nemzetközi státusát.

Vicc 
A féltékeny feleség egy cet-
lit talál a férje zsebében,
rajta egy telefonszámmal.
Felveszi a telefont, beüti a

számot, majd amikor felve-
szik, köszönés és bemutatko-
zás nélkül belevisít:
– Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
– Rendben van, de akkor mi-
ért tetszett a tudakozót hívni?

Recept
Francia rakott krumpli
Hozzávalók: 1 kg krumpli
megfõzve, felkarikázva, 3 to-
jás, 3 fõtt tojás, 3 dl tejföl, só,
bors, szerecsendió, vaj, zsem-
lemorzsa.
Elkészítés: A 3 tojás sárgáját
elkeverjük a tejföllel, sózzuk,
borsozzuk, kevés szerecsen-
diót is teszünk bele. A tojá-
sok fehérjét felverjük, és ösz-
szekeverjük a tojásos masz-
szával. Ebbe keverjük a
krumplit. Vajjal kikent,
zsemlemorzsával hintett jé-
naiba tesszük a krumpli felét,
rá a fõtt tojáskarikákat, majd
a krumpli másik felét. Ol-
vasztott vajjal meglocsoljuk,
zsemlemorzsával megszór-
juk, és középmeleg sütõben
megsütjük.

2010. október 19., kedd   www.maszol.ro

A fájdalom, éppen úgy, mint a
boldogság és az öröm, magán-
tulajdon. A boldogságunkat és
az örömünket ritkán, a fájdal-
munkat viszont annál gyak-
rabban igyekszünk megosztani
másokkal. Pedig nem megoszt-
ható. Lelkünk fontos építõköve
a fájdalom, és éppen ezért on-
nan ki nem szakítható és más-
nak át nem adható. Ami fáj

ugyanis, az nem a dolgok termé-
szete szerint fájdalmas, hanem
azért, mert ezt váltja ki a szí-
vünkben. A fájdalom nem kívül-
rõl kerül be az életünkbe, hanem
bennünk születik meg. Vannak
emberek, akiknek semmi nem
okoz fájdalmat. Õk bár úgy tû-
nik, hogy élnek, valójában már
rég meghaltak. A fájdalom érzése
ugyanis az élet legbiztosabb jele. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen figyelmes, ne maradjon
le semmirõl. Öltözködjön a leg-
elõnyösebb módon, és fogadja a
csodálatot örömmel. A másik
nem körében hódító.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Külsõleg úgy tûnik, mintha ma-
gabiztosan irányítaná szerelmi
ügyeit, de belülrõl állandóan a
veszélyforrásokat próbálja felde-
ríteni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Jó a közérzete és egészsége, s en-
nek köszönhetõen energikusnak
érzi magát. Egy partira vagy
összejövetelre öltözzön az alka-
lomnak megfelelõen.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nagy kedvvel dolgozik, meg
akarja mutatni, mire is képes.
Sok mindent meg tud valósítani
elképzeléseibõl, és ez örömmel
tölti el. Bízik saját képességeiben.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Erõs vágyat érez a másik nem-
mel való kapcsolatteremtésre.
Remek ismeretségekre tehet szert,
s nagyvonalú lesz anyagi kérdé-
sekben. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sokat lót-fut, ezért kimerülhet fi-
zikailag. A csípõs, nyirkos regge-
lek veszélyt jelentenek az egészsé-
gére. Nagyon fogékony lehet a
fertõzésekre.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ahogy közeledik a hideg évszak,
egyre érzékenyebbé válik a kárt
szenvedett emberek problémájá-
ra. Feltámad Önben az együttér-
zés. Nemcsak ül ölbe tett kézzel,
hanem cselekszik is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Közeleg az év végi hajrá. Az
egészségtelen körülmények derék-
táji fájdalmakat okozhatnak,
ezért gondolkozzon el azon, hogy
mennyit képes vállalni. Mond-
jon néha nemet is, ha úgy érzi!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Túlságosan sok minden történt
az elmúlt hetekben, hónapok-
ban. Ön mellett sem mentek el
nyomtalanul az elmúlt, néha fe-
szült napok. A természet szín-
pompája felüdülést hozhat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Legyen óvatos, körültekintõ a
mai napon, különösen, ha utaz-
nia kell. Maradjon a háttérben,
onnan sokkal nyugodtabban in-
tézheti ügyeit. Szerelme elbûvöli.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma nem érdemes új megbízáso-
kat vállalnia, inkább fejezze be a
félbe maradt rutinmunkáit. Pár-
jával hûséges és odaadó.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Munkavégzésének és képességei-
nek köszönhetõen nagy elisme-
résben részesül. Úgy dönt, hogy
tovább fejleszti tudását. Ma
rendkívül romantikus.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A meglepõ, de teljesen meg-
érdemelt listavezetõ Oþelul

újabb remeklése után lépett pá-
lyára a két õsi rivális a labdarúgó
Liga 1-ban, s a 11. forduló vasár-
nap esti rangadóján a Dinamo 2-
1-re nyert a Steaua ellen. A fur-
csa mérkõzésen a vendégek féltu-
catnyi nagy helyzetet hagytak ki,
és bár vezettek, gyors egymás-
utánban megítélt tizenegyesek
pecsételték meg a sorsukat.   

Az elsõ negyedórában a dina-
mósok veszélyeztettek N’Doye
majd Torje révén, aztán a vendé-
gek vették át a kezdeményezést.
Bilaºco és Stancu kihagyott hely-
zetei után utóbbi némította el a
lelátókat amikor a 23. percben
közelrõl vágta a hálóba Bonfim
remek beadását, 0-1. Alig túl az
elsõ félórán, Apostol érthetetlen
kezezése nyomán jutott büntetõ-
höz a Dinamo, s Adrian Cristea
nem hibázott, 1-1. A 35. percben

Tãtãruºanu rögbi-mozdulattal ál-
lította meg a kapujára törõ
Torjét, a tizenegyest pedig ezúttal
Marius Niculae értékesítette, 2-1.
A Dinamo csatára a tíz éve el-
hunyt Cãtãlin Hâldan emlékének
kívánt adózni a góllal. Az elsõ já-
tékrész hajrájában Dolha akadá-
lyozta meg a 2-2-t Stancu helyze-
ténél, majd Marius Avram játék-
vezetõ sípja maradt néma
Ricardo Gomes büntetõt feltéte-
lezõ lerántásánál. Szünet után
fullasztóvá vált a Steaua nyomá-
sa a védõállásokba vonult Dina-
mo felett, de Bonfim majd
Nicoliþã sem tudta megzörgetni a
verhetetlen Dolha hálóját. 

A rangadót megelõzõen és
utána is, kisebb-nagyobb szurko-
lói összetûzések adtak munkát a
rendfenntartóknak, akik több
személyt is bekisértek. A Dina-
mo szurkolóinak egy csoportja
kõzápor alá vette a Steaua bu-
szát, s betörte annak ablakait. A
zavargásoknak egy súlyos sé-
rültje is van, Claudiu B. szinte
életével fizetett azért, mert

Steaua-drukker. A fiatalembert
egy pizzázóban rohanták le és
eszméletlenségig verték. A
csendõrség kutat az elkövetõk
után. 

A 2-1-es Dinamo-sikerrel zá-
rult rangadó utáni edzõi nyilat-
kozatok lényege, hogy a Steaua
óriási három pontot vesztett a
bajnoki címért folyó küzdelem-
ben. Ezt Marius Lãcãtuº mondta
ki, miközben Ioan Andone elis-
merte, hogy ebben a bajnokság-
ban még egyetlen csapat sem do-
minálta ennyire tanítványait
mint a steauás vetélytársak. 

A tegnapi Kolozsvári U–Vic-
toria Brãneºti mérkõzést megle-
petésre a vendégek nyerték 3-2-
re. A gyulafehérvári találkozó
35. percében Machado második
góljával már 2-0-ra vezettek a fe-
kete-fehérek, de ezekután már
csak a vendégek zörgettek hálót,
B. Oprea (43.), Olariu (55., 11
m) és Nicoarã (75.) révén. A for-
duló zárómérkõzése (Brassói FC
– Universitatea Craiova) lapzár-
ta után kezdõdött meg. 

Röviden
Idegenben nyert a BC Mureº 

A férfi-kosárlabdabajnokság 4. fordulójá-
nak vasárnap esti zárómérkõzésén a BC
Mureº 88-71-re nyert Iaºi-ban a három  ide-
genlégiósa, Zeljko Bubanja, Vladimir
Radmanovac és Marjan Tasic nélkül kiálló
Politehnica ellen. A címvédõ CSU Asesoft
Ploieºti és a Nagyváradi MSC mellett a
marosvásárhelyi a harmadik veretlen gárda
az élvonalban. Déri Csaba tanítványai szer-
dán azt a Bukaresti CSM-t fogadják a
Dzsungelben, amely vasárnap megfosztotta
veretlenségétõl a bajnoki babérokra pályázó
Medgyesi Gaz Metant. 

Alina Dumitru ezüstérmes

Döntõt vesztett Rotterdamban Alina
Dumitru, Románia cselgáncs olimpiai baj-
noka. A 48 kg-os súlycsoport fináléjában
Dumitru kikapott a belga Charline Van
Snicktõl. Az elõdöntõben Alina Dumitru
honfitársát, Carmen Bogdant gyõzte le,
utóbbi harmadik lett. 

Nem lesz újrajátszás?  

Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC)
szerint nem fogadható el, hogy újrajáts-
szák a múlt kedden szurkolói rendbontás
miatt félbeszakadt, szerbek elleni Európa-
bajnoki selejtezõt. Antonello Valentini
FIGC-fõtitkár szerint ha elfogadnák a
szerbek erre vonatkozó felvetését, az egy
ajándék lenne a szerb válogatottnak. A ge-
novai találkozót a vendéghuligánok miatt
nem lehetett megrendezni. Nézõtéri rend-
bontás miatt eleve késõbb kezdõdött a
meccs, amit aztán a 6. percben – a piro-
technikai eszközök bedobálása miatt – idõ
elõtt le kellett fújni. A rendbontásban 16
ember megsérült, a genovai polgármesteri
hivatal legalább 80 ezer euróra becsülte a
városban keletkezett károkat.

Rooney távozna az MU-tól

Egyöntetû értesülések szerint távozni akar
a Manchester Unitedtõl Wayne Rooney,
aki elsõsorban magánéleti botrányai miatt
kiesett a klub szakvezetõje, Sir Alex
Ferguson kegyeibõl. Bár a klub egy rövid
hivatalos közleményben „képtelenek” mi-
nõsítette a beszámolókat, úgy tûnik, az
MU-nak nem lesz beleszólása. A heti 150
ezer fontot keresõ válogatott játékos ugyan-
is közölte a klubbal, hogy nem kívánja
meghosszabbítani 18 hónap múlva lejáró
szerzõdését. A Manchester United így a ja-
nuári átigazolási szezonban kénytelen lesz
piacra dobni egykor jobb napokat látott já-
tékosát, mivel ha megvárja a szerzõdés le-
jártát, Rooneyt ingyen megkaphatja bár-
mely más klub. 

Gyulay több pénzt akar 

Gyulay Zsolt a jövõ héten Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszterhez készül,
hogy a Hungaroring Sport Zrt. jelenleginél
nagyobb mértékû állami támogatásáról tár-
gyaljon. A Hungaroring Sport Zrt. augusz-
tus végén kinevezett elnök-vezérigazgatója
a Magyar Televízió Ma Reggel címû mûso-
rában ezt azzal indokolta hétfõn, hogy a
Forma–1-es Magyar Nagydíj megrendezési
költségeinek nagy része a gazdasági társa-
ságnál jelentkezik, viszont nem az összes
nyereség csapódik le a Hungaroring Sport
Zrt-nél.

Elmarad 
a Bécs–Pozsony-szupermaraton

Technikai okok miatt elmarad a jövõ hétre
kiírt Bécs–Pozsony–Budapest Szupermara-
ton, amely három országon és 44 települé-
sen haladt volna keresztül október 19. és
23. között. A szervezõk közölték a viadal
honlapján, hogy csak a jövõ szombati nem-
zetközi félmaratont rendezik meg, az infor-
mációt Nagy Sándor versenyigazgató is
megerõsítette. A futóversenyre idén 21. al-
kalommal került volna sor.

„Bûnhõdõ” Steaua

Tãtãruºanu hiába vetõdik. A dinamósok mindkét találatukat büntetõrúgásokkal érték el Fotó: Mediafax

Torna

ÚMSZ

Hatvankilenc ország 568
tornászának részvételével a

hollandiai Rotterdamban meg-
kezdõdött a 42. torna-világbaj-
nokság küzdelemsorozata. Az
Ahoy Arenában versengõ 240
tornászlány ádáz csatát vívott,
amelynek végén Románia
228.495 ponttal a negyedik lett,
Oroszország (234.500), Kína
(233.778) és az Egyesült Álla-
mok (233.643) nyomában, de
Nagy-Britannia (224.921),
Ausztrália (224.785), Olaszor-
szág (219.179) és Japán
(218.895) elõtt. 

A román tornászlányok kvali-
fikációs eredményei: Sandra Iz-
baºa: ugrás – 14.833, gerenda –
14.333, talaj – 14.766 (összesen
43.932); Ana Porgras: ugrás –
13.833, felemáskorlát – 14.733,
gerenda – 15.266, talaj – 14.066
(57.898); Diana Chelaru: ugrás
– 14.600, felemáskorlát –
14.000, talaj – 14.466 (43.066);
Raluca Haidu: ugrás – 14.633,
felemáskorlát – 14.000, gerenda
– 13.366, talaj – 14.200 (56.199);
Gabriela Drãgoi: felemás korlát
– 13.366, gerenda – 13.400

(26.766); Cerasela Pãtraºcu: ug-
rás – 13.733, felemáskorlát –
13.300, gerenda – 14.000
(41.033).

Egyéni összetettben Ana
Porgras (6. a kvalifikációban) és
Raluca Haidu (12.), gerendán –
Ana Porgras (1.), talajon Sandra
Izbasa (3.) és Diana Chelaru
(6.), ugrásban Diana Chelaru
(8.),  felemáskorláton pedig Ana
Porgras (7.) képviseli a roman
színeket.

Az olimpikon Böczögõ
Dorina nélkül felálló magyar
együttes a 23. helyen végzett, te-
hát szintén ott lehet a a jövõ évi
olimpiai kvalifikációs vb-n.
Eredmények: Csillag Tünde:
ugrás 13.700, felemáskorlát -
11.600, gerenda -  12.066, talaj -
13.400 (összesen 50.766 pont).
Tóth Renáta: ugrás - 13.766, fe-
lemáskorlát  - 11.933, gerenda
11.266, talaj - 12.833 (49.798).
Divéky Luca: ugrás -  13.133, fe-
lemáskorlát - 11.166, gerenda -
11.633, talaj - 12.300 (48.232).
Lónai Hajnalka: ugrás - 13.233,
felemáskorlát 9.766, gerenda -
12.500, talaj - 12.200 (47.699).
Gombás Laura: ugrás - 13.366,
felemáskorlát - 11.766 (25.132).
Szabadfi Szilvia: gerenda -
10.733, talaj - 12.033 (22.766). 

Negyedikek a román lányok
Jégkorong

Hírösszefoglaló

A közös magyar–román jég-
korong-bajnokság, a MOL

Liga vasárnapi játéknapján jégre
lépett román csapatok közül
csak egy vesztett, a Steaua
Rangers 5-2 arányban maradt
alul a Vasas HC vendégeként. A
bukarestiek góljait Gyenyisz
Zabludovszkij és Viorel
Nicolescu ütötte. Simán nyert a
HSC Csíkszereda: 7-2 a Ferenc-
várossal. A székelyek találatain
Jozef Hruby (2), Papp Szabolcs,
Lubomir Hurtaj, Moldován Er-
vin, Vaclav Novák és Molnár
Zsolt osztozott.  A brassói
Fenestela 68 6-1-re verte Újpestet.
Dunaújvárosban, az Acélbi-

kák.Docler 5-3-ra nyert a Sapa
Fehérvár AV19 ellen. Ma Sapa
Fehérvár AV19–Steaua Rangers,
Ferencváros–Dab.Docler és Va-
sas HC–Miskolci JJSE mérkõzé-
seket rendeznek. 

Jól megy az erdélyieknek

Labdarúgás 

T. J. L.

Ma nyolc mérkõzéssel foly-
tatódik a labdarúgó-Bajno-

kok Ligája csoportköre. A har-
madik forduló elsõ játéknapjá-
nak párharcai közül kiemelke-
dik a Real Madrid és az AC
Milan G csoportbeli találkozó-
ja. A spanyolok 6 ponttal veze-
tik a kvartettek és 3 rúgott gól
mellett egyet sem kaptak, míg
ellenfeleik 4 pontot gyûjtöttek
az elsõ két fordulóban és gólará-
nyuk 3-1. A királyi gárda és a
rosso-nero alakulat egyébként a
két legtöbb európai futballtrófe-
át birtokló klub, elõbbi ugyanis
9, utóbbi pedig 7 alkalommal
nyert BEK-et, illetve BL-t. A
csoport másik mérkõzésén,
Amszterdamban, az Ajax a
francia pontvadászatban bukdá-
csoló AJ Auxerre-t fogadja. A
TVR 1 a müncheni találkozóról
számol be élõben, az E csoport-
ban százszázalékos Bayern Ro-
mánia bajnokát, a CFR 1907-et
fogadja. A bajnoki pontvadá-
szataikban eddig halkan muzsi-
káló csapatok sporttörténeti el-
sõ találkozóján a bajorok tûn-
nek favoritnak. A kvartett másik
mérkõzésén a nulla pontos sváj-
ci FC Bázel lesz a kolozsvária-
kat legyõzõ AS Róma vendége.
Moszkvában az F csoportot ve-
zetõ, hatpontos alakulatok csap-
nak össze, a Szpartak és a
Chelsea. Újabb magyar bíró, a
31 éves Vad Istvánt Ring
György mutatkozhat be a nye-
retlenek, az Olympique Mar-
seille és a szlovák MSK Zilina
találkozóján. Hibátlan együtte-
sek csapnak össze a H csoport
rangadóján is az ukrán Sahtar
Donyeck lesz az Arsenal vendé-
ge Londonban. A másik találko-
zón elsõ pontjáért (pontjaiért?)
hajt a házigazda portugál Sport-
ing Braga és a szerb Partizan
Belgrád is. 

Madrid–Milan 
a BL-sláger 

Vendégként 7-3-ra kikapott a Vienna Capitals csapatától a Sapa
Fehérvár AV19 együttese a jégkorong osztrák liga vasárnapi já-
téknapján. Egy másik hír szerint a szurkolók Sofron Istvánt (10
gól és 4 gólpassz az elsõ 12 fordulóban) választották szeptember
legjobb fiatal játékosának (YoungStar) az osztrák jégkorongligá-
ban (EBEL). Az EBEL közleményében kitér rá, hogy a közel 18
ezer voksból a Sapa Fehérvár AV19 csatára 10 145 szavazatot ka-
pott, megelõzve Rok Ticart (Acroni Jesenice, 4.063) és Marco
Bruckert (Red Bull Salzburg, 2.676). Sofron az elsõ magyar ho-
kis, aki ilyen elismerésben részesült a ligában.

Kikapott a Fehérvár Bécsben

A táblázaton: 
1. Csikszereda 16 14 0 2 92-28 39
2. Dab.Docler 16 11 0 5 79-44 33
3. Misk. JJSE 15 10 0 5 73-51 30
4. Brassó 15 8 0 7 53-44 27    
5. Vasas HC 16 9 0 7 58-41 27
6. FTC 15 6 0 9 57-57 19
7. Steaua 14 4 0 10 48-65 13
8. Fehérvár 15 5 0 10 45-82 13 
9. Újpest 14 1 0 1329-122 3 
A győzelemért 3 pont jár. Ha büntetők vagy
hosszabbítás után születik, 2-1 arányban
oszlik a győztes és vesztes között. 



Zsehránszky István

Az utóbbi idõben nagyonis
felszínre került a romák kérdé-
se. Franciaország hazaküldi
õket Romániába. Hazajönnek,
itthon ülnek egy keveset, meg-
pihennek, aztán visszamennek,
Franciaországból pedig megint
hazaküldik õket: pingpongoz-
nak velük. Mit kellene tenni,
hogy véget érjen ez a megalázó
játék a romákkal? 
– Az integrációnak van egy olyan
árnyalata, ami miatt valóban so-
kan idegenkednek tõle, beleértve
roma szervezeteket is. Most nyil-
ván nem asszimilálásról van szó.
Bár kétségtelen, hogy az idõk fo-
lyamán nagyon sok roma asszimi-
lálódott, vált románná, esetenként
magyarrá vagy más nemzetiségû-
vé, és azt a lehetõséget, hogy min-
denki az, aminek vallja magát, a
romáktól sem szabad elvenni. De
mindig az egyén dönti el, szabad

döntéssel, hogy minek tartja ma-
gát, meg hogy milyen kultúrkör-
ben él, kikhez vonzódik érzelmi-
leg, nemcsak a vérségi kapcsolat
számít. Végsõsoron tehát a romák
beilleszkedésérõl van szó a mo-
dern társadalomba. A romák vilá-
ga rendkívül színes. Közülük a
legtöbben nagy szegénységben él-
nek, nagyon nehéz lakáskörülmé-
nyek között, iskolázatlanok, csak
alkalmi munkát kapnak, ha kap-
nak, nyomorban tengõdnek. Elsõ-
sorban róluk van szó, õket kell fel-
emelni. Szívós munkával megfe-
lelõ életkörülményeket kell bizto-
sítani nekik. Ami a legfontosabb,
és ebben nagy társadalmi egyetér-
tés van egész Európában, hogy a
romákat minél inkább be kell
kapcsolni az oktatásba, és lehetõ-
leg úgy, hogy eljussanak az érett-
ségiig, a felsõoktatásig, mert a
mai világban akinek nincs megfe-
lelõ képzettsége, nehezen helyez-
kedik el. Folytatása a 3. oldalon 
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A gimnazista színjátszó csoportok 1. díját a Brassói Áprily Lajos Fõgimnázium Grimasz nevû társulata nyerte

Eckstein: sok a teendõ romaügyben

Erõsödõ fénikszfiókák
Szilágycsehben tartották a XII. alkalommal megrendezett színjátszó diákfesztivált

„Immár XII. alkalommal sereglett össze Szilágycsehbe az anyanyelvi szó és a színpadi játék ifjú

szerelmeseinek hada. Mi lehet ennek a színjátszó szemlének a titka, mi lehet az az erõ, amely

ilyen hosszú idõn át éltette, tucatnyi alkalommal vonzotta erre a partiumi településre a mintegy

félezernyi diákot? Hogyan válhatott ez a kezdeményezés országos mozgalommá, Erdély egyik

legnagyobb színtjátszó diákfesztiváljává?” Kötõ József kolozsvári színháztörténész teszi fel a

kérdéseket, és õ is válaszol ezekre. Szerinte a titok nyitja a hely szellemében keresendõ. 8. oldal

Sorra jelennek meg a jobbnál jobb magyar
könyvek Romániában – román nyelven.
Gondoljunk csak Esterházy Péter mûveire:
a Harmonia celestisre, a Harabal könyvére,
a Hahn-Hahn grófnõ pillantására, A szív
segédigéire; vagy Nádas Péter mûveire: az
Egy családregény végére, az Egy öreg konti-
nens sebeire, az Emlékiratok könyvére; vagy
Márai Sándor mûveire: a Vendégjáték
Bolzanóban-ra, az Eszter hagyatékára, A
gyertyák csonkig égnek-re, a Szabadulásra;
Szabó Magdától az Abigélre; Kertész Imré-
tõl Az angol lobgóra, a Valaki másra;
Hervai Gizellától az Ujjlenyomatokra;
Bartis Attilától a Nyugalomra – és még
hosszú a lista. Anamaria Popnak és más
mûfordítóknak köszönhetõen divatba jött a
magyar irodalom Romániában. S a román
színházakban is egyre több magyar darabot
játszanak. Ugyancsak Anamaria Popnak
köszönhetõen Thuróczy Katalin Bukarest-
ben diadalt arat a Csütörtökünneppel – hat
éve játsszák az Odeon Színházban, több
mint 200 elõadást ért meg, románul volt az
õsbemutatója, magyarul mindmáig nem
került színpadra sem az anyaországban,
sem pedig a mi magyar színházainkban.
Hát nem különös? Thuróczy Katalinnak
egyébként immár hat darabját mutatták be
Romániában, akár romániai magyar drá-
maírónak tekinthetõ... De Nádas Péter Te-
metése is két éve, hogy mûsoron van a bu-
karesti Komédia Színházban.
Valószínû, hogy e nagy érdeklõdés láttán
döntött úgy a Romániai Könyvkiadók
Egyesülete, hogy Magyarország legyen a
díszvendége a jövõ évi Bookfestnek, s ezért
immár két ízben is megkereséssel fordult a
magyarországi illetékesekhez. Választ vi-
szont – mindmáig – nem kapott. Barátság-
talan gesztus ez. Vagy tán azért nem vála-
szolnak, mert a Romániában megjelenõ
magyar szerzõk nem kimondottan a mosta-
ni rendszer emberei? Hát ez is szûklátókörû-
ség a javából. Franciaorszég és Lengyelor-
szág másként kezeli a Bookfestet, önként je-
lentkeztek díszvendégnek. Megint kimara-
dunk valamibõl?

Zsehránszky István

Ki lesz a díszvendég?

„Negyven éve játszom ivritül. Már nem is
olyan nehéz. Kemény nyelv, valóban. Ivritül
másképp hangzik az, hogy szeretlek, és
másképp jiddisül vagy például oroszul. Min-
denki csodálkozott, hogyan játszhatom a
Filumena Marturanót ezen a temetõi nyel-
ven, ahogy mondani szokták... A jiddis szép
nyelv, a zeneisége édes. Nekem mindig jót
tesz, úszom benne, anélkül hogy észreven-
ném. És nagyon szeretem a jiddis humort,
párja nincs más nyelven. De aki csak ivrittül
tud, azt mondja, hogy csodálatos nyelv az.
Az ivrit érdekessége, hogy olyan, mintha a
Tanahot olvasnád. Nem állíthatom, hogy
jól ismerem, a szerepeimbõl tudom, hogy
milyen, ez az igazság.”. Lia König Románi-
ában kezdte pályáját, az Állami Zsidó Szín-
házban. 1961-ben Izraelbe költözött, ahol a
legnagyobb karriert futotta be, amit egy ro-
mániai zsidó színész befuthat. A romániai
színházi közönség emlékezetében a Székek,
a Kurázsi anyó, a Harold és Maude, az Osz-
kár és a nagynéni, a Vérnász, a Filumena
Marturano, a Három magas hölgy, Miss
Daisy és a soffõr, a La vie devant soi fõsze-
replõjeként él. Egyaránt játszik ivrit és jiddis
nyelven. Jelenleg a Habima Nemzeti Szín-
ház tagja, Tel Aviv-ban. 6.-7.-8. oldal

Lia König emlékei

Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsos Fotó: ÚMSZ/archív
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„Sok még a teendõ nálunk
Beszélgetés Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsossal, 

Folytatás az 1. oldalról  

Ez a mi elképzelésünk.
Jó lenne tudni, hogy õk, a
romák hogyan képzelik,
mit kivánnak tulajdonkép-
pen? Van fogalmunk errõl?
– Itt már megint általánosí-
tunk, és nem jó, hogy általá-
nosítunk. Az õ elképzelésük
nagyon nehezen jeleníthetõ
meg.  Ismétlem: többségük,
a legnagyobb csoportjuk na-
gyon képzetlen, és nagyon
nehéz körülmények között
él. Õk meglehet, hogy leg-
szívesebben azt szeretnék:
legyen télire egy tábla sza-
lonna meg két zsák krumpli;
aztán meg hogy,  tudom is
én, üssék meg a fõnyere-
ményt a lottón. De van egy
roma értelmiségi réteg is, és
véleményem szerint a romá-
niai roma értelmiség, ha
modhatni így, rendkívül jó
minõségû; képzett emberek-
bõl áll, olyanokból, akik el-
kötelezettek a közösségük
iránt. És esetükben nyilván-
való, hogy más célokról kell
beszélnünk. Aztán ott van-
nak az úgynevezett tradicio-
nális közösségek. Ezek sem
mind egyformák, és külön-
bözõképpen látják a jövõt. A
tradicionalisták azok, akik a
leánygyermekeiket nagyon
korán férjhez adják, népi vi-
seletben járnak, hagyomá-
nyosabb életmódot folytat-
nak az által is, hogy termé-
keiket értékesítve újabb
munkahelyeket, munkalehe-
tõségeket keresve, legalábbis
az év egy részében változtat-
ják a lakóhelyüket. Nos ezek
a hagyományosabb életfor-
mát választó romaközössé-
gek teljesen legitim módon
ragaszkodnak a hagyomá-
nyaikhoz, viszont ezeknél a
közösségeknél bajok vannak
a nõk szerepét illetõen. Mint

említettem, a leánygyerme-
kek túl hamar kikerülnek az
iskolás korból, és többé nem
részesülhetnek oktatásban.
Nos ez kényes kérdés, mert
Romániában a törvényes ke-
retet sokmindenben hozzá-
igazították az európai elvá-
rásokhoz. Többek között ab-
ban is, hogy a házasodási
életkort egységesen 18 év-
ben szabták meg. Igen ám
de a romák nem nagyon
mennek anyakönyvvezetõ
elé... Nincs más út, mint a
lassú lépések politikája, az
oktatás kiterjesztése. Nyil-
vánvaló hogy a hagyomá-
nyokat meg kell õrizni. De
azon a hagyományon,
amely mereven szembe
megy a törvénnyel is és a
kortárs társadalmi elvárással
is, azon valahol, valahogy fi-
nomítani lehet és kell. Én
ebben az irányban láttam
valamelyes elmozdulást.

De a többség, és itt nem a
romákra gondolunk, ha-
nem akik között élnek, nem
kellene, hogy maga is el-
mozduljon valamelyest?
– Dehogynem. Feltétele-
zem, hogy a diszkrimináció-
ra gondol, amely nem tesz
különbséget a roma csopor-
tok között. Európában álta-
lában elõítéletek vannak a
romákkal szemben, Romá-
niában pedig kimagaslóan
nagy elõítéletek, és ez sújtja
mind az egyetemista, az
egyetemet végzett roma fiút
vagy lányt, mind a faluban a
cigánysoron lakó romát.
Közös problémájuk, és nyil-
vánvaló hogy jó lenne vál-
toztatni ezen. 

Tehát mégis oda kerü-
lünk vissza, hogy a befoga-
dás útján kellene járni, ami
azt jelenti: lehetõségeket te-

remtünk ahhoz, hogy egy
közösségben levõ értékek
megnyilvánuljanak, fel-
színre jöjjenek, kibonta-
kozzanak. 
– A fent említett sztereotípi-
ák léteznek, alapjuk van, de
mégiscsak sztereotípiák. A
romák többsége kiválóan

táncol, énekel. Azonkívül
pedig nyilván jó kézmûve-
sek,  de ez már egy problé-
másabb terület, és körülbe-
lül ennyi. Viszont észre kell
venni azt is, hogy hány ro-
ma jár át Magyarországra,
és nemcsak Magyarország-
ra, mezõgazdasági idény-

munkára, és az egész nyarat
úgy végigdolgozzák, mun-
kában vannak reggeltõl késõ
estig, hogy gebbednek bele,
és nem túl sok pénzért. Te-
hát a munkához való vi-
szony tekintetében közöttük
van ilyen is és van olyan is.
De az, hogy a roma/cigány

nem dolgozik, szintén elõí-
télet, és többnyire igaztalan.

Akkor dolgozik, amikor
szükségesnek látja. Amikor
érdemes. Amikor lehetõsé-
ge van rá. Ebben sem kü-
lönbözik annyira a többség-
tõl...
– Nem is ez a gond, hanem
az, hogy sokuk számára
megváltozott a kurzus. A
kommunizmus alatt egy kis
felemelkedés volt észrevehe-
tõ a romák életében, mert
volt munkalehetõségük, te-
hát haza tudtak vinni né-
hány lejt, amibõl megélt a
család. Az ipari kolosszu-
sokban nagyrészt mint beta-
nítatlan munkásokat alkal-
mazták õket. A téeszben pe-
dig általában az állatnevelõ
farmokon dolgoztak, mert
az állatokhoz, megint köztu-
domású, hogy értenek.

És nagyon szeretik az ál-
latokat.
– Miután a téeszek és az álla-
mi gazdaságok hálistennek
szétestek, gyakorlatilag ez a
munka megszûnt. A nagy
ipari kolossusok pedig vagy
megkarcsúsodtak vagy be-
zártak, és egyszer csak ott ta-
lálta magát a sokezer, soktíz-
ezer roma munka és megél-
hetés nélkül.

Akárcsak a sokezer, sok-
tizezer román, magyar stb.
A munkalehetõségek meg-
szûntek, de az elõítéletek
megmaradtak. Az utóbbi
idõben felmerült újra a ro-
mák elnevezésének kérdé-
se, román képviselõk, sze-
nátorok a roma elnevezést
ironizálták. De a roma el-
nevezést õk maguk, a név
viselõi választották. És
gondolom, joguk van hoz-
zá, hogy nevet válasszanak

Mikor és hogyan érte-
sült arról, hogy Oskar
Pastior 1961-tõl 1968-ig a
román Szekuritáténak dol-
gozott? És amikor megtud-
ta, hogyan reagált rá?
– Amikor Oskar Pastior ha-
lála után rendet csináltak a
lakásában, a számtalan papír
között néhány feljegyzést is
találtak arról, hogy érkezése-
kor, 1968-ban fenntartás nél-
kül bevallotta a német ható-
ságoknak, miként írja:
„Tabula rasa lettem”. Már
akkor fölmerült bennem,
hogy lehetett valami bevalla-
ni valója. Valami titokzatos.
Néhány héttel ezelõtt tud-
tam meg Stefan Sienerthtõl,
a Münchenben élõ törté-
nésztõl, aki szintén Erdély-
bõl származik, hogy Oskar
Pastior informátor volt. Fel-
fedezte a dossziéját. Ezért
aztán az Oskar Pastior Ala-
pítvány úgy döntött, hogy
tisztázza a dolgot. Ernest
Wichner Bukarestbe ment a
CNSAS-hoz (a Szekuritáté

Irattárát Tanulmányozó Or-
szágos Bizottsághoz sz.m.),
hogy elolvassa a dossziét.
Elõször megrémültem. Po-
foncsapásként ért, és dü-
höngtem. Aztán ahogy
Sienerth, most pedig
Wiechner beszámolójából
egyre pontosabban megis-
mertem a részleteket, elosz-
lott a rémületem. A dosszié
gyászos kép az 50-es és 60-as
évekrõl. Telve voltak a börtö-
nök, zsúfolásig. Pastior miu-
tán visszatért a munkatábor-
ból, egy ládagyárban dolgo-
zott, hordár volt ott, és így
már elvégezhette az egyete-
met Bukarestben. Vissza
akart térni a normális létbe,
maga akarta rendezni a sor-
sát – elcsigázottan, maka-
csul, konok kitartással. De
újra elrabolták tõle az életet.
A dossziéból kitûnik, ho-
gyan lesték minden lépését.
Az egyetemen a tanárok kö-
zül is sokan figyelték õt. Fõ
megfigyelõjének az igyeke-
zete feljelentés formájában

jut a csúcsra. Elképesztõ,
hogy milyen aljas jelentése-
ket írt. Homoszekszuális
volt õ is, akárcsak Pastior, és
arra gondolhatunk, vajon
nem személyes bosszúból ír-
ta azokat a jelentéseket? Pas-
tior miután túlélte a munka-
tábort, most az állam ellen-
ségévé vált, mert leküzdhe-
tetlen belsõ késztetésre szük-
ségét érezte annak, hogy a
lágerbeli öt esztendõ kínjai-
ról, amiket ott elszenvedett,
néhány verset írjon, vagy he-
tet. És ezek a veresek elegen-
dõek voltak ahhoz, hogy
Pastiornak nyakára tegyék a
„szovjetellenesség” hurkát,
és megfogják vele. Hogy el-
kerülje a letartóztatást, aláír-
ta a besúgói kötelezvényt.
Visszatért ugyan a munkatá-
borból, de nem vált szabad
emberré, hanem prédává.
Ezért Pastior informátori
mivoltával kapcsolatban a
második reakcióm az volt,
hogy együttéreztem vele. És
minél többet rakosgatom

ide-oda a részleteket, együtt-
érzésem annál inkább szo-
morúsággá válik.

Ezek szerint Oskar
Pastior sohasem mesélt
Önnek semmit errõl? Még
akkor sem beszélt róla,
amikor a Lélegzethintán
dolgoztak?
– Azt mondta, attól kezdve
hogy visszajött a lágerbõl,
állandóan úgy élt mint egy
üldözött, rettegett attól, ne-
hogy letartóztassák, mert
homoszexuális. Mert letar-
toztatták a homoszexuáliso-
kat, akikrõl megtudták. Ezt
gyakran emlegette. De azt
sohasem mondta, hogy
azért a néhány verséért fi-
gyelték meg, amelyeket a
munkatáborról írt. Egyébrõl
sem beszélgettünk, mint a
munkatáborbeli élet részle-
teirõl. S ez valóban több
volt, mint elég. Ez annyira
felkavarta, hogy már attól
féltem, megöli õt a részlete-
zõ pontosság, amit maga ál-

lított feltételként. De számá-
ra szükségszerûvé vált az
emlékezés, mert a lágerrõl
alkotott szõrnyû, kegyetle-
nül pontos képek immár
hatvan éve keringtek az
agyában. És most végre
nyugodtan kibeszélhette a
lágerrõl azt, ami szüntele-
nül a fejében volt. Nagyon
kívánta, hogy azt a sok hit-
ványságot papírra vessük.

Önök jóbarátok voltak.
Felrója neki azt, hogy el-
hallgatta?
– Igen, természetesen. El
kellett volna hogy mondja.
Volt rá alkalom, hogy meg-
tegye, valahányszor talál-
koztunk. Hallgatása tudatos
döntés eredménye volt. Úgy
hiszem, ez a döntés általá-
nos érvényû, és jóval a mi
barátságunk elõtt született.
Ami pedig az említett dol-
gokat illeti, azok nincsenek
kapcsolatban velem, sem
pedig azzal az idõszakkal,
amelyet Romániában leél-

tem: hétéves gyermek vol-
tam akkor, amikor Pastior
informátor lett. Ki tudja, le-
het hogy a lágerbeli észbon-
tó szörnyûségek után nem
kívánt újabb hasonlókat.

1968 májusában Oskar
Pastior jelentkezett a né-
met hatóságoknál, és rész-
letes vallomást tett a
Szekuritáténak végzett in-
formátori tevékenységérõl.
Tud-e Ön arról, hogy ké-
sõbb beszélt volna errõl
bárkivel, például a testvé-
rével?
– Amikor Oskar Pastiort
megítéljük, feltétlenül tud-
nunk kell azt, hogy Német-
országban elmondott min-
dent a hatóságoknak. Le
kellett vetnie ezt a pusztító
terhet, hogy szabadon
lélegzeljen, hogy új kezdetet
nyerjen. Rákényszerítette õt
az utálat, amit érzett. De
nagyon is feltételezhetõ,
hogy az informátorok több-
sége, akik Németországba

Herta Müller: meggyõzõdésem, hogy 
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a romák integrációja terén” 
Románia volt kisebbségvédelmi miniszterével 

jöttek, nem ezt tette. Sõt,
egyesek közülük miután
Nyugatra kerültek, tovább
folytatták a „szolgálati tevé-
kenységet”. Meglehet, hogy
Pastior gyónása is hivatalos
eljárás volt, de teljesen nyil-
vánvaló, hogy amirõl szólt,
egyfolytában kínozta õt.
Ami pedig azt az asszonyt
illeti – akit Pastiornak a lá-
gerrõl szóló versei miatt tar-
tóztattak le (a dossziét ol-
vasva ez is csak feltételezés)
–, Oskar Pastior mihelyt át-
telepedett Németországba,
azonnal felkereste õt, és be-
szélgetett vele a történtek-
rõl. A feljegyzéseinek egyi-
kébõl kitûnik ez. És a ható-
ságoknál tett gyónással
együtt tekintetbe kell venni
ezt a tényt is, amikor
Pastiort, az informátort
megítéljük. Ördögi az az ál-
nokság, ahogyan õt egész
életében abban a hitben tar-
tották, hogy a lágerrõl írott
versei miatt tartóztatták le
azt a nõt. Világos, hogy egy

olyan ember, mint Pastior
sohasem tudott belenyugod-
ni ebbe. Meggyõzõdésem,
hogy Pastior egyedül hordta
ezt a terhet, nem osztotta
meg senkivel. 

Mivel magyarázza azt,
hogy a dossziéban nem ta-
lálható egyetlen besúgói je-
lentés sem, ami rendkívül
furcsa, nemde? Meglehet,
hogy ténylegesen õ nem is
írt ilyen jelentést sohasem?
– Meglehet. Bár ki tudhatja,
talán mégis elõkerül vala-
honnan néhány ilyen jelen-
tés. De az is lehet, hogy
Pastior teljesen passzív volt;
abban reménykedett, hogy
az összekötõ tiszt végül
szem elõl téveszti õt. Nem
léphetett ki teljesen, mert ak-
kor azonnal letartóztatták
volna. Viszont nem tudom
elképzelni Pastiort mint
buzgó besúgót. Számára
Kálvária volt ez. Õ a leglel-
kiismeretesebb ember azok
közül, akit ismerek. Annál

lelkiismeretesebb volt, mint
hogy azt mondja: kicsi az õ
bûne; de azt sem mondhat-
ta, hogy súlyos. Ezzel ma-
gyarázható a hallgatása.

Az, hogy kiderült róla,
hogy informátor volt, táv-
latilag változtat-e valamit
az irodalmi életmûve meg-
ítélésén?

– Azt mondta, hogy a láger-
ben összetört a nyelv, amit
beszélt. Nahát most meg-
tudtam, hogy Pastiornak a
nyelve nem egyszer, hanem

kétszer törött össze. Szöve-
geibõl érezhetõ az, amikor a
léte szorítóba kerül. Énjét
visszaszerezte, álruhába öl-
töztetve és  kiürítve a szava-
kat. Humora törékeny, szel-
lemessége keserûség ízû –
mostmár tudom, hogy a
mérleget két súly húzza.

Végül is megvátoztatja-
e az Oskar Pastiorról alko-
tott képet az, amit most
megtudtunk?
– Kiegészíti. Oscar Pastiort,
az informátort ugyanazon
kritériumok szerint ítélem
meg, mint a dossziémban
lévõ besúgókat. Csakhogy
más eredmény jön ki. Pas-
tiort, ha még élne, vala-
hányszor felkeresném, min-
dig arra kérném, hogy ol-
vassa el a dossziéját, és õ
maga írjon róla. De karom-
ba zárnám, és úgy kérném. 

(A Frankfurter Allgemeine
Zeitung 2010. szeptember 18-i

számában megjelent interjú)

maguknak.  
– A franciák például azt
mondják: „Mi nem isme-
rünk kisebbségeket. Szá-
munkra romániai állampol-
gárok vagytok, romák vagy
nem romák, az minket nem
érdekel”. S akkor azok a
nem túl felemelõ képsorok,
amelyeket franciaországi ro-
ma telepekrõl, kolduló ro-
ma gyermekekrõl, agresszí-
ven kolduló romákról sugá-
roznak, azokat a francia té-
vénézõk, az európai tévéné-
zõk jó része kivetíti a romá-
nokra. És mindazt, aminek
valami negatív konotációja
van, a romákon keresztül a
románokra és implicit Ro-
mániára kenik.

Igen. „Romániából jöt-
tem, mesterségen címere
bûnözõ”...
– Erre még visszatérünk. Ott
tartottunk, hogy a romák ál-
tal mûvelt dolgok kivetítése a
románokra itthon elégedet-
lenséget szül.

És ez jelenik meg a roma
névvita kiújulásában.
– A roma név használata ön-
definíció kérdése: mi nem
szólhatunk bele abba, hogy
õk miként definiálják magu-
kat. Ennek legalább több
mint száz éves története van,
tehát ezt nem most és mégc-
sak nem is Romániában
döntötték el. Nekik nincs
parlamentjük, hogy ezt tör-
vénybe iktassák. A nemzet-
közi vezetõ roma szerveze-
tek döntést hoztak, hogy
megnevezésként a roma szót
használják. És ezt követõen
a nemzetközi dokumentu-
mokban is a romát használ-
ják. Jogukban áll saját akara-
tuk szerint megnevezni ön-
magukat. Ezt a jogot nem
veheti el tõlük senki. Persze

Romániában is vannak
olyan roma vezérek, roma
közéleti személyiségek, akik
azt mondják: „Hát engem ne
romázz! Én cigány vagyok.”
Ezt õ, személy szerint meg-
engedheti magának. A
Voicu muzsikus család kép-
viselõje, Mãdãlin Voicu,
vagy a temesvári Letiþia
Marc például, kikéri magá-
nak, hogy õ nem roma, ha-
nem cigány. Ez magánügy...
De miért választották a nem-
zetközi roma szervezetek a
roma megnevezést? Mert
pozitív kicsengése van. A ro-
ma az õ nyelvükben embert
jelent, a cigány elnevezés
eredeti jelentése viszont
érinthetetlen; olyan személy,
akit nem jó megérinteni...

Tisztátalan...
– ...tehát nyelvileg is negatív
kicsengésû. És a századok
egyéb negatív konotációt is
fûztek hozzá.

Ezek egyike a bûnözõ.
Alighanem azért varrják a
romák nyakába a bûnözést,
mert õk amikor valamit el-
követnek, láthatóak.
– Persze az, hogy  a romák
körében nagyobb a bûnözés,
mint a nem romák, a gá-
dzsók körében, nincs statisz-
tikailag alátámasztva.

Egyáltalán nincs alátá-
masztva.
– Nem mindenhol veszik
statisztikába a bûnözést
nemzetiségi alapon is. Ro-
mánia esetében viszont tör-
ténetesen van ilyen statiszti-
ka. Az elítélteket megkérdõ-
jelezhetõ módon, és meg-
kérdõjelezhetõ alapon meg-
kérdezik, és be kell hogy
vallják nemzetiségi hovatar-
tozásukat. Ebbõl a statiszti-
kából az derült ki, hogy az

elkövetõk aránya nagyjából
ugyanaz romák és nem ro-
mák esetében. Tehát errõl
statisztika van. 

Vagyis megfelel a nemze-
tiségi összetételnek...
– Inkább arról van szó, hogy
a romák nagyobb számban
követnek el apró tulajdon el-
leni bûncselekményt, mint
mit tudom én mások.

Vezetnek a csirkefogás-
ban...
– A fehér gallérosok, ugye, a
banki csalók között viszont
már kevésbé vannak repre-
zentálva a romák. Ez sem
meglepõ. A lényeg az, hogy
a statisztika cáfolja az álta-
lánosan elterjedt elõítéletet,
miszerint a roma bûnözésre
van beprogramálva. Romá-
niában is és külföldön is el-
sõsorban azok a törvénysze-
gések okoznak gondot,
amelyek nem érik el a bûn-
cselekmény súlyosságát,
amiket a Büntetõ Törvény-
könyv és a törvények nem
tekintenek bûncselekmény-
nek, viszont kétségtelen
hogy a bevett társadalmi
szokásokat áthágják. Gon-
dolok itt elsõsorban a kol-
dulásra, amit a különbözõ
államok különbözõképpen
bírálnak el. Belgiumban az
Alkotmánybíróság emberi
jogként határozta meg a
kolduláshoz való jogot, te-
hát nem kimondottan a ro-
máknak, hanem minden
embernek jogában áll kol-
dulni Belgiumban, sõt azt is
alkotmányosnak tekintik,
hogyha gyerekkel koldul az
illetõ. Más országokban vi-
szont, és itt hadd említsem
Finnországot,  abban a pil-
lanatban, amikor valaki
gyerekkel koldul, elveszik a
gyereket tõle, illetve a ter-

mészetes szüleitõl, és állami
gondozásba kerül. Nagyon
széles tehát a skála. Néhány
nagy befogadó államban va-
lamelyes tolerancia van a
koldulással szemben, vi-
szont a hatóság csak szerve-
zett formában tûri el ezt a
tevékenységet. El kell men-
ni tehát a polgármesteri hi-
vatalba, be kell jelentkezni;
kap ott a koldus egy óraren-
det, hogy mikor és hol kér-
het alamizsnát; az is ki van
kötve, hogy nem kéreget
erõszakosan, nem hozza
kellemetlen helyzetbe a já-
rókelõt stb.

Tehát a koldulást elfoga-
dott szakmává változtatták
abban az országban. Adót
fizetnek érte az államnak...
– Szakmává éppen nem, de
olyan tevékenységgé,
amelynek bizonyos keretet
adnak, és mint ilyent ellen-
õrzik, és amely nem válik a
többi állampolgár számára
kellemetlenné. Akkor van
baj, és bizony-bizony na-
gyon sokszor van baj, ami-
kor a koldulás átmegy lát-
ványba, hangos és agresz-
szív megnyilvánulásba. Ez
az, ami ellenszenvet vált ki
sokakban. Aztán beszél-
nünk kell a másik, az úgy-
nevezett megélhetési bûnö-
zésrõl, amely elsõsorban
faluhelyen fordul elõ, ami-
kor a mély szegénység mi-
att az apró tolvajlásban,
csirkefogásban látják a
mindennapi étel megszer-
zésének a lehetõségét. Ez
nálunk eléggé elterjedt, Pá-
rizsban kevésbé. Romániá-
ban és Erdélyben eléggé ál-
talános jelenség, és hogyha
elkapja õket a rendõrség,
ami nem igazán gyakran
fordul elõ, akkor megbün-
teti. Persze sokat nem ér

vele, mert nincs pénze a
szerencsétlennek.

Gyakaran személyazo-
nosságija sincs...
– Néha bíróság elé kerülnek.
A bíróság általában megálla-
pítja, hogy nincs akkora tár-
sadalmi veszélyessége a tett-
nek, hogy börtönbe tegye a
tettest. Ha ugyanis börtönbe
teszi, akkor a tettes sok gyer-
mekét állami gondozásba
kell venni, és a társadalom
számára ez nem megoldás,
hanem újabb anyagi megter-
helés.

Államelnöki tanácsos-
ként a romáknak milyen
tanácsot ad?
– Elsõsorban az államel-
nöknek adok tanácsokat, és
csak alkalmilag a romák-
nak. Nem kell feltalálnom a
spanyolviaszt. Romániában
is vannak nagyon pozitív
tapasztalatok, akciók, ami-
ket én személy szerint jó-
nak tartok, és amik mûköd-
nek. Például az oktatási
mediátorok tevékenysége.
Az oktatási mediátorok a
közösségen belülrõl szelek-
tált személyek, akik azzal
foglalkoznak, hogy a szülõ-
ket és a gyermekeket meg-
gyõzzék: hogy adják a gye-
rekeket iskolába, illetve
hogy iskolába járjanak.
Adott esetben segítenek,
kézenfogják azt a gyerme-
ket, és elviszik az iskolába.
Több mint ezer ilyen
mediátor van, és ha vesz-
szük, hogy Romániában a
községek száma  háromezer
körül van, akkor láthatjuk,
hogy eléggé átfogó, tekinté-
lyes hálózatról van szó, és
ami a legfontosabb: mûkö-
dik! Akárcsak az egészség-
ügyi mediátorok hálózata,
amely valamivel kisebb, de

annak is lényeges vonása,
hogy a tagjai szintén a helyi
roma közösség körébõl
származnak, tehát nem Bu-
karestbõl jön egy roma
vagy nem roma, és gyûlé-
sen próbálja magyarázni
nekik, hogy „Vigyázz az
egészségedre!”, „Menj or-
voshoz!”, „Csinálj szûrést!”
– tüdõszûrést, mellrákot
megelõzendõt –, „Ismerd
meg a családtervezési mód-
szereket!” Hanem õ is ké-
zen fogja a rászorulót. A
baj az, hogy jelenleg a krí-
zis miatt bukdácsol mind-
két tevékenység. Amikor
kevesebb pénz van, ugye, az
önkormányzat nehezebben
költ ilyesmire. Továbbá fon-
tos az is, hogy Romániában
helyeket tartanak fenn isko-
lában, egyetemen a roma
származásúaknak. Még ak-
kor is, ha itt-ott visszaélnek
vele. Ugyanis nagy szám-
ban jön létre az olyan értel-
miségi és erõteljes réteggé
válik, amelyik ha akarja, se-
gíthet közösségének a fel-
emelkedésben, felzárkózás-
ban. Ha a romák körében
megkérdeznek, azt tanácso-
lom, hogy adják iskolába a
gyerekeket, fogadják szíve-
sen a mediátorokat, a sora-
ikból származó értelmiségi-
eknek. Mindenkinek meg-
van a sajátos problémája, és
arról beszélgetünk. Persze,
hogy szóba kerül a politika
is, a felzárkóztatás elõsegí-
tése, de ezt nem gyûlések-
kel, nem nagy szavakkal
kell rendezni, sem pedig az-
zal, hogy passzoljuk romá-
kat ide meg oda, dobjuk
egyik országból a másikba,
hanem azzal, hogy velük
együtt dolgozva munkálko-
dunk, és kitartóan! a fel-
emelkedésért. A mindany-
nyiunk felemelkedéséért.

Oskar Pastior egyedül hordta ezt a terhet
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Alina Nelega

Zurinka – roma népmesék 
Szereplõk, bábok:
Zorálió (a Nagyhatalmú) –

Romaföld császára, Varázsló
Luludia (a Virágszál) – Ro-

maföld császárnéja, Zorálió
kedvese és ezer gyermekének
anyja

Dzsungália (a Rossz) – Tûz-
hajú és Tûzszemû varázsló, egy
Sátán (Beng), Szívtelen nõ

Zurinka – Zorálió és
Luludia legkedvesebb lánya,
gyönyörûen énekel és fáradha-
tatlanul táncol

Gundzsár – Világszép király-
fi, Averföld hercege, Zurinkával
együtt felfedezi a táncot és a sze-
relmet

Rupi és az Ezüstmûvesek tör-
zse

Szamnakál és az Aranymû-
vesek törzse

Grászti és a Lócsiszárok, Fu-
varosok törzse

Kárrosz és a Rézmûvesek tör-
zse

Muzsikások (Néhány zenész
és táncos, Zurinkán kívül) – a
legfontosabb törzs, mesénkben

1.

Averföldön, Dzsungália
Gunzsar herceg ágya alatt

DZSUNGÁLIA 
Varázstükröm, varázstük-
röm,

Ördög Apától vett kin-
csem,

Kiért szívet adtam cseré-
be,

Azonnal mutasd meg né-
kem,

Mi történik Romahon-
ban,

Hová nem jutsz, csak ál-
modban? 

GUNDZSÁR (álmában)
Nem! Nem! Távozz tõlem,
tûzszemû varázsló!

DZSUNGÁLIA
Ne félj tõlem, Gundzsár fi-
am,

Ne sírj te szépséges her-
ceg,

Mellettem se ma, sem
holnap 

Semmi vész nem fenye-
gethet.

Majd csak akkor, ha már
tudod,

Mi fán terem a szerelem,
Meglovagollak álmod-

ban,
Veled jutok Romahonba,
Mit Zorálió elrejtett,
A lovasok szeme elõl,
A kapzsi tekintetektõl,
De tõlem nem rejtheti

el,ú
A sátáni bûvös banya,
Dzsungália szeme elõl.
GUNDZSÁR (álmában)
Menj már, menj már!

Hagyjál békén!
Elégetnek tûzszemeid.
DZSUNGÁLIA
Zorálió s Luludia,
Kiebrudalt Romaföldrõl,
S megátkozott, hogy ne

álmodjak
Soha többé! Soha több-

rõl...
Mert nem álmodhat, aki-

nek
Szíve nincsen és nem sze-

ret.
Én eladtam a szívemet,
Sátán apjának, vén

Bengnek

Varázstükörért cserébe.
Beszélj, ördög tükre, be-

szélj!
Romaföldön van még

esély
Visszatérni, álomrétre? 

2.

Romaföld. Zorálió csá-
szár és Luludia udvarában.
A Hold kaccsint. Belép
Luludia.

LULUDIA
Graszti Fiam! Grasztika,

te! Hol mászkál ez a gyer-
mek?

ZORÁLIÓ
Biztos az istállóban van

megint. El akarja kötni Bál-
vált. Nagyon tetszik neki az
a ló. Mikor van a Graszti
születésnapja? Akkor neki
adom...

LULUDIA
Júniusban...
ZORÁLIÓ
Dehogy júniusban! A

Kárrosz születésnapja van
akkor. De mi van a kezed-
ben, Luludia? Már megint
egy új fésû?

LULUDIA
Igen. Rupi, a drága, min-

dig hoz valami új ékszert. A
gyöngysort pedig
Szumnákáltól kaptam. Ver-
senyeznek, hogy ki hoz
szebbet nekem... Szó se ró-
la! Kárrosz decemberben
született. Hát már elfelejtet-
ted?

ZORÁLIÓ
Dehogy felejtettem el!

Nem is tudtam, Luludia drá-
gám... A korral jár. Ki szüle-
tett decemberben? Rupi,
Melalia, Culáj. November-
ben pedig Khandinó, Kastál,
Králisza. Januárban született
Sukarina. Februárban...

LULUDIA
Dehogy is! Mikor szüle-

tett Thulia és Rupi? Decem-
berben? Mursimosz július-
ban született. A kicsi
Zorálió júniusban.
Sukarina, Melalia, Phuria
júliusban... Nem,
Mursimosz született július-
ban! Vagy januárban?
Sukarina, Phuria, Csuláj
született akkor. Februárban
pedig Králisza, Kastál...

ZORÁLIÓ
... és Szumnákál...De Lu-

lu kedves, hány gyerme-
künk van nekünk?

LULUDIA
Honnét tudnám? Hívjuk

csak ide õket! (Sorra megje-
lennek:) Sukerina, az elsõ...
Melalia, a második...
Phuria, a harmadik... Rupi,
a negyedik... Csuláj, a tizen-
ötödik... Khandinó, a hu-
szonharmadik... Mursi-
mosz, a nyolcvanadik...
Várjál csk! Kastál, a száza-
dik... A kis Zorálió, az öt-
századik...

ZORÁLIÓ
Zurinka, az ezredik.
LULUDIA
Õ már az ezredik? Na-

hát...
ZORÁLIÓ
Igen, Lulu kedves, õ már

az ezredik. Nézz körül.

Annyian vannak, hogy nem
férnek a palotában. Még az
ablak alatt is alusznak, a
gyepen. Bent pedig haton-
heten egy szobában. Ez így
nem mehet tovább! Már
etetni sem tudjuk õket, ru-
házni sem. Romaföld a vi-
lág legszebb országa, ahová
csak álmában juthat el az
ember, kicsi a mi gyermeke-
inknek.

LULUDIA
Lehetséges ez, Zorálió?

Nem is gondoltam volna...
Mit tegyünk?

ZORÁLIÓ
Ó, Lulu kedves, ameddig

csak lehetett, odáztam ezt a
pillanatot. De tovább már
nem lehet. Mit tehetnénk?
Meg kell válnunk tõlük?

LULUDIA
De hogy képzeled ezt,

Zorálió? Hogy tehetnénk
ilyet? Meg kellene tartanunk
közülük legalább néhányat!

ZORÁLIÓ
Szó sem lehet róla! Lulu

kedves, nem tehetünk ilyet.
Hogy is képzeled? LULU-
DIA

Egyformán szeretjük
mindegyiket.

LULUDIA
Tartsuk meg legalább

Grasztit! Õ még olyan kicsi.
ZORÁLIÓ
Vagy Zurinkát! Nemde?

Õ a legszebb a lányaim kö-
zül. Neki van a legédesebb
hangja. És az õ lába a leg-
fürgébb a táncban... Nem,
Lulu kedves, nem tehetünk
kivételt. Ez valóban pokoli

nehéz pillanat. (Tapsol.) Ide
gyertek, gyermekeim!

A gyermekek odaseregle-
nek hozzájuk.

ZORÁLIÓ
Chej bari mure, chavi

muri – Hercegeim! Herceg-
nõim! Romaföld, az álom-
ország többé nem tud befo-
gadni benneteteket. Menje-
tek világgá! Oda, ahova a
szívetek kívánja. És a tehet-
ségetek szerint tegyétek
hasznossá magatokat mind-
annyian. Árasszátok el a vi-
lágot, és legyetek az embe-
rek hasznára. Töltsétek
meg a földet ajándékaitok-
kal. Legytek jók és vidá-
mak! Szeressétek az életet
és örüljetek neki! Ha pedig
netalán tán bajba kerültök,
és nincs menekvés, hallgas-
satok a ti vidám és jó szíve-
tekre! Röpüljetek ide az
álom szárnyán, és újra vi-
szontlátjuk egymást. De ne
feledjétek: ha még egyszer
Romaföldre léptek, soha
többé el nem távozhattok
innen.

A gyermekek törzsekre
oszlanak.

RUPI
Én, Rupi és az ezüstmû-

vesek készítjük majd a leg-
szebb ékszereket, és kidí-
szítjük velük a világot. Haj-
tût, fésût, csatot, gyöngy-
sort, kanalat és kést, ezüst-
poharat és bögrét gyártunk.

SZUMNÁKÁL
Én, Szumnakal az arany-

mûvesekkel letelepedünk a
császári udvarokban, és
csak hercegeknek, herceg-
nõknek, koronás fõknek
dolgozunk. Aranypalotát
építek népemnek. Gyerünk!

GRASZTI
Gyere táltoslovam,

Bálvál! Megnyergellek és
bejárjuk az egész világot.
Akik a szabadságot szeretik,
velem jönnek, és a ménje-
immel. Nem kell nekik pa-
lota, csak a csillagos ég a fe-
jük fölött. Én, Graszti, azt
mondom: aki szeret, követ
engem.

KÁRROSZ
Én, Kárrosz a tüzet szí-

tom, megolvasztom a rezet
és üstöt készítek, hogy le-
gyen, amibõl egyenek az
emberek. Így aztán nekünk,
a rézmûveseknek is kerül
mindig jó  falat. Népemnek
én is palotát építek -  a mi-
énk rézbõl lesz. Gyerünk!

ZURINKA
Gyertek testvéreim, fivé-

reim és nõvéreim! Menjünk
a nagyvilág városaiba! Tán-
coljunk és énekeljünk az
emberek örömére! És ha a
szívünk mindig telve lesz
szerelemmel, akkor soha-
sem leszünk rabok. Szívünk
a mi palotánk, fedele szere-
lem, ének és tánc. A leg-
szebb tetõ a világon! Gye-
rünk!

Zurinka és a muzsikások
elindulnak Averföld felé.

3.

Gundzsár herceg ágya
alatt

DZSUNGÁLIA
Zorálió, Zorálió, 
kezembe kerülsz te, várj

csak!
S te is Luludia, drága,
ki bitorlod az én helyem!
Romaföldnek határában
szakadékba vetlek téged.
Gyermek nélkül gyengék,

vének
vagytok ti már, mit sem

értek.
Szeretetük nem véd töb-

bé,
ez a kezdete a végnek.
Mostmár aludhatok

egyet,
Pedig számomra az álom
sötét verem, a halálom -
nincs visszaút Romaföld-

re!

Dzsungália elalszik,
Gunzsár pedig felébred.

4.

Lassan erõsödik a zene

GUNDZSÁR
Ilyen sem volt még! Nézd

a kezem, meg a lábam! Élet-
re kelt, magától jár. Öröm-
mel teli egész lelkem. És
hogy ver! – hogy hajt a szí-
vem! Alig tartok vele lépést.
(Kiugrik az ágyból.) Visz a
lábam, ki tudja hová? Süt a
Hold, és én imbolygok,
mint kísértet, alvajáró.

Gundzsár kimegy a vár-
ból oda, ahol Zurinka törzse
éppen sátrat ver.

GUNDZSÁR
Ide bújok, a málnabokor-

ba. Kiket látok? Ki ez a gyö-
nyörû lány, aki táncol?
(Gundzsár is táncolni
kezd.) Hogy csinálja? Így-e?
Így, né... (Vet egy figurát és
földre huppan.) Jaj, a csi-
hány! Jaj, megszúrt!

A muzsikások körbeve-
szik Gundzsárt, és elõránt-
ják késeiket.

MUZSIKÁSOK
Tolvaj! Darabokra vá-

gunk! A kés hosszú és sötét.
És hullámzik a holdfény-
ben, nyisz! Akár a haj-
tincs...

GUNDZSÁR
Álljatok meg, ne bántsa-

tok! Én jószívû vagyok...
MUZSIKÁSOK
Meglátjuk mi, ne búsulj,

hogy milyen a te jó szíved.
A kutyák majd megkóstol-
ják, ha kivágtuk a melled-
bõl...

GUNZSÁR
Álljatok meg, ne bántsa-

tok! Gundzsár herceg a ne-
vem...

MUZSIKÁSOK
Nahát, te vagy a herceg!

Hahaha... Jó vicc! Ki hitte
volna? Hahaha...

ZURINKA
Hagyjátok! Elég volt! Mit

csinálsz te itt?
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GUNZSÁR
Táncolni kezdtem én is, a

ti zenétekre, és... Szép vagy,
te lány...

MUZSIKÁSOK
Jó vicc! Halljátok! Még

hogy szép lány? Hát persze
hogy szép! Zurinka õ!
Zorálió legkedvesebb lánya.
Nem neked találták ki, he-
hehe! Hahaha!

ZURINKA
Elég volt! Hagyjátok!

Táncolj, fiú! Hadd lássam,
mit tudsz!

Kezdõdik a zene. A her-
ceg táncolni próbál, de
nem sikerül... Zurinka oda
megy hozzá, és táncolni
kezd.

ZURINKA
Egyenesítsd ki a hátad!

Így, na! Vállhoz a váll! Így-
így! Egyenes háttal, így né...

Páros táncot járnak.
Gundzsár kezd belejönni.

GUNDZSÁR
Zurinka, Zorálió császár

legszebb leánya...
ZURINKA
Gundzsár, averföldi her-

ceg...
GUNDZSÁR
Zurinka...
ZURINKA
Gundzsár...

Egyre tüzesebben táncol-
nak.

5.

Dzsungália felébred.

DZSUNGÁLIA
Mi van? Ki zenél itt? Hol

van Gundzsár? Hadd lás-
suk csak! (Belenéz a tükör-
be.) No nézd, az a szemét
Zurinka, akárcsa az anyja,
el akarja rabolni a válasz-
tottamat! 

Dzsungália a muzsikások
táborához indul. Magával
viszi a tükrét is.

6.

Hideg, keserû szél fúj. A
zene elhallgat, a muzsiká-
sok szerte szaladnak.

DZSUNGÁLIA
Ó, te szemét Zurinka! Te

csábító bestia! Egyenlõvé
teszlek a földdel! És te
Gunzsár, te boldogtalan
tacskó! Megálljatok!

DZSUNGÁLIA
Zurinka és Gunzsar az er-

dõ szélére szaladnak, egy-
más kezét fogva. Ott legel
Bálvál.

ZURINKA
Bálvál, drága Bálvál! Hol

van Grászti, a gazdád?
GRÁSZTI
Itt vagyok, Zurinka! Ve-

gyétek a lovamat és mene-
küljetek! Kárroszhoz men-
jetek, ott biztonságban lesz-
tek.

Zurinka és Gundzsár nye-
regbe száll, s vágtat az er-
dõn át. Dzsungália pedig

mindenütt a nyomukban lo-
hol. Nagy rézfedelû palotá-
hoz érnek.

GUNZSÁR
Kié ez a rézpalota?
ZURINKA
Itt lakik a testvérem:

Kárrosz, a rézmûves.
KÁRROSZ
Drága nõvérem, Zurinka!

Vedd ezt az edényt, és hajít-
sad hátra, Dzsungália tükré-
nek irányába. Ha elejti a
tükrét, akkor kényszerítsé-
tek, hogy belenézzen, mert
ott van az õ ereje. Ha nem
sikerül, szaladjatok tovább
Rupihoz, az ezüstpalotába.
Ott biztonságban lesztek.

Zurinka hátra hajítja az
edényt.  Dzsungália tükrét
magasba emeli. Nagy tó
lesz ott, ahová az edény
esik. Dzsungália levetkõzik,
erõs csapásokkal átússza a
tavat, és azt kiabálja:

DZSUNGÁLIA
Majd megmutatom én

nektek, Zurinka és
Gundzsár! Most foglak meg
benneteket!

Zurinka és Gundzsár
megérkeznek az ezüstpalo-
tához.

GUNZSÁR
Kié ez az ezüstpalota?
ZURINKA
Rupi bátyám lakik itt, az

ezüstmûves.
RUPI
Drága nõvérem, Zurinka!

Vedd ezt a fésût, és hajítsd
hátra, Dzsungália tükrének
irányába. Ha elejti a tükrét,
akkor kényszerítsétek, hogy
belenézzen, mert abban van
az õ ereje. Ha nem sikerül,
szaladjatok tovább
Szumnákálhoz, az aranypa-
lotába. Ott biztonságban
lesztek.

Zurinka hátrahajítja a fé-
sût. Dzsungália tükrét ma-
gasba emeli. A fésû tüskés
rengeteggé válik.

DZSUNGÁLIA
Álljatok meg édeskéim!

Ne féljetek tõlem! Nem bán-
talak benneteket! Csak be-
szélgetni akarok, egy ki-
csit...

Dzsungália átmegy a tüs-
kés erdõn, a tövisek letépik
róla a húst. Csak a csontváz
marad belõle, tükörrel a ke-
zében. Zurinka és Gundzsár
nyomában lohol és ezt kia-
bálja:

DZSUNGÁLIA
Álljatok meg édeskéim,

drága kicsi gyermekeim!
Bár egy szót szóljak hozzá-
tok... Ajándékot adok nek-
tek!

Zurinka és Gundzsár az
aranypalotához érkezik.

GUNDZSÁR
Kié ez az aranypalota?
ZURINKA
Szumnakál testvéremé, õ

lakik itt, az aranymûves.
SZUMNAKÁL
Drága húgom, Zurinka.

Vedd ezt a nyakláncot és ha-
jítsd hátra Dzsungália tük-
rének irányába. Ha leejti a
tükrét, fordítsátok feléje,
mert az a tükör örökre meg-
állítja õt. De ha nem sike-
rül, akkor szaladjatok Ro-
maföldre, apánkhoz,
Zorálióhoz vissza. Ott talál-
tok menedéket.

Zurinka hátra hajítja a
nyakláncot, és az méhrajjá
változik. Dzsungáliának
meg kell küzdenie vele.

ZURINKA
Gyere Gundzsár, lapul-

junk a fûbe, és álmodjunk
valamit együtt. Mert ha
mindketten ugyanazt ál-
modjuk, bemehetünk Ro-
maföldre. Gundzsár, drá-

gám, tudsz-e együtt álmod-
ni velem?

Zurinka és Gundzsár
álomba merülnek.

7.

Dzsungália megszabadult
a méhektõl, odamegy az al-
vókhoz, és a tükrét faggatja: 

DZSUNGÁLIA
Tükröm, tükröm, mondd

meg nékem,
Mi van az ember lelké-

ben?
Mutasd meg a szíve tit-

kát,
A szerelem édes fészkét!
Hogy mehessek én is ve-

lük,
Ahová az álom repül,
Romaföldre, velük együtt.

8.

Zurinka és Gundzsár
Zorálió ás Luludia udvará-
ban.

ZORÁLIÓ
Édes lányom, hazajöttél!

De nem egyedül...

Megjelenik Dzsungália.

DZSUNGÁLIA
(Zoráliót figurázza:)
De nem ám, itt vagyok én

is! Hahaha! Édes lányom,
hazajöttél! Haza... haza...
Hahaha!

ZORÁLIÓ
Távozz tõlünk, Dzsun-

gália!
DZSUNGÁLIA
Távozzál te, kontár va-

rázsló!

Dzsungália tüzet lövel a
szemével és Zorálió elé tart-
ja a tükröt.

DZSUNGÁLIA
Tûz égjen meg!
Pokolba bújjál!
Véred maszlaggá váljék!
Hamu  legyél,
Te kutya!

Zorálió a Hold szarván
lovagol.

ZORÁLIÓ
Sötétség hercege, te,

Hold!
Drága jó barátom!
Világítsd meg az utat!
Hadd lássa mindenki,

hogy
Az álom erõsebb mint a

rontás,
Az élet legyõzi a halált!
Holdfény, védd meg az

igazat!
Öld meg a halált,
A skorpió Dzsungáliát!

Dzsungália Zorálióvá
változik. Tükrét a Hold felé
hajítja. Egy pillanatra kial-
szik minden fény. Aztán
megjelenik a két Zorálió.

D Z S U N G Á L I A -
ZORÁLIÓ

Hold, te varázslók istene!
Öld meg a hamis csá-

szárt!
És pusztítsd el a skorpiót

is,
Taszítsd égi szakadékba!
ZORÁLIÓ
Jöjj Zurinka, édes lá-

nyom,
Legkedvesebb virágszá-

lom!
Tarts tükröt a boszor-

kánynak:
Nézzen a fekete lyukba!
Szíve sötét üregébe!
Hogy zuhanjon bele vég-

re,
Mindörökre, mindörökre.

Zurinka fogja a tükröt és
Dzsungália-Zorálió elé tartja.

DZSUNGÁLIA
Neeeem! Neeeem!

A tükör felé kap. Zurinka
még idejében hátra hajítja.

ZURINKA
Skorpióból bájolt tükör,
Boszorkánynak szíve-ké-

pe,
Légy szivárvány, álom

hídja,
Vakítsad meg Dzsungá-

liát!
Tedd süketté, tedd némá-

vá,
Hogy ne tehessen több

rosszat,
Senkinek sem, soha töb-

bé!

A tükör szivárvánnyá vál-
tozik.

DZSUNGÁLIA
Neeeem! Ne vessetek

oda, a szivárvány mögé! 
Neeeem! Ne taszítsatok

az égi szakadékba!
Jöjjön inkább a halál!
Ezerszer jobb a halál,
Mint  szivárvány mögött

élni,
Zörgõ csonttal, égi fény-

ben!
Neeeem! Neeeem!

Dzsungália a szivárvány
mögött marad. Sír, örjöng,
aztán eltûnik.

ZORÁLIÓ
Ti pedig, gyermekeim, a

szivárvány hídján vissza
mehettek a világba. Persze,
ha nem akartok itt maradni
Romaföldön, álomország-
ban. Ittmaradtok?

GUNDZSÁR
Köszönjük, hatalmas

Zorálió, de a földön van a
mi helyünk, nem pedig
álomországban. A Nap fé-
nyében akarunk élni, nem
pedig Hold herceg világá-
nál. Nekünk is sok gyere-
künk lesz, nagyon sok! És
mindegyiket megtanítjuk
énekelni, táncolni, hogy
szeressék az esõt, hogy sze-
ressék a tüzet, hogy álmod-
janak Romaföldrõl, a szi-
várvánnyal határos ország-
ról, a hatalmas Zorálió csá-
szár és kedvese, Luludia bi-
rodalmáról.

Átmennek a szivárvány
hídján. Zorálió és Luludia
kéz a kézben nézi õket,
majd ugyancsak kéz a kéz-
ben az ég felé fordulnak, és
rájuk kaccsint a telihold. 

VÉGE

Fordította: 
Zsehránszky István

és népmondák alapján

Alina Nelega
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Reményik Sándor, ha megél-
te volna mindazt, amit költésze-
tével mûvelt a történelem és a
zûrzavaros, ide-oda igazodó iro-
dalompolitika, maga is megle-
põdne azon, hogy sokat idézett,
elhíresült versének – az egész pe-
dig alig néhány sor! –, az Atlan-
tisz harangoz címûnek immár
két román nyelvû fordítása is
akad.

De elõbb idézzük fel újra a
verset, eredetiben:

Reményik Sándor
Atlantisz harangoz

Mint Atlantisz, 
a régelsüllyedt ország,
Halljátok? Erdély harangoz 
a mélyben.
Elmerült székely faluk 
harangja szól
Halkan, halkan 
a tengerfenéken.
Magyar hajósok, 
hallgatózzatok.
Ha jártok ott fenn 
förgeteges éjben:
Erdély harangoz, 
harangoz a mélyben.

Az egyik, a korábbi fordítás a
Marosvásárhelyen élõ Kocsis
Franciskóé, akinek az Efectul
admiraþiei címû antológiájában
egészen gazdag csokor
Reményik-vers szerepel még. 

Clopotele Atlantidei

Ca Atlantida, 
þara demult scufundatã,
Auziþi? trage Ardealul 
clopote-n adânc.
De pe fundul mãrii, 
încet, foarte încet,
Se-aude glasul scufundatelor 
sate secuieºti.
Corãbieri maghiari, 
sã ciuliþi urechea în cer
Când navigaþi în nopþi 
cu furtunã:
Bat clopotele Ardealului, 
în adânc rãsunã.

Traducere de 
Kocsis Francisko

A másik fordítás (tudtom-
mal) nemrégiben készült el, Dan
Culcernek köszönhetõen, aki az
eredetit és a román változatot
egyik kibontakozóban lévõ
blogjában, az erdélyi ügyeket, az
erdélyi népek közötti termékeny
kommunikáció fontosságát tag-
laló Ardealul Nostru-ban  tette
közzé.

Clopotele Atlantidei

Ca Atlantida, 
þarã scufundatã odinioarã,
Auziþi cum în adânc 
din clopote sunã Ardealul.
Sate de secui scufundate 
clopotul îl bat
Sate româneºti scufundate 
clopotul îl bat
Sate de saºi scufundate 
clopotul îl bat
Abia auzite, auzite 
din adâncul mãrii
Corãbieri maghiari, ascultati
Corãbieri români, ascultaþi
Corãbieri germani, ascultaþi
Când plutiþi deasupra 

în vârtej, în noapte,
În adânc Ardealul clopotele-ºi 
bate, clopotele bate.

Traducere ºi adaptare de
Dan Culcer

Ha most arra kérne valaki,
vessem össze a két változatot és
mondjak véleményt arról, me-
lyik közülük a sikerültebb, akkor
erõsen zavarba jönnék. Mind a
két költõ-fordító jóbarátom,
mindkettõ felé nem csak illõ, de
kötelezõ is a nyílt õszinteség. De
nem ezért mellõzöm a hasonlít-
gatást, hanem inkább azért,
mert karfiolt hagymával nehéz
összemérni.

Kocsis szöveghû fordítást kö-
vetett el, ám Culcer nem csupán
lefordította, hanem át is dolgoz-
ta Reményik versét. Kereken
négy sorral toldotta meg, kulcs-
fontosságú helyeken, a mûtét így
elsõ látásra is szembeszökõ. Ha
ezeket az adaptációval bekerült

sorokat „kivonom” a versbõl,
akkor a hasonlítás már  akár el
is végezhetõ, és igazából nem
tudnám eldönteni, kié lenne sze-
rintem a pálma. A Kocsis-féle
„románítás” mindenképpen
szöveghûbb, nagyjából betartja
az eredeti prozódiát, a verssorok
rendjét, a helyenként azért lazán
kezelt sorvégi rímeket. Culcer él
az átdolgozás adta jogával, s bár
a Reményik-vers eredeti részé-
nek fordítása szintén szöveghû
(fordulatai talán kevésbé költõi-
ek a Kocsiséinál), felcserél soro-
kat és egy minõségileg más, a
Reményik szellemiségétõl mere-
deken elütõ verssel áll elõ.

Az izgalmasabb kérdés szá-
momra, hogy ez az új vers, ami-
nek a szerzõségét Dan Culcer
vállalta, jó-e vagy sem. Átírás-
hoz ugyanis természetadta joga
van, ha azt becsületesen feltünte-
ti és az átdolgozás nyomán az
eredetivel nagyjából hasonló ön-
értékû alkotás jön létre. Az át-
dolgozás, a parafrázis, a vendég-
szövegek beépítése saját költésze-
tünkbe és egyéb hasonló költõi
trükkök mind-mind legálisak
(bár nem mindenki fogadja el
ekként õket, sõt, akadnak, akik
hasonló esetben egyenesen szent-
ségtörést emlegetnek – de ezt
most csak úgy megjegyeztem),
ezzel nincs is bajom. Továbbá
bajom az átdolgozó szándékával
sincs, aki úgy próbálja kitágíta-
ni a Reményik-féle, két világhá-
ború közötti erdélyi helyzetrajz
panorámáját, hogy szükséges-
nek látja a költõre mintegy „rá-
pirítva” beemelni a következõ
gondolatot: a Trianon utáni Er-
délyben nem csupán a magyar-
ság nyögte az elnyomást, elvégre
a nagy egyesülés lényegében ép-
pen úgy lábbal tiporta az erdélyi

románság és szászság reményeit
is. Culcer olvasatában Atlantisz
Erdély egész népességéért haran-
goz, és ez a következtetése, a tör-
ténelmi visszapillantás folytán
bölcs igazságnak is bizonyul -
ma. Culcer felismerése még a je-
lenbe vetítve is elszigetelten van
jelen mind a románság, mind a
magyarság és a (már alig létezõ)
erdélyi szászság tudatában.
Igazságával egyéneket igen, tö-
megeket viszont képtelen meg-
érinteni, mert úgy tûnik, hogy
habár közel száz év telt el a vers
megírása óta (1925-ben jelent
meg, Reményik hasonló címû,
új verseskönyve bevezetõjeként),
mindenki úgy el van foglalva a
saját sérelmeivel, bánatával,
múltbarévülésével, hogy a közös
sors egymásban való felismerése,
az idõben odébb tolódva, jobb
napokra vár.

Esztétikai szempontból
Culcer hozzájárulása a
Reményik-vers ideológiai „kitel-

jesítéséhez” eléggé szerencsétlen,
rudimentáris és engem szemé-
lyesen vészesen emlékeztet az
1989 elõtti évtizedek agyoncsé-
pelt formulájára, amikor majd
minden köznek szánt megnyil-
vánulásunkba hasznos volt bele-
szõni, hogy „románok, magya-
rok, németek és más
nemzetiségûek”... Ezáltal is fen-
nen kidomborítva államunk,
társadalmunk internacionális,
mélységesen egyenjogú jellegét.
Akkor volt idõnk megtanulni –
igaz, eléggé késõre – a leckét,
hogy rossz eszközökkel nem iga-
zán lehet jó célt szolgálni. Köz-
helyekkel nehéz eredeti, esztéti-
kailag kifejezõ igazságokat meg-
fogalmazni. Az most nem elég,
hogy én meg vagyok gyõzõdve
Dan jószándékáról – elvégre is-
merem, tudom, hogy amikor ezt
a két-két sort betoldotta
Reményik versébe, arra gondolt,
hogy a józanul gondolkozó ro-
mánoknak, szászoknak és ma-
gyaroknak nyilvánvalóan egy a
sorsuk (már szinte-újabb-
közhellyel élve: „Dunának,
Oltnak egy a hangja”...). Az õ
átdolgozása nem elég átütõ ah-
hoz, hogy errõl mindenkit meg
tudjon gyõzni, mert csak a kije-
lentés szintjén marad. Ezért pe-
dig kár volt „megfejelnie”
Reményik versét, amely a maga
szellemi korlátai között semmi
mást nem tesz, mint egyszerûen
„Rákosi Viktor egykor igen nép-
szerû erdélyi tárgyú (a magyar
falvak lassú pusztulását megörö-
kítõ) regényének, az Elnémult
harangoknak a szorongásos köz-
érzetét idézte fel” – ahogyan a
költeményt Pomogáts Béla
2008-ban egy Helikon-beli ta-
nulmányában értékeli.

Reményik, a maga akkori ki-

sebbségi tudatával, világlátásá-
val, elvakult és megszenvedett
trianoni traumájával ennyit te-
hetett. Semmi többet. Neki az
erdélyi magyar sors minden
egyebet elhomályosítóan fájt,
ennek a zászlóvivõje lett, olykor
már-már tézisekbe fulladóan is.
Ilyen értelemben megbocsátható
a Culcer-féle rudimentáris esz-
köztár, ha már Reményiktõl
sem mindig voltak idegenek a té-
zisköltészet külsõségei.

Tulajdonképpen nem is vi-
tám van Dan Culcerrel, annál
inkább várakozást ébresztett
bennem ezzel az elhibázott át-
dolgozásával: elvárnám, írja
meg õ maga, egyénien, életta-
pasztalata alapján, többszörösen
átélt kisebbségi-többségi érzé-
kenységének megfelelõen azt a
verset, amit ma csakis õ, a ro-
mánok Reményikjeként, mind-
annyiunkra érvényesen képes
megfogalmazni.

Mert az már nyilvánvaló,
hogy Atlantisz ma mindünknek
harangoz itt Erdélyben, a Kár-
pátok ölelésében...

Cseke Gábor
http://urszu2.blogspot.com

2.
Levél Reményik Sándor ver-

sének „átdolgozása” vagy „elté-
rítése” kapcsán

Drága Barátom!

Köszönöm, hogy megtetted a
szükséges válaszlépést változa-
tommal kapcsolatban. Így
olyan dolgokat mondhatok el,
amik anélkül is foglalkoztattak,
hogy azokat megfogalmaztam
volna, s megmagyarázzam, mi-
ért is léptem túl a fordítás kerete-
in, miért folyamodtam az átdol-
gozáshoz, torzításhoz, kiegészí-
téshez. Megdöbbentett ugyanis,
szándékos történelmen túli olva-
satom során, a keletkezése óta el-
telt évtizededek távlatából oly
tragikusan önmagába forduló,
köldöknézõ szöveg. Írásodnak
sokban, majd mindenben igazat
kell adnom. De fõleg a befejezõ
mondatnak:

„Mert az már nyilvánvaló,
hogy Atlantisz ma mindünknek
harangoz itt Erdélyben, a Kár-
pátok ölelésében...”

Nyilván, a fordításom, úgy
ahogy van, lehetett volna jobb is.
Képes is vagyok jobbá tenni,
csakhogy nem a fordítás volt a
szándékom, hanem a provoká-
lás. Lépésed bizonyítja számom-
ra, hogy ez sikerült.

Erdély nem valakinek a tulaj-
dona, Erdély a mindenkié. At-
lantisz nem eltûnõ magyar civi-
lizáció, mely klasszikus és gya-
kori téma az elszigetelt magyar
kultúrában, annál több, jóval
több, összetett, valóságosan is
multietnikus, évezredes civilizá-
ció, amelyet, bármennyire is
szeparatisták lennénk egyik
vagy a másik oldalon, egy tény-
leges együttélés eredményezett,
még akkor is, ha 50 esztendei
kommunizmus után a mondot-
tak jelszóként hatnak. Egy évez-
red nem tûnik el nyom nélkül.
Én jelenleg is  Erdély lakosának
tartom magamat.

Én, akárcsak te, és családfá-

ink minden egyes ága egy évez-
red óta él itt, és ezen a helyzeten
semmiféle népvándorlásról szóló
elmélet nem tud változtatni.
Õseink parasztok voltak, a sírja-
ik, a maradványaik mellett ott
található az arany, a réz, az
ólom, a só, a földgáz, a fenyõk
gyökérzete, a fûzfák, a dombo-
kon, völgyekben, vízmosások-
ban, lankákon lengedezõ árva-
lányhaj és pitypang... Ez az a
nézõpont, amelynek alapján tár-
saloghatunk, írhatunk, élhe-
tünk.

Így tehát képtelen vagyok és
nem is akarom hinni, hogy
mindegyre eljátsszuk azt a bár
jelképes, mégis kegyetlen, 10
évesnél idõsebb fiúgyermekek
ûzte játékot, amire talán te is
emlékszel még. A játék lényege
egy négyszög alakú, földre raj-
zolt, kettéosztott terület volt,
amelyen a két ellenfél megvet-
hette mindkét lábát. Bicskánk
vagy egy kés élével megcéloztuk
a szomszéd négyszögét, majd a
földbe fúródó penge helyének és
irányzékának megfelelõen, leka-
nyarítottunk egy-egy sávot az el-
lenfél birodalmából. 

A vége az lett, hogy egyikünk
már csak egy kiálló kõdarabon
egyensúlyozott, ráadásul fél-
lábon, s mikor elhajította a kést,
a sors kereke meredeken fordul-
hatott egyet, a másik pedig
egycsapásra elveszthette szinte
valamennyi nyereségét.

Furcsamód, amerre megfor-
dultam a világban, nem talál-
koztam e játékkal. Tudom, hogy
a letûnt idõ játékai feledésbe me-
rültek, technikailag bonyolul-
tabb és durvaságban még kemé-
nyebb játékok kedvéért. Amirõl
itt szóltam, azt ketten játszották.
Bár többen kellett volna vetél-
kednünk, legalább hárman.
Bicska gyakran csak az az egy
volt, közösen használtuk. Nem

tudom, elég érthetõ voltam-e.
Egyszer majd talán le is rajzo-
lom az egészet.

Hogy kit akartam provokál-
ni? Lám, te már kötélnek álltál.
Továbbá bárkit, aki úgy értel-
mezi mindezt, ahogyan illik.

A mi valódi párbeszédünket a
jogos nézeteltérések kezelésérõl
azért kellett mostanig mindegy-
re halogatnunk, mert pillanat-
nyilag a cenzúráról szóló dokto-
ri téziseim befejezése sürget.

De épp a múlt héten ötlött fel
bennem, hogy felkérlek, légy
„szerkesztõje” az Ardealul nos-
tru honlapnak is. Vagyis ahe-
lyett, hogy küldözgetnéd a cí-
memre azokat az anyagokat,
amikre közlés végett fel szeretnéd
hívni a figyelmemet, helyeznéd
el te közvetlenül a blogban. Így
összehordhatnánk – pillanat-

nyilag csakis összehordhatnánk,
adatolhatnánk, összevethet-
nénk, majd értelmezhetnénk –
az általam javasolt témához fû-
zõdõ véleményeket. 

Futólag egyszer említettem,
hogy szerintem a Provincia ne-
vezetû értelmiségi és politikai kí-
sérlet, vagyis a folyóirat annyi-
ban sántított, hogy magyar ér-
telmiségiek találták ki, majd
hozzájuk csatlakozott, a már fel-
vázolt kész tervnek megfelelõen,
néhány román értelmiségi, keve-
sen voltak, jóindulatúak ugyan,
de végül is inkább csak az iroda-
lom területén tájékozottak. Lé-
nyegében ennyire korlátozódott
az egész. És talán emiatt, ha
nem pénzügyi okokból, a gondo-
latból nem lett semmi kézzelfog-
ható újdonság; méghozzá abban
az értelemben, ahogy az általad
lefordított, a jogos nézeteltérések
kezelésérõl szóló szövegben su-
galltam volt.

Projektem, amelyben egyelõre
magam sem látok teljesen tisz-
tán, nem irányul senki ellen. To-
vábbá tudom, hogy egy „erõ-
szakmentes”, ellentmondás-,
„társadalmi párbeszéd”-mentes
korszakhoz képest, a „kommu-
nizmus bukása” és a „történe-
lem végjátéka” után, amelyek a
gyengébbek félrevezetésére haté-
kony, amúgy hamis és botcsinál-
ta ideológiáknak bizonyultak a
90-es években, a helyzet megvál-
tozott. Nem tudom, milyen ala-
pokon állnak ma a Provincia
egykori szerkesztõi. Érdemes
lenne felmérni a helyzetet.

Ilyen összefüggésben ajánlom
figyelmedbe az Asymetria-
Antiacvariumon összegyûjtött,
az „etnizmusnak” szentelt szö-
vegeket egy okszitán honlapról,
amelyben utalások történnek
Erdélyre, mint azok hazájára,
akiknek nincsen hazájuk, ahol a
fejünk fölött mindenféle terveket

szövögetnek és mindenféle álla-
mokat létesítenek. Kérlek, te-
kintsd fordításomat egyfajta re-
akciónak, utalásnak egy elsüly-
lyedt civilizációra, amelyet való-
színûleg, már nem tudunk meg-
menteni. Annak ellenére, hogy
meggyõzõdésem: van értelme az
erõfeszítésnek, mert az az út,
amerre mások terelnének, zsák-
utca és a káoszhoz vezet.

Én most pillanatnyilag nem
tudom mindkét dolgomat jól vé-
gezni, de azt sem szerettem vol-
na, ha elsikkad az Ardealul nos-
tru gondolata. Lesznek mások,
megfelelõbbek, ha netán képte-
len lennék tovább vinni. [...]

Baráti öleléssel,

Dan [Culcer]
http://ardealul.blogspot.com

Atlantisz harangoz – de kinek?
Internetes levélváltás Csíkszereda és Párizs között. Részletek Cseke Gábor és Dan Culcer blogjáról
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Lia König emlékei

Anca Mocanu

Úgy tudom, Lengyelor-
szágban született, színész
szülõk gyermeke. Hogyan
került Romániába?
– Szüleim híres színészek
voltak, jiddis nyelven játszot-
tak. Édesanyám, Dina Kö-
nig itt halt meg, Bukarest-
ben, a TES tagjaként. Ötven-
hét évet élt, s az utolsó szere-
pe a Kurázsi anyó volt. Len-
gyelországban született,
akárcsak édesapám – Josef
Kamen –, Isten nyugosztal-
ja! Apám a második világhá-
ború idején halt meg. A híres
vilniusi társulat tagja volt,
amelyrõl Sicã Alexandrescu
azt írta, hogy a jó színház,
az értelmiségi színház példá-
ja, színészei rendkívül érde-
kes személyiségek. Apám
játszotta Zelig Schor szere-
pét az 1925-ben bemutatott
román némafilmben, a
Manasseban, amely M.
Ronetti-Roman hasonló cí-
mû darabja alapján készült,
rendezõje Jean Mihail. Ak-
koriban Európa-szerte min-
denütt volt jiddis színház. A
lengyelországi, magyaror-
szági, csehszlovákiai, angli-
ai, franciaországi magántár-
sulatok állandóan turnéztak.
De ennek végeszakadt.
1937-ben nagyon súlyos ese-
mények sora kezdõdött Eu-
rópában. 1939-ben, amikor
kitört a háború, édesanyám-
mal és nagyapámmal együtt
Csernovicban voltam tur-
nén, édesapám egy másik
társulattal Lengyelország-
ban játszott. A szovjetek
elõbb elfoglalták Cserno-
vicot, aztán egész Besszará-
biát, állami színházat létesí-
tettek elõbb Csernovicban,
majd Kisinyovban, édes-
anyám ezekben játszott.
Apám halála után újraháza-
sodott, Isac Havishoz ment
feleségül, aki maga is színész
volt, besszarábiai származá-
sú, s a háború után a TES-
ben játszott. Nem volt több
gyermekük, rajtam kívül. Én
Romániában kezdtem a kar-
rieremet, a TES-ben.

Hány éves volt, amikor
Romániába került?
– Tizenöt éves lehettem.

Nem volt itt a Baraºeum
Színház idején.
– Nem, a háború után kerül-
tem ide. De itt találtam né-
hányat a Baraºeum színésze-
ibõl.

Havis gyermekének fo-
gadta Önt.
– Igen. Sõt, utánam jött Izra-

elbe, miután édesanyám
meghalt, 1964-ben. Nem le-
hettem akkor édesanyám
mellett, mert szörnyû nehéz
idõk jártak erre. Ma is bá-
nom, hogy nem jöhettem.

Otthon a családban mi-
lyen nyelven beszéltek? Jid-
disül?
– Otthon nálunk több nyel-
vet beszéltek. Jiddisül, nyil-
ván. Oroszul is, lengyelül is,
németül is. Csernovicban
német iskolába jártam, úgy-
hogy én már kiskoromban in
touch voltam minden nyelv-
vel. Amikor Romániába ke-
rültem, a román bement a
fejembe, a számba... és egy-
általán nem sajnálom. De a
pályám jiddisül kezdõdött.

Az 50-es években... És
édesanyja hogyan fogadta a
hírt, hogy a lánya is szí-
nésznõ akar lenni?
– Feltétlenül el kell mesél-
nem ezt. Nekem csodálatos
anyám volt. Azon kívül,
hogy nagy színésznõ, mint
ember is érdekes volt, és
ahogy telik az idõ, egyre in-
kább rájövök arra, hogy mi-
lyen okos volt. Wunderkind
volt (csodagyerek), alig töl-
tötte be a16 évet, amikor Ion
Pribeagu a Komédia Szín-
házba vitte, hogy a kupléi-
ban játsszon. Személyesen
neki írta a Parfumul címû
dalt.

De honnan ismerte õt?
Talán Lengyelországból?
– Édesanyám egy kis sztár
volt már akkor. Tudtak róla.
Könnyen kommunikáltak.
Ne feledje, hogy Lengyelor-
szág közel volt Romániához,
a társulatok gyorsan mozog-
tak, no és az újságok.

Mûködött az interkul-
turális csere...
– Lengyelország akkoriban
en vogue volt. Virágzott a
jiddis nyelvû színházi élet,
sok társulat volt, és sok sztár.

S közöttük az Ön édes-
anyja.
– Igen, beépült a vilniusi tár-
sulatba, azután meg önálló-
an lépett fel. Akkor is min-
den a pénztõl függött, ahogy
azt Lessing mondja az Emilia
Galottiban... Azok nem vol-
tak államilag támogatott tár-
sulatok, a színészek egy egy
sztár köré gyûltek, olyanok
mellé, mint Romániában:
Leny Caller, Vraca, Maria
Filotti vagy a Bulandra háza-
spár. Aztán jött a kommunis-
ta rendszer, összevonta a tár-
sulatokat, „koncentrálta

õket”, és azt kellett játszani-
uk, amit elõírt nekik, nem
pedig amit õk akartak. Hogy
a színházban maradtam, ab-
ban szerepet játszott a férjem
is, Swi Stolper. Gyönyö-
rûszép férfi volt. Ellenállha-
tatlanul vonzó. A TES-hez
hozták színészként, Transz-
nisztriából. Egyszer elmen-
tünk sétálni a sosszéra...

Hol laktak?
– Az Udricani utcában.

A színház mellett...
– Igen. Én, a 17 éves naiv
lány leplezetlenül, köntörfa-
lazás nélkül el voltam ragad-
tatva attól, hogy ilyen szép
férfival találkozom. Fogal-
mam sem volt, hogy mirõl
beszélgessek vele. Szerettem
Puskint, Csernovicban, az
iskolában sokat olvastuk.
Ezért azt mondtam magam-
ban, olvasok neki egy Pus-
kin-verset, hogy meghas-
sam, aztán rám nézett és azt
mondta: „Tehetséges vagy!
Színésznõ kell hogy legyél.”
Szüleim kétkedve fogadták
ezt, meg is tudtam, hogy mi-
ért. A színháznál meghallga-
tást tartottak fiatal színészek
számára, és azt mondtam,
jelentkezem én is. Sok fiatal
jelentkezett az Ikuf Társa-
ságtól, közöttük Leonica
Waldman. Õk énekeltek,
táncoltak... én pedig outsider
voltam. Édesanyám azt
mondta: „Csak akkor enge-
dem, hogy színésznõ légy,
ha tehetséges vagy, mert ha
nem, akkor szégyent hozol
rám és az apádra. Isten nyu-
gosztalja!” Apám rendkívül
tehetséges volt, édesanyám
állandóan õt emlegette...
Igazság szerint tõle örököl-
tem a humoromat.

Valahol azt olvastam,
hogy a nézését is.
– Lehetséges... Mindeneset-
re elküldtek a könyvtárba,
hogy válasszak egy szöveget.
Sólem Aléhemet választot-
tam, az Árva vagyok, jaj
nekem!-et... Elkezdtem sza-
valni, mire Havis pragmati-
kusan, szokása szerint meg-
kérdezte: „Mi szükséged van
erre a mesterségre? Ez olyan
mesterség, amely egész egy-
szerûen megaláz téged.
Azoktól függsz, akik kritizál-
nak?!” Hogy kövér a com-
bod, hogy hosszú az orrod...
Édesanyám, aki hunyorgott,
de csak egy kicsit, figyelme-
sen rám nézett: „Valóban
kissé széles a csípõje, az orra
is... egy kicsivel hosszabb, de
van egy elõnye: a sármja
olyan, hogy átviszi a rival-

dán!”  És hagyták, hogy je-
lentkezzem. És amikor édes-
anyámról beszélek, egyálta-
lán nem túlzok. Érzéke volt
a színészethez, belelátott, és
bízott a tehetségemben: „A
sok tehetséges, kedves fiatal
közül, aki á la long, színész
lesz, az Te vagy!” Valahogy
így kezdõdött...

Bejutott a TES-be.
– A színháznál Ginel Teo-
dorescu volt az elsõ rendezõ,
akivel dolgoztam. Gyakorla-
tilag vele kezdtem a színész
iskolát. Õ érttette meg velem
a színpadot, a játékot, a szín-
házat... „Hallod-e, Te olyan
természetes vagy, mintha be-
leszülettél volna a szerepbe!”
Tõle tanultam a kötetlensé-
get a színpadon, azt, hogy
könnyen belépjek a szerep-
be. Olyan elegáns volt és
szellemes, és annyira tisztel-
te a színészt! Vele próbáltam
Moliére-t (Toinette szerepét
a Képzelt betegbõl), vele csi-
náltam az Anna Frank napló-
ját, amelynek sikere elõrelen-
dített a pályán.

Állami Díjat kapott érte.
– Igen. Kitüntettek. A ro-
mán színházi iskola nagyon
jó. Színészek plejádját adta:
Tanþi Cocea és Dina Cocea,
Sonia Cluceru, Maria Filotti
vagy Mihai Popescu, a feno-
menális színész, aki ráadásul
még szép férfi volt, felejt-
hetelen alakítást nyújtott
Jágó szerepében. Nem tu-
dom feledni! Õket látva volt
kitõl tanulnom. Elõbb lehe-
tõvé tették, hogy drámában
játsszak, aztán komédiában
is, szatirikus darabban,
revüen. Izraelben ámuldoz-
tak azon, hogy egyaránt ját-
szom mindezeket a mûfajo-
kat. A férjem ott sikeres
revüelõadásokat rendezett,
például a Sakk-matt-ot...

Az Ön férje kuplékat írt.
– Igen, és édesanyám ott ült
a próbán, kritikus szemmel
nézett, és egyáltalán nem
volt elnézõ, mert a leánya
vagyok. Ha rosszul játszot-

tam, értett ahhoz, hogy a
tudtomra adja. Amikor az
Anna Frank naplóját próbál-
tam, azt mondta halkan és
visszafogottan: „Jó vagy...”

Boldog volt, amikor el-
nyerte vele a kitüntetést.
– Nagyon boldog volt. Az-
tán elmentem Izraelbe...

1961-ben, miután elis-
mertté vált, kiváló színész-
nek tartották. Új kezdet.
Nem volt nehéz?
– Nagyon nehéz volt! Elsõ-
sorban a nyelv miatt, ame-
lyen játszani kellett, aztán
pedig azért, ahogy az ide-
genbõl jött színészt fogadták
és kezelték, ugyanis nem il-
lettem bele teljesen az ottani
sablonba. Az izraeli színház
angol és amerikai hatás alatt
állt. A Marlon Brando-féle
underplay idõszaka volt. Én
viszont a francia hatás alatt
álló román színházi iskolá-
ból jöttem. És alaposan fel
voltam készülve, csak most
értem: ezért tudtam boldo-
gulni. Az elsõ szerepem Éva
volt Brecht darabjában, a
Puntila úr és szolgája, Matti-
ban, aztán ugyancsak Éva
következett a Genezisbõl,
Aaron Megged darabjából.
Ma sem tudom, hogyan ta-
nultam meg ezt a szerepet.
Ulpanhoz jártam héber lec-
kére, ne kérdezze, nem volt
könnyû! A darab pedig merõ
anakronizmus a Genezisrõl,
Ádám és Éva együttléte, mi-
elõtt megkísértették volna
õket az almával. Rendkívül
aktuális volt az izraeli élet
összefüggésében. Szenzáció
volt, amit mûveltem: az elsõ
felvonásban a megkísértése
elõtti Évát játszottam, a má-
sodik felvonásban már negy-
venéves nõ voltam, mellet-
tem a két fiam: Káin és Ábel,
a harmadik felvonásban pe-
dig a modern Évát alakítot-
tam – ahogy Tãnase monda-
ná: a nõt, aki „egy másik
bolygóról szállt ide” –, õ volt
az Éva-Expresso hölgy. Ak-
kor jött divatba a presszóká-
vé, azt szürcsölte miniszok-

nyában. És én olyan könnye-
dén mentem át elõadáson-
ként a három szerepen, hogy
megtetszettem az izraeliek-
nek, értékelték a színészi ké-
pességeimet, és befogadtak!
Vannak ott még romániai
színészek, akik karriert csi-
náltak, egy fiatalabb generá-
ció: Rozina Cambos, Tatia-
na Olier...

És együttmûködött ve-
lük, együtt léptek fel?
– Nem, mindenik megtalálta
a maga helyét... Rozina egy
ideig kollégám volt a Habi-
mában, jelenleg a Camerinél
van. Tatiana jó barátnõm.
Vannak, akik sajnos nem
tudtak beilleszkedni...

A szülei nem mentek
Önnel Izraelbe.
– Nem. Nekik nem sikerült.
Mint mondtam, Havis édes-
anyám halála után jött. A
férjem és én fiatalok voltunk,
világot akartunk látni. Nem
mehettünk külföldre, a kom-
munista rendszer bezárta a
kapukat. Meghívást kaptam,
Iancu Alperinnel együtt,
hogy játsszak Franciaország-
ban, már útra készen vol-
tunk, aztán nem engedtek ki.
Ugyan mitõl tartottak, mit
tehet két színész a TES-bõl,
talán összeesküvést szervez
külföldön? Édesanyám
nagyszerû alakítást nyújtott
Iacob Gordin darabjában, az
Efros sagában, hát nem betil-
tották, azt állítván, hogy bur-
zsoá hatású mû. Emlékszem
rá, Ginel titokban ideadta,
hogy olvassam el Tennessee
Williams darabjait. Majd
megbolondultam A vágy vil-
lamosáért, úgy szerettem vol-
na eljátszani Blanche-ot, de
nem engedték! Ki sem ejt-
hettem a számon Ionescót,
máris felelõsségre vontak.
Nehéz volt!

George Teodorescut em-
lítette, mint közeli barátját.
Még kivel volt ilyen kapcso-
lata? Sevilla Pastorral, pél-
dául, milyen viszonyban
volt?
– Általában tiszteltem az
idõsebb mûvészeket. Sevilla
Pastortól „loptam el” a mes-
terséget. Róla ma azt mon-
danák, hogy egy entertainer.
Tudta, hogyan kell a kuplét
csinálni, s elõfordult, hogy
nem ismerték a kuplé szöve-
gének a nyelvét vagy nem
szerették különösebben ezt a
mûfajt, és mégis ha õ adta
elõ, kétszer is, háromszor is
visszatapsolták. Különös
sármja volt, ugyanakkor tö-
kéletesen el tudott játszani
bármely drámai szerepet.
Nagy figura volt! Elõfordult,
hogy partnerek voltunk a
színpadon, együtt dolgoz-
tunk, összevesztünk, kibé-
kültünk, ez elengedhetetlen
volt ahhoz, hogy teljesít-
sünk... Örömmel gondolok
Mauriciu Seklerre is, a ren-
dezõre és a kiváló színészre,
vele csináltuk a Sólem
Aléhemet (Have játszotta
Tévit, a tejesembert).

Folytatása a 8. oldalon

A neves színésznõ Romániában kezdte pályáját, az Állami

Zsidó Színházban (a TES-ben). 1961-ben Izraelbe költözött,

ahol „a legnagyobb karriert futotta be, amit egy romániai zsidó

színész befuthat”. A romániai színházi közönség emlékezeté-

ben a Székek, a Kurázsi anyó, a Harold és Maude, az Oszkár

és a nagynéni, a Vérnász, a Filumena Marturano, a Három

magas hölgy, Miss Daisy és a sofõr, a Elõtte az élet stb., stb...

fõszereplõjeként él. Egyaránt játszik ivrit és jiddis nyelven. Je-

lenleg a Habima Nemzeti Színház tagja, Tel Aviv-ban.
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Erõsödõ fénikszfiókák
Kötõ József

Immár XII. alkalommal
sereglett össze Szilágycsehbe
az anyanyelvi szó és a szín-
padi játék ifjú szerelmesei-
nek hada. Mi lehet ennek a
színjátszó szemlének a titka,
mi lehet az az erõ, amely
ilyen hosszú idõn át éltette,
tucatnyi alkalommal vonzot-
ta erre a partiumi településre
a mintegy félezernyi diákot?
Mi ösztönzi ezt a hatalmas

diáktömeget és tanáraikat,
hogy a szervezõk hívó szavá-
ra örömtöl kipirult arccal,
versenyláztól telítve két nap-
ra a mûvészet, a kultúra fel-
legvárává varázsolják a szilá-
gycsehi mûvelõdési közpon-
tot? Hogyan válhatott ez a
kezdeményezés országos
mozgalommá, Erdély egyik
legnagyobb színtjátszó diák-
fesztiváljává?

Szerintem a titok nyitja a
hely szellemében keresendõ.
A hely szelleme a partiumi
kultúra értékteremtõ erejét

testesíti meg. Állításom iga-
zolására idézzük meg az
övezet „ kultúrateremtõi-
nek” névsorát. Itt ringott
nemzetünk irodalmi nyelvé-
nek bölcsõje. Nagykároly-
ban készült el Károli Gáspár
bibliafordítása, a szép ma-
gyar beszéd legõsibb mintá-
ja. A partiumi Érsemjén ad-
ta Kazinczy Ferencet, aki az
õsi értékek megõrzése mel-
lett nyitottá tette nyelvünket
a korszerûsödésre, az egyete-

mes gondolkodással való lé-
péstartás készségét fejlesztet-
te ki közösségünkben. A ma-
gyarság körében a költõk
nemzeti történelmünk váte-
szei  voltak. Partium eme
prófétáink felnevelésében is
jeleskedett. Nemzeti imánk
szerzõje Szõdemeteren szü-
letett, Arany János Nagysza-
lontán látta meg a napvilá-
got, Ady Endre Érdminszen-
ten tanulta a magyar igét,
Dsida Jenõ Szatmárnémeti-
ben sajátította el a költõk
krisztusi küldetését, Szilágyi

Domokos önostorozó nem-
zetszemléletét pedig Nagy-
somkúton szívta magába a
családi légkörben. Partium
övezetében, Nagy-
szentmiklóson született az
egyetemes zene reformátora,
Bartók Béla, aki világértékké
tette a Kárpát-medence nép-
zenei motivumait. De köze-
lítsünk fesztiválunk tárgyá-
hoz. A hely szellemében fo-
gant Nagyváradon Szigligeti
Ede munkássága, az anya-

nyelvû magyar dráma siker-
revivõje, színjátszásunk in-
tézményesülésének elõsegí-
tõje. Aradon született Jávor
Pál, színháztörténetünk le-
gendás alakja, az emberábrá-
zolás nagy mestere, aki örök-
érvényû példát szolgáltatott
a társadalom alakulására
döntõ befolyással bíró sze-
mélyiségek életre keltésére.
Nagybánya sajátos termé-
szeti világa és szellemisége
alakította Németh László
drámaszemléletét, s így vál-
hatott nemzeti önismeretün-

ket gyarapító hõsök sorának
megrajzolójává. 

Gondolom, a példák sora
igazolta állításomat: a hely
szellemének van mit üzen-
nie a ma színjátszóinak is.
A ma színháza a nagy szin-
tézis megteremtõje: a szó, a
nyelv, a zene, a mozgás, a
képzõmûvészet látvánnyá
ötvözése. 

Van mit tanulnia tehát a
ma színházának és színját-
szóinak a partiumi örökség-
bõl. Károli, Kölcsey, Kazin-
czy hagyatéka a nyelv mûve-
lésére szolgáltat modellt,
Bartók Béla zenei példát
nyújt a népmûvészetek egye-
temes látomássá növelésé-
ben, Szigligeti, Jávor Pál,
Németh László színpadi és
drámamûvészetünk mûvelé-
séhez ad eligazítást. Kölcsey,
Arany, Dsida mûve pedig a
színház társadalmi elkötele-
zettségére figyelmeztet. A
színháznak mindig a kor
tükrének kell lennie, olyan
fórumnak, ahol önmagunk
dolgait megbeszélhetjük -
önmagunkkal. Az ilyen
megbeszéléseknek egyetlen
célja lehet: az erkölcsök ne-
mesítésének szándéka. Bi-
zony nagy szükség van ilyen
fórumokra világunkban,
amikor az értékek devalvá-
lódásának korszakát éljük.
Mi, itt és most valós értékek
ünnepét üljük. Ezért köszö-
nöm a szervezõknek, hogy
alkalmat teremtettek erre,
köszönöm a pedagógusok-
nak, hogy értékteremtõ szel-
lemiség jegyében nevelik az
új nemzedéket. Büszke va-
gyok erre a közel félezer ifjú-
ra, akik jelen vannak, hisz
talmi értékek helyett az igaz
és embernemesítõ értékekre
figyelnek. 

Végezetül még megemlí-
tem egy másik partiumi
szülött életpéldáját, Misz-
tótfalusi Kis Miklós útmu-
tatását, akit erdélyi fé-
nikszként szoktunk emle-
getni. A könyvnyomtatás
nagy mestere minden
nehezséget legyõzött, újból

és újból, mint a féniksz ma-
dár, feltámadt. Példáját if-
jainknak szeretném felmu-
tatni. Erdélyi féniksz fió-
kák, erõsödjetek, nõjetek,
hogy erdélyi féniksz ma-
dárként szárnyalhassatok.
Jelenünk legyen méltó múl-
tunkhoz.

Folytatás a 7. oldalról

Ön lenyûgözte az izraeli-
eket. Megkapta tõlük az –
életmûvéért – az Izrael-dí-
jat, nemrég pedig díszdok-
torává avatta Önt a Tel
Aviv-i Egyetem. 
– Nem panaszkodhatom.

Hogy viseli a siker ter-
hét?
– Nagy figyelmet fordítok
rá. Annak idején engem is,
a férjemet is és édesanyá-
mat is kidobták a színház-
ból, mert feliratkoztunk
azoknak a listájára, akik ki
akartak vándorolni Izrael-
be. Azt hittük, ezután be-
zárhatják a színházat. De
nem így történt. A Párt fia-
tal színészeket hozott, hogy
játsszák õk a régi elõadáso-
kat. És játszották. És be-
gyûlt a közönség, hogy lás-
sa, hogyan boldogulnak õk
a régi sztárok szerepeivel.
Sohasem felejtem el ezt. A

siker ma van, és holnap le-
het, hogy már nincs többé...

A színpadon használt
nyelv meghatározza-e a já-
tékot? Milyen a játék jiddi-
sül, s milyen ivrit nyelven?
– Negyven éve játszom ivri-
tül. Már nem is olyan ne-
héz. Kemény nyelv, való-
ban. Ivritül másképp hang-
zik az, hogy szeretlek, és
másképp jiddisül, vagy pél-
dául oroszul. Mindenki
csodálkozott, hogyan játsz-
hatom a Filumena Martu-
ranót ezen a „temetõi”
nyelven, ahogy mondani
szokták... A jiddis rendkí-
vül szép nyelv, a zeneisége
édes. Nekem mindig jót
tesz, úszom benne, anélkül
hogy észrevenném. És na-
gyon szeretem a jiddis hu-
mort, párja nincs más nyel-
ven. De aki csak ivritül tud,
azt mondja, hogy csodála-
tos nyelv. Az ivrit érdekes-
sége, hogy olyan, mintha a

Tanahot olvasnád. Nem ál-
líthatom, hogy jól isme-
rem, a szerepeimbõl tu-
dom, hogy  milyen, ez az
igazság. A színpadon, ha
elõfordul, hogy nem jut
eszembe egy szó héberül,
akkor jiddisül mondom.
Nemrég teltházas elõadása-
im voltak, pedig kizárólag
jiddis nyelven játszottuk,
Mari Kushnerrel ketten, õ
Lengyelországból jött,
szintén színész szülõk gyer-
meke. A nézõ pedig azt
mondta: „Egy szót sem tu-
dok jiddisül, de ... megér-
tettem”.

A jiddis tehát a lélek
nyelve... Jelenleg mit ját-
szik a Habimában?
– A Roman Gary (álneve
Emile Ajar) regényébõl ké-
szült darabban játszom, a La
vie devant soi-ban. A 70-es
években Moshé Mizrahi ké-
szített filmet belõle, Simone
Signoret-tel a fõszerepben. A

Holokauszt egyik túlélõjét
játszom, Rosát, az egykori
prostituáltat, aki egy muzul-
mán gyermeket gondoz, a
Gyermeket egy roppant fia-
talés rendkívül tehetséges
színész, Oshri Cohen alakít-
ja. Megható történet.

Lehet, hogy nem tud
róla: jelenleg a Nottara
Színházban játsszák e
regény dramatizált változa-
tát, Elõtted az élet címmel.
Tehát a fiatalokkal együtt
lép fel...
– Nyilván, szeretem az
együttmûködést velük, és
nyitott vagyok rá.

Melyik az a szerep, ame-
lyiknek a világa a legkö-
zelebb áll az Ön lelkéhez?
– Engem arra tanítottak,
hogy tisztelettel közelítsek a
szerephez, attól kezdve,
hogy rám osztották. Egyes
szerepeket jobban megc-
sináltam, mint másokat,

nagyobb sikert értem el
velük: az Anna Frank
emléke most is felmelegít,
vagy a Kurázsi anyójé, és az
Izraelben játszott Székek, a
Ionesco-darab stb. Szerettem
minden szerepemet, boldog
voltam, amikor játszottam
azokat. Legjobban azt tet-
szett, amikor regisztert vál-
tottam, nem zárkózom be
egyetlen szereptípusba. 

Melyik az a szerep, amit
el szeretett volna játszani,
de nem került sor rá?
– Nem tudok megnevezni
egyetlen szerepet, szeretem a
kihívást. A modern, az új az,
ami érdekel, viszont legyen
irodalmi értéke, drámai
fedezete. Ilyen szerepeket
osztanak nekem a rendezõk.

Olvastam, hogy David
Esriggel dolgozott.
– Valóban, vele csináltam
Haifában Zoét Az elveszett
levélbõl. Õ rendezte a

Troilus és Cresidát is a
Habimában, de nem szere-
peltem benne, csak a
Caragiale-darabban...

És Caragiale hatott
ivritül is?
– Sajnos, nem. Annak
ellenére, hogy nagyon jó
el?adás volt,  nem értették
meg. Lehet hogy rossz volt a
fordítás, nem érzékeltette
eléggé a sajátos román vilá-
got.

Még kivel dolgozott?
– Dinu Cernescuval, a
Habimában. Gertrudot
alakítottam, a Hamletben.

Filmezett is?
– Nem annyit, mint amen-
nyire képes lettem volna. A
filmen láthat az egész világ.
A színház viszont valamivel
bonyolultabb. Számomra a
színház a lényeg, a szín-
padon odaadok mindent,
amit az életben szereztem...

Lia König emlékei

Általános iskolások: 1. díj: Fintorgók – Fényi István Álta-
lános Iskola, Kaplony, Szatmár megye. 2. díj, megosztva:
Gernyeszegi  Kópék – Gernyeszegi Általános Iskola,
Gernyeszeg, Maros megye és Maszkura – Petri Mór Álta-
lános Iskola Szilágynagyfalu Szilágy megye. 3.
díj: Leöwey Klára Színjátszó Csoport – Leöwey Klára
Gimnázium Máramarossziget, Máramaros megye. Gim-
nazisták: 1. díj: Brassói Grimasz – Áprily Lajos Fõgimná-
zium. 2. díj, megosztva: Berekenye színjátszó csoport –
Szilágycseh. Dramatis Personae – Mihai Eminescu Fõgim-
názium, Nagybánya. 3. díj, megosztva: Létra – Ady End-
re Líceum, Nagyvárad és So Trupa – Gyermekpalota, Iaºi.
A zsûri különdíja: Katarzis – Gyermekpalota, Kolozsvár.
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