
„A kutyám lekérezkedett, és
ugatott is néhány percig az éj-

jel, õ valószínûleg érzékelte, hogy
a kerítésnél valaki ügyködik” –
meséli Füzes Oszkár bukaresti
magyar nagykövet a vasárnapról
hétfõre virradó éjszaka kalandja-

it. A diplomatának a szokásosnál
is sûrûbb délelõttje volt a tegnap,
hiszen a reggeli órákban arról ér-
tesítették a román fõvárosban
mûködõ magyar külügyi szolgá-
lat biztonsági emberei, hogy a
nagyköveti rezidencia kõkerítésé-

re és a fémbõl készült kapuleme-
zekre valaki az éjszaka leple alatt
gyalázkodó feliratokat és horog-
kereszteket festett. A román kül-
ügyminisztérium élesen elítélte
az incidenst, a rendõrség eljárást
indított. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2643 ▲
1 amerikai dollár 3,3053 ▲
100 magyar forint 1,5216 ▼

Kampányszabályozást
javasol Eckstein-Kovács Péter

A kampány szabályozását és választási 
etikai kódex elfogadását szorgalmazza 
az RMDSZ-ben a szövetség elnöki tisztsé-
géért induló Eckstein-Kovács Péter. A
Szabadelvû Kör elnöke szerint mindkét ja-
vaslata hozzájárulhat a közelgõ elnökvá-
lasztás kampányának zavartalan és méltá-
nyos lebonyolításához.

Lezuhant egy iráni repülõgép

Kényszerleszállás közben lezuhant az
IranAir állami légitársaság hóviharba keve-
redett Boeing 727-ese vasárnap késõ éjjel,
az ország északnyugati részén. A szeren-
csétlenség legalább 77 emberéletet követelt.
Iránban rendszeresek a repülõbalesetek.

Aktuális 3

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Játékpiac 2011: game over

A két évvel ezelõtti szinthez képest, 
a tavalyi esztendõhöz hasonlóan idén is
mintegy 25 százalékkal kevesebb lesz 
a számítógépes játékok, interaktív- illetve
zenei CD-k és DVD-k eladásából szár-
mazó bevétel Romániában. 

Aktuális 2

Liliomból fenevad?
Antonescu, mindenki „Crin”-je, az „ár-
tatlan Liliom” olyat tesz, amitõl hátrahõ-

költ a teljes hazai közvéle-
mény. Szoros szövetségre lép
a vezére, létrehozója – Dan
Voiculescu – szekusmúltját

evidenciaként és örök bil-
logként magán hordozó
Konzervatív Párttal,

amely az egyik legrosz-
szabb imidzsû párt-
(ocska) Romániában. 

Salamon 
Márton László

Csak azok a háromszéki ön-
kormányzati alkalmazottak

ünnepelhetik idén munkaszüneti
napon március 15-ét, amelyek
szakszervezetei kialkudták a mun-
kaadóikkal a kollektív munkaszer-
zõdés módosítását – közölte teg-
nap György Ervin. A Kovászna
megyei prefektus felszólította azo-
kat az önkormányzatokat, melyek
határozatban nyilvánították sza-
badnappá a magyar nemzeti ün-
nepet: vonják vissza döntésüket.
György nem tudta pontosan az
érintett települések számát, mert
több esetben a decemberi tanács-
ülésen fogadták el ezt a határozat-
tervezetet, és még nem jutottak el
a kormányhivatalhoz. 7. oldal 

Kisipar – nagy profittal
Nincs pénzük a munkanélkülieknek a hiányszakmákra oktató tanfolyamokra

Részben szabad

március 15-e

Mai mellékletünk:

„Graffitimûvész” a nagykövetségen

A feliratokat azonnal eltávolították: a nagykövetség alkalmazottja lefestette a „Dacia-reklámot”

Három ellenszavazattal fo-
gadta el tegnap a Nemzeti Li-

berális Párt (PNL) 150 tagú állan-
dó küldöttsége Crin Antonescu
pártelnök beterjesztését, hogy az
alakulat együttmûködési szerzõ-
dést kössön a Konzervatív Párttal
(PC). Bár a két ellenzéki alakulat-
nak a törvényszéki iktatórészleg
korai zárása miatt nem sikerült
hivatalosítani a Jobbközép Szö-
vetség létrejöttét, a délutáni órák-
ban már együtt ültek asztalhoz a
Szociáldemokrata Párt (PSD) ve-
zetõségével az ellenzéki pólus pri-
oritásainak meghatározása céljá-
ból.  3. oldal 

Fotó: Tofán Levente

Átszervezõdött

az ellenzék

Antal Erika, Sike Lajos, Totka László

Mindössze 12 jelentkezõ
akadt a meghirdetett 28 hely-

re a Szatmárnémeti Kisiparosok
Kamarája által frissen indított ké-
ményseprõ tanfolyamra, annak
ellenére, hogy a megyében nagy a
munkanélküliség. Hölczli József
kamaratitkár szerint  ennek oka

nem az igény hiánya (akár két-
szer-háromszor ennyire is szük-
ség lenne a megyében), hanem
sokkal inkább a pénztelenség: a
tanfolyamra jelentkezõknek nincs
mibõl kifizetniük a képzést. Ha-
sonló a helyzet más megyékben is
az önerõbõl, azaz állami támoga-
tás nélkül mûködõ képzési köz-
pontoknál, ahol csupán pár hóna-

pos tanulással új szakmát sajátít-
hatnak el a jelentkezõk. A kínálat
a „divatos” elméleti tudáson kí-
vül (mint könyvelés vagy számí-
tógép-kezelés) olyan kétkezi szak-
mákat is felölel, melyek a nagy
kereslet ellenére szinte eltûnõfél-
ben vannak. 

A könnyebben elsajátítható
szakmák, gyorstalpaló kurzusok
elsõsorban a munkanélkülieket,
szakképzetleneket szólítják meg,
illetve azokat, akik eredeti szak-
májukban semmiképpen nem
tudnak elhelyezkedni. Azonban
pont ezek a társadalmilag hátrá-
nyos helyzetûnek számító cso-
portok nem tudják saját szakké-
pesítésüket finanszírozni. „Vilá-
gossá vált, hogy több olyan régi

foglalkozás felélesztésére is
szükség van, amelyeket koráb-
ban elsorvasztottak, vagy elha-
nyagoltak. Nem csak a kémény-
seprés tartozik ide, ilyen a víz-
szerelés is, ezt jól lehetett mérni
nemrég befejezett szaktanfolya-
mainkon is” – véli Lieb Mihály,
a szatmári kisiparos-kamara el-
nöke. Ebbõl a meggondolásból
Szatmáron munkavédelmi fel-
ügyelõket is képeztek, mivel a
rendszerváltás után az új válla-
latvezetõk nem tartották szüksé-
gesnek, hogy külön  munkavé-
delmi biztost is alkalmazzanak.
Következõ projektjük célja az
élelmiszer-kereskedelemben dol-
gozók higiéniai felkészítése.
Folytatása a 6. oldalon 

A munkaerõpiac nyertesei lehetnének azok,

akik az eltûnõ félben levõ kisiparos szakmára

adják fejüket, de épp a legrászorultabbak elõl

marad zárva a tanulás lehetõsége: a munka-

nélkülieknek nincs pénzük egy vízszerelõi

vagy kéményseprõi tanfolyam elvégzésére.
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Röviden

Védik a magyar sajtószabadságot

Tüntetést szervez a magyar médiatörvény
ellen a Riporterek Határok Nélkül nevû
nemzetközi újságíró-szervezet ausztriai ta-
gozata más ausztriai társszervezetekkel kö-
zösen péntekre a bécsi magyar nagykövet-
ség elé. A felhívásban az aláírók szolidari-
tásukat fejezték ki a médiatörvény ellen til-
takozó magyar újságírókkal és állampolgár-
okkal. Felhívták az osztrák kormányt, hogy
„diplomáciai szinten is egyértelmûen lép-
jen fel” a törvény ellen.

Román drogcsempészek Ártándnál

Nagy mennyiségû cannabis-származékot és
adójegy nélküli cigarettát találtak a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal járõrei tegnap az
ártándi határátkelõ területén egy német
rendszámú, román állampolgárokat szállító
kisbusz utasainál. A lefoglalt kábítószer ér-
téke 18 ezer lej.

Kínai–amerikai katonai kapcsolatok

A kínai–amerikai katonai kapcsolatok javí-
tására tett egy lépést tegnap Pekingben a
két ország védelmi minisztere. Robert
Gates (képünkön) és Liang Kuang-lie megál-
lapodott abban, hogy munkacsoportokat

hoznak létre annak feltérképezésére, hogy a
két nagyhatalom milyen formában tudna
tárgyalni egymással stratégiai kérdésekrõl.

Üldözik az al-Kaida vezetõit

A szaúd-arábiai hatóságok az al-Kaida ter-
rorszervezet 47 feltételezett tagja ellen ad-
tak ki vasárnap nemzetközi elfogatóparan-
csot. Manszúr Turki belügyminisztériumi
szóvivõ szerint a körözött személyek közül
egyesek vezetõ funkciókat töltenek be a ter-
rorhálózatnál. Többségük feltehetõen Je-
menben, Afganisztánban, Pakisztánban
vagy Irakban bujkál. A szaúdi tévé közzé-
tette a körözött személyek listáját, és egye-
sekrõl fényképeket is közölt.

Újabb baszk tûzszünetet hirdettek

Tartós és nemzetközileg ellenõrizhetõ tûz-
szünetet hirdetett az ETA, és ez a baszk
szakadár szervezet szerint újabb lépés több
évtizedes függetlenségi harcának befejezése
felé. A baszk ügyet felkaroló Gara címû új-
ság honlapján tegnap megjelent közlemény
azonban nem tesz említést arról, hogy a
szervezet átadja-e a fegyvereit, ami a spa-
nyol kormány fõ követelése.

Palesztina az ENSZ tagja lesz?

Rijád al-Maliki, a Palesztin Hatóság kül-
ügyminisztere kijelentette, hogy szeptem-
berben kérni fogja az ENSZ-tõl a palesztin
állam elismerését, továbbá országa felvétel-
ét, jelenleg pedig szavazatokért lobbizik a
tagállamok körében. A rámalláhi vezetés-
nek ez a lépése része a palesztinok úgyne-
vezett B tervének, amelyet arra az esetre
készítettek el, ha nem sikerülne tárgyalásos
úton megállapodniuk Izraellel a békérõl.

Vietnam az egypártrendszer híve

A Vietnami Kommunista Párt (VKP) kizár-
ta annak lehetõségét, hogy az országban
bevezessék a többpártrendszert. „Vietnam
nem kér a pluralizmusból és a többpárt-
rendszerbõl, és nem ilyen politikai beren-
dezkedésre ítéltetett” – jelentette ki Dinh
The Huynh, a VKP központi bizottságának
tagja tegnap a párt öt évenként megrende-
zett kongresszusának második napján.

Gy. Z.

Kényszerleszállás közben le-
zuhant az IranAir állami légi-

társaság hóviharba keveredett
Boeing 727-ese vasárnap késõ éj-
jel, az ország északnyugati ré-
szén. A szerencsétlenség legalább
77 emberéletet követelt. A lezu-
hanás elõtt a pilóta mûszaki hibát
jelentett. Tegnap megtalálták a
gép fekete dobozait.

Az iráni állami televízió beszá-
molója szerint a Boeing Teherán-
ból tartott Urmia városának re-
pülõtere felé, és két sikertelen le-
szállási kísérletet követõen eltûnt
a radarok képernyõirõl. Hamid
Behbaháni iráni közlekedési mi-
niszter arról számolt be, hogy a
fedélzeten tartózkodó 104 sze-
mély közül 27 sérült meg, rész-
ben súlyosan, de túlélte a kataszt-
rófát. Az IRNA hírügynökség je-
lentésében a halottak között két
gyermek is szerepel. Az eltûntek-
rõl szóló hírek ellentmondáso-
sak: egyes tévétársaságok szerint
két személyt nem találnak, má-
sok szerint az összes bennülõt
megtalálták. Az állami televízió
képeket mutatott be a több részre
szakadt géprõl. A szerencsétlen-
séget követõ órákban a mentõ-
szolgálat emberei és helyi lako-
sok kutattak az éjszakai hóvihar-
ban túlélõk után. 

Mahmúd Ahmadinezsád iráni
elnök részvétét fejezte ki a hozzá-
tartozóknak, egyúttal a baleset
okainak gyors felderítését követel-

te a hatóságoktól. Iránban rend-
szeresek a repülõbalesetek, mivel
az amerikai szankciók hatására
az állami légitársaság nem tud

sem az Egyesült Államokban,
sem az Európában gyártott, akár
harminc esztendõs gépekhez al-
katrészt szerezni. 

ÚMSZ

Arizona szövetségi államban,
egy szövetségi bíróságon teg-

nap megkezdõdött a Gabrielle
Giffords kongresszusi képviselõ
ellen elõzõ nap elkövetett me-
rénylet tettesének a kihallgatása.
A 22 éves, szemmel láthatóan lel-
kileg ingatag Jared L. ellen az ál-
lamügyészség már vasárnap vá-
dat emelt. Arizonai kirendelt vé-
dõk közben azt követelték, hogy
az Oklahoma Cityben merényle-
tet elkövetett Timothy McVeigh
és az úgynevezett Unabomber,
Ted Kaczynski egykori védõje
láthassa el az õ védelmét is. A bí-
rósági aktákban az szerepel, hogy

a tettes már a múltban is többször
kapcsolatba került a képviselõnõ-
vel. Erre egy L. számára címzett
írás a bizonyíték, méghozzá a po-
litikus asszony hivatalos levélpa-
pírján. A levélben Giffords kö-
szönetét fejezi ki a késõbbi me-
rénylõnek, hogy 2007-ben
Tucsonban részt vett az egyik
nyilvános szereplésén. A vasár-
napi merényletet Jared L. egy ha-
sonló rendezvény alkalmával kö-
vette el. Iskolatársai szerint L. azt
kérdezte három évvel ezelõtt a
demokrata politikusnõtõl, hogy
„micsoda a kormány, ha szavai-
nak semmi értelme?” Giffords
nemigen tudott rá válaszolni, mi-
re a késõbbi tettes borzalmasan

felizgatta magát. A férfi mindig is
meg volt gyõzõdve arról, hogy a
2001. szeptember 11-i merényle-
tek mögött az amerikai kormány
állt, amely azt tervezi, hogy egy-
séges valutarendszert vezessen be
az egész világon. Az elkövetõ la-
kásán végzett házkutatás során a
nyomozók találtak egy papírt,
amelyen ez áll: „Elõre eltervez-
tem”. A közvélemény és politikai
elemzõk szélsõjobboldali kapcso-
latokat is feltételeznek, továbbá a
jobboldali Teadélután (Tea Party)
mozgalom és egyik vezetõje,
Sarah Palin gyújtó hangulatú
szavait is bírálják, mert hozzájá-
rulhatnak a helyzet elmérgesedé-
séhez. 

Eltervezte tettét a merénylõ
Cs. P. T.

Répás Zsuzsa helyettes ál-
lamtitkár  a nemzetpolitikai

tárcaközi bizottság mai budapes-
ti ülésén tájékoztat a Bethlen
Gábor Alap indulásáról – tudtuk
meg tegnap Ulicsák Szilárdtól, a
határon túliak támogatását fel-
ügyelõ miniszteri biztostól. El-
mondta: a testület tagjait arról is
tájékoztatják, hogyan alakul át
az eddigi támogatási rendszer,
milyen nyilvántartást mûködtet-
nek, hogyan szeretnék az adat-
szolgáltatást megvalósítani az
egyes államtitkárságok között.
Ulicsák lapunknak elmondta:
mivel az alaphoz kapcsolódó
alapkezelõ nonprofit zrt. még
nem jött létre, a határon túliak
támogatásáról javaslatokat tevõ
kollégium tagjait sem nevezték
még ki. „Átmeneti periódusban
vagyunk” – magyarázta a mi-
niszteri biztos. A mai ülésen ki-
értékelik az egyszerûsített hono-
sítási eljárás eddigi tapasztalata-
it, és téma lesz a MÁÉRT szak-
bizottsági rendszere is. Ulicsák
szerint ez utóbbi testületeknek
szerepük lesz a határon túliak-
nak szánt támogatások odaítélé-
sében. Mint ismert, tavaly a
MÁÉRT ülésén négy szakbizott-
ság felállításáról döntöttek, az
oktatási és kulturális, a gazdasá-
gi és önkormányzati, a külügyi
és jogi, illetve a szórványtestü-
letrõl. Utóbbinak két albizottsá-
ga lesz, az egyik a kárpát-me-
dencei szórványmagyarsággal, a
másik a nyugati diaszpórával
foglalkozik majd. A diaszpóra
szakbizottság kivételével mind-
egyik testület még januárban
ülésezik. 

Bethlen Alap: ma
tájékoztat Répás

Túlélõket találtak Iránban
Hóviharba került és lezuhant az állami légitársaság Boeing 727-ese

Az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA szerint
egyelõre korai azt latolgatni, hogy Gabrielle
Giffords férje, Mark Kelly (a képen a házaspár) tag-
ja lesz-e a Nemzetközi Ûrállomásra (ISS) utolsó-
ként induló ûrsikló, az Endeavour legénységének.
Kelly az ûrmisszió parancsnoka lenne. Minden-

esetre – írják a hírügynökségek – nehéz elképzelni,
hogy az ûrhajós hogyan fogja elviselni a három
hónapos kimerítõ felkészülést Houstonban, mi-
közben a feleségével kellene lennie. Mark Kelly a
merénylet után rögtön megszakította a felkészü-
lést, hogy feleségéhez repülhessen.

Abbahagyta a felkészülést Gabrielle Giffords ûrparancsnok férje

A hírügynökség szinte napra egy évvel ez-
elõtt, egészen pontosan 2010. január 24-én je-
lentették, hogy a Tabal helyi légitársaság
Tu054-ese Mashad repülõterén leszállás köz-
ben kigyulladt. A gép a délnyugat-iráni
Abadan városából érkezett. Összesen 157
utas tartózkodott a fedélzeten, a baleset kö-

vetkeztében 59 személy, köztük a teljes 13 ta-
gú személyzet szenvedett sérülést. A szeren-
csétlenséget nagy valószínûséggel az idõjárási
viszonyok okozták, szólt a vizsgálat eredmé-
nye. Iránban a belföldi járatokon kevés kivé-
tellel orosz, javarészt a Szovjetunió idején ké-
szült gépek repülnek. 

Egy évvel ezelõtt hasonló baleset történt – akkor halottak nélkül

A gép törzse több helyen kettétört. Iránban elöregedett repülõket használnak



M. Á. Zs.

Jobbközép Szövetség (ACD)
névvel kötött együttmûködési

szerzõdést tegnap a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) és a Konzerva-
tív Párt (PNL). Az aláírást köve-
tõen Crin Antonescu liberális
pártelnök leszögezte, õszintén és
bizalommal köti össze alakulata
jövõjét a konzervatívokkal, azzal
a meggyõzõdéssel, hogy a román
politikai szférának szüksége volt
erre a lépésre. Szerinte a két ala-
kulat között hosszú ideje elvi és
programbeli hasonlóságok van-
nak, amelyek az utóbbi idõben to-
vább közeledtek egymáshoz.
„Tiszta a lelkiismeretem, ez a szö-
vetség sem saját elveimmel, sem a
PNL elveivel nem ellentétes” – fo-
galmazott Antonescu. Daniel
Constantin PC-elnök is azt hang-
súlyozta, hogy a két alakulat kö-
zötti viszony szolid, elvi alapokon
nyugszik, nem érdekszövetkezés-
rõl van szó. A két pártelnök ma-
gyarázkodása hátterében az áll,
hogy a paktumot ellenzõk szerint
a PNL és a PC összefogásának
nem ideológiai, hanem nagyon is
gyakorlati szempontjai vannak.
Dan Voiculescu, a konzervatívok
szürke eminenciása ugyanis Crin
Antonescu liberális pártvezér ren-
delkezésére bocsátja az Antena
sajtótröszt televíziós csatornáit, a
PC pedig biztosíthatja politikai
túlélését, hiszen a liberálisokkal
szövetkezve több parlamenti man-
dátumhoz is juthat. Az ACD ala-
pító irata elõirányozza ugyanis,
hogy a két párt a 2012-es parla-
menti választásokon közös jelöl-
teket indít, és a PC minimum hu-
szonegy – tizenkét képviselõházi
és kilenc szenátusi –, biztos befu-
tónak számító választási körzet-
ben állíthat jelöltet.

Alig pár órával a Jobbközép
Szövetség megalakulását követõ-
en, az új pártszövetség vezetõi tár-
gyalóasztalhoz ültek a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) vezetõivel,
hogy kidolgozzák azokat a rövid,
közép- és hosszú távú akciótervet,
amelynek célja, hogy megbuktas-
sák a jelenlegi kormányt és elmoz-
dítsák hivatalából Traian Bãsescu
államfõt. 

Elsõ lépésként megállapodtak,
hogy a jövõre esedékes helyható-
sági választásokon közös megyei
tanács-jelölteket indítanak. Victor
Ponta PSD-elnök elmondta, köz-
vélemény-kutatások alapján dön-
tik majd el, hogy melyik párt kép-
viselõjét indítják, ugyanis céljuk,
hogy „az emberek bizalmát legin-
kább élvezõ személyt” jelöljék.

Ponta korábban azt javasolta,
hogy a három alakulat kössön
egymással egy 2019-ig érvényes
együttmûködési megállapodást.
Eszerint a három párt a következõ
parlamenti és helyhatósági válasz-
tásokon közös jelölteket állítana
az államfõi és a miniszterelnöki, a
két házelnöki, a megyei tanácsel-

nöki és a megyeszékhelyek pol-
gármesteri posztjaira, és gyõzel-
mük esetén közös kormányt ala-
kíthatnának. Crin Antonescu
PNL-elnök hajlik erre az összefo-
gásra, bár szerinte nem indokolt
nyolc évre elõre tervezni, hanem
elegendõ 2016-ig rögzíteni az
együttmûködés feltételeit. 
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„Fã-te frate cu dracul,
pânã treci puntea”, az-
az, szabad fordítás-
ban, „Az ördöggel is

szövetkezz, ha érde-
ked úgy kívánja” –
tartja a román

mondás, amelyet
a hazai politiká-
ban gyakorlatilag

mindenki követni látszik. (Nem kivétel
ez alól az RMDSZ sem, amelynek
egyik alapelve, hogy a román politikai
porondon számára „nincsenek barátok,
csak érdekek vannak: a magyar válasz-
tók érdekei”. Ennek megfelelõen – a
Nagy-Románia Párton kívül – a ma-
gyar érdekvédelmi szövetség valameny-
nyi jelentõsebb román párttal lépett
már szövetségre, vagy támogatta annak
kormányát a parlamentben.)
A román népi mondást most éppen a
liberálisok tûzték zászlajukra, éspedig
az a pártvezér, akit eddig valamiféle
politikai ártatlanság aurája vett körül:
Crin Antonescu. A liberális politikus –
már nem is annyira zsenge kora ellené-
re – egy ifjú, szûz hajadont is megha-
zudtolóan szeplõtelennek tûnt a felüle-
tes szemlélõ számára, magyarul Lilio-
mot jelentõ keresztnevével, fiatalos len-
dületével, õszülni makacsul nem aka-
ró, rakoncátlan fürtjeivel, kiváló oráto-
ri képességeivel, illetve azzal a hévvel,
amellyel a hatalmat – kvázi örök el-
lenzékiként – ostorozni tudja. Még a
„lógós” jelzõ is, amellyel parlamenti
hiányzásrekordjai miatt illették ellen-
felei, valahogy jól állt neki, hiszen még
illett is a ráragadt „csínytevõ diák”
szerephez.
Most azonban Antonescu, mindenki
„Crin”-je, az „ártatlan Liliom” olyat
tesz, amitõl hátrahõkölt a teljes hazai
közvélemény. Szoros szövetségre lép a
vezére, létrehozója – Dan Voiculescu –
szekusmúltját evidenciaként és örök
billogként magán hordozó Konzervatív
Párttal, amely az egyik legrosszabb
imidzsû párt(ocska) Romániában.
Egyetlen – de igencsak jelentõs – aduja
lévén a Voiculescu-féle, állítólag a
Szekuritáté átmentett vagyonára épí-
tett médiabirodalom.
Lehet ezt a lépést úgy felfogni, persze,
mint politikai „beérést”, az „ifjú politi-
kus” „férfivá érését”. Vagy – egy má-
sik, igen sikeres hazai „államférfitól”
kölcsönözve a terminust –: „politikai
fenevaddá”. És csakis az idõ fogja
megválaszolni a kérdést, hogy hosszú
távon mi a kifizetõdõbb: Liliomnak
lenni, vagy fenevadnak?

Román lapszemle

Liliomból fenevad?

Salamon 
Márton László

Romániát is utolérte a madarak apokalip-
szise. Konstancán több tucat seregély tete-
mére bukkantak egy lakótelepen.
(Adevãrul) Síbalesetek sorozata a hazai
hegyekben: újév óta több mint 300, a
Prahova völgyében vakációzó turista ke-
rült kórházba különféle törésekkel.
(Adevãrul) A munkáltatók és a szakszer-
vezetek egyaránt tiltakoznak az egészség-
biztosítási pénztár vezetõtanácsának ösz-
szetételét átalakító határozat ellen. Ennek
értelmében a 17 tagú testület létszámát 7
tagra csökkentik, ebbõl a kormány öt sze-
mélyt jelöl, a munkáltatók és a szakszerve-
zetek pedig kénytelenek lesznek beérni
egy-egy hellyel. (Curierul naþional)
Tízperces filmet rendelt Bukarest fõpol-
gármestere a Romániát a tavalyi, shang-
haji világkiállításon audio- és vide-
ofelvételekkel népszerûsítõ Stage Expert
kft-tõl. (Gândul). Eredeti módon kíván
tiltakozni az üzemanyagárak drasztikus
emelése ellen a Független Taxisok Jog-
védõ Egyesülete: az érdekképviselethez
tartozó taxisok csütörtökön egyáltalán
nem vásárolnak üzemanyagot a töltõál-
lomásoknál (România liberã).

Átszervezõdött ellenzék

Daniel Constantin PC-elnök és Crin Antonescu PNL-elnök más-mást nyer a tegnap aláírt együttmûködésbõl Fotó: Mediafax

CSCI-felmérés: 62 százalékon a parlamenti ellenzék

A szavazatok 38 százalékával nyerné a választásokat a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) az Infopolitic közvélemény-kutató intézet
szerint. Második helyen a tegnap alakult Jobbközép Szövetség vé-
gezne a voksok 24 százalékával, harmadik pedig a Demokrata-
Liberális Párt lenne a szavazatok alig 18 százalékával. Bejutna
még a parlamentbe az OTV-s Dan Diaconescu nevével fémjelzett
Nép Pártja 9,9 százalékkal és a Nagy-Románia Párt 5,7 százalék-
kal. Az RMDSZ a voksok négy százalékát kapná. 

ÚMSZ

Bûnvádi eljárást indított a
legfõbb ügyészség Corneliu

Vadim Tudor, a szélsõségesen
nacionalista Nagy-Románia Párt
(PRM) elnöke és európai parla-
menti képviselõ ellen. Ez azt je-
lenti, hogy az ügy új szakaszba
lépett, hiszen az elõzetes vizsgá-
latok alapján az ügyészek meg-
alapozottnak találták bûnvádi el-
járás indítását a politikus ellen,
akinek immár gyanúsítottként
kell részt vennie a további
ügyészségi kihallgatásokon.
Vadim Tudor ellen a hatósági kö-
zeg megsértése és bírósági ítélet
tiszteletben nem tartása miatt in-
dítottak az ügyészek bûnvádi el-
járást. A vádhatóság a múlt héten
hivatalból indított büntetõjogi
vizsgálatot a politikus ellen, aki
pártja bukaresti székházának jog-
erõs bírósági végzés alapján ter-
vezett lefoglalását próbálta meg-
akadályozni. Vadim Tudor nyíl-
tan megfenyegette a bírósági vég-
rehajtót és a rendõröket, erõsza-
kot alkalmazott ellenük, sérteget-
te õket. A PRM-elnök ordítozva
vágott különféle gorombaságokat
a hatósági személyek fejéhez, a
végrehajtó hölgy arcába vizet
loccsantott, és sértõ szavakkal il-
lette õt. A rendõröket is inzultál-
ta, lökdöste, az egyiknek lekapta
a fejérõl a sapkát. 

Vadim Tudor:
szorul a hurok?

ÚMSZ

Semmit sem használ, ha el-
hallgatják az igazságot, amely

szerint Románia és Bulgária még
nem teljesítette teljes mértékben a
schengeni csatlakozás feltételeit –
mondta az Evenimentul Zilei hétfõi
számában megjelent interjúban
Henri Paul, Franciaország buka-
resti nagykövete. A diplomata is-
mételten hangsúlyozta országa ál-
láspontját, amely szerint a két bal-
káni ország márciusi schengeni
felvétele még túl korai lenne. Fel-
hívta a figyelmet az igazságszol-
gáltatás és a biztonság területén
még megoldatlan problémákra,
amelyeket Párizs szerint együtte-
sen kellene orvosolni. Közös fellé-
pésre van szükség, hogy Románi-
ával és Bulgáriával együtt megta-
lálják azokat az utakat, amelyek
elvezetnek e problémák megoldá-
sához, hiszen ezek elkendõzése
semmit sem használ – hangsú-
lyozta Henri Paul. Emlékeztetett:
Franciaország nagyon sokat tett
Románia európai uniós felvétele
érdekében, így most nem vádol-
ható azzal, hogy diszkriminálná
ezt az országot.  Franciaország jó
barátként hívja fel a figyelmet ar-
ra, hogy az ehhez szükséges felté-
telek még nem teljesültek – teszi
hozzá a diplomata, aki úgy véli: a
két ország viszonya ettõl még
nem került zsákutcába. 

Henri Paul: korai
még Schengen

Sipos. M. Zoltán

A kampány szabályozását és
választási etikai kódex elfoga-

dását szorgalmazza az RMDSZ-
ben a szövetség elnöki tisztségéért
induló Eckstein-Kovács Péter. A
Szabadelvû Kör elnöke szerint
mindkét javaslata hozzájárulhat a
közelgõ elnökválasztás kampá-
nyának zavartalan és méltányos
lebonyolításához. „A szövetség
történetének utóbbi tíz évében
nem volt példa arra, hogy elnöki
tisztségért többen is indultak vol-
na, így a kampány szabályozása
terén hiányosság van” – magya-
rázta tegnapi kolozsvári sajtótájé-
koztatóján Eckstein. A politikus
12 pontból álló kampányszabá-
lyozási javaslatot juttatott el az
RMDSZ Szövetségi Képviselõk
Tanácsához, a Szövetségi Állandó
Tanácshoz, az ügyvezetõ elnök-
séghez és a kongresszusi biztos-
hoz. Eckstein úgy véli, a kampány
során az RMDSZ-nek biztosíta-
nia kell az elnöki tisztségért indu-
lók esélyegyenlõségét: az adatbá-
zisokhoz való hozzáférést, a szer-
vezeti szállítási eszközök haszná-
latát, a szervezeti infrastruktúra
használatát, valamint a szervezet
által megrendelt közvélemény-ku-
tatások eredményeihez való
egyenlõ hozzáférést. Ugyancsak
az elnökválasztás  zökkenõmen-

tességét hivatott biztosítani a vá-
lasztási etikai kódex, amelyet
Eckstein már elküldött eddigi
egyetlen elnökjelöltjének, Kele-
men Hunornak is. Az etikai kó-
dex is erõszakmentes, átlátható,
tiszta kampányt szorgalmaz, ez a
kampányidõszak kezdetétõl a
végeredmény kihirdetésének idõ-
pontjáig érvényes. A politikus azt
szeretné, hogy a jelöltek program-
juk bemutatására minél nagyobb
nyilvánosságot kapjanak. Elkép-
zelése szerint lehetõvé kellene ten-
ni, hogy Erdély-szerte fogható té-
vécsatornák adásaiban szervezett
vitákon ütköztessék nézeteiket. A
sajtótájékoztatón Eckstein-Ko-
vács Péter elmondta: örül annak,
hogy a hírek szerint Olosz Ger-
gely is indul az elnöki tisztségért.
Mint fogalmazott, az RMDSZ
képviselõházi frakcióvezetõje jó
szervezõképességgel megáldott,
fiatal politikus, „bár lehet, hogy fi-
atal még az elnöki tisztségre”. 

„Viccesnek tartom, hogy
Ecstein-Kovács Péternek most ju-
tott eszébe az elnökválasztási
kampány szabályozása, hiszen
már két hónapja kampányol” – je-
lentette ki lapunknak Kelemen
Hunor. A mûvelõdési miniszter
egyelõre nem kívánta érdemben
kommentálni ellenjelöltje javasla-
tait, mert nem volt még ideje átta-
nulmányozni a szövegeket. 

Kampányszabályozást

javasol Eckstein-Kovács Péter



ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. január 11., kkeedddd4

Gy. Z.

Az 1989. évi „bársonyos
forradalmat” követõen

Csehszlovákia elsõ külügy-
minisztere, Jirí Dienstbier a
család közlése szerint hosz-
szas betegség után szomba-
ton hunyt el Prágában, 73
éves korában. A német sza-
bad demokrata politikus,
Hans-Dietrich Genscher –
kettejükrõl ugyanolyan fotó
járta be 1989 decemberében
a nemzetközi sajtót, mint
Horn Gyula magyar és Alois
Mock osztrák külügyminisz-
terrõl ugyanazon év kora
nyarán a magyar–osztrák ha-
táron – meggyõzõdéses euró-
paiként jellemezte egykori
csehszlovák kollégáját.

Miniszter és fûtõ

Dienstbier még egészen
friss ember volt akkoriban hi-
vatalában, bár a kezdeti idõk-
ben mutatkoztak számára bi-
zonyos nehézségek. Minisz-
teri kinevezéséig ugyanis arra
kényszerült, hogy fûtõként
dolgozzék. A cég azonban,
ahol Dienstbier gondosko-
dott a melegrõl, hamarjában
nem tudta õt pótolni.
Dienstbier ezért vadonatúj
miniszterként még néhány
napig rendszeresen fölkelt
bársonyszékébõl, és szépen
átmasírozott korábbi munka-
helyére.

A legendás csehszlovák
külügyminiszter titokban
már 1985/86-ban egy fûtõ-
mûben elrejtõzve leírta az el-
képzeléseit a politikai rend-
szerek áthidalásáról, Európa
és Németország újraegyesü-
lésérõl, Kelet-Európában pe-
dig egy demokratikus átala-
kulás létrejöttérõl. „Elképzel-
hetõ, mennyire alkalmatlan
volt ez az idõ a könyvírásra”
– emlékezett vissza. – „Egy
évig a Charta 77 szóvivõje
voltam, ennek megfelelõen a
titkosrendõrség szigorú ellen-
õrzése alatt álltam. Minden
leírt oldalból egy másolatot
azonmód el kellett rejtenem.
Õk ugyanis bármikor, bár-
mely lehetetlen helyzetben
meglephettek.”

Mindaz, amit Dienstbier
az 1980-as évek közepén pa-
pírra vetett, akkoriban „egy
máskéntgondolkodó álmo-
dozó nevetséges víziója” volt
a számára. És lám, ezek az
álmok hirtelen összetalálkoz-
tak az eseményekkel, õ pedig
egyike lett a prágai fõszerep-
lõknek.

Politikusok 
búcsúztatják

A már korábban említett
barát, Hans-Dietrich
Genscher „nagy barátként”
jellemezte Dienstbiert, mi-
helyst értesült a hírrõl; „halá-
lával nemcsak a Cseh Köz-

társaság, hanem egész Euró-
pa szegényebb lett” – tette
hozzá. Dienstbier „meggyõ-
zõdéses európai” volt, „aki
nagy szolgálatokat tett a né-
metek és a csehek párbeszé-
déért” – jelentette ki az FDP
83 éves tiszteletbeli elnöke.

Csehországban nemcsak
külpolitikusi tevékenységéért
méltatják Dienstbiert. Leg-
közvetlenebb harcostársa,
Václav Havel azokra az
idõkre emlékezett vissza,
amelyeket a kommunisták
idején közösen töltöttek bör-

tönben. „Jirí a legrosszabb
körülmények között is rend-
szeresen fölvidított a vidám
természetével. Tudtam arról,
hogy kínozza a rák, halála
mégis váratlanul ért” – nyi-
latkozta az egykori csehszlo-
vák, majd pedig cseh állam-
fõ. Dienstbier részese a mo-
dern cseh újságírás, politika
és ellenzéki mozgalom törté-
netének. Az elhunyt külügy-
miniszter nem nélkülözi
Václav Klaus elismerését
sem, a jelenlegi elnök hang-
súlyozta, hogy elhunyt „úri-
emberként” marad meg az
emlékezetében.

A kényelmetlen 
igazság

Dienstbier jellemzõen
máskéntgondolkodói pálya-
futást mondhatott magáé-
nak, amikor elfoglalta hivata-
lát: hivatásbeli szükségszerû-
ségbõl belépett a kommunis-
ta pártba, különbözõ rádiók
külföldi tudósítójaként má-
sok mellett az Egyesült Álla-
mokban alakította ki saját ar-
culatát, keserûen élte meg a
prágai tavasz erõszakos vé-
gét, ezért kötelességtudásból
és menteni, ami menthetõ
hazatért, de üldözésben,
újabb és újabb letartóztatás-
ban, ínségben és elszigetelõ-
désben volt része. Hivatásá-
nak gyakorlásától eltiltva fû-
tõként, levéltárosként és éjje-
liõrként dolgozhatott. De
rendszeresen elkötelezi ma-
gát emberjogi csoportok és a
Charta 77 mellett, avagy
földalatti újságok (szamizdat
kiadványok) szerzõjeként.
Korábbi párttagsága hátrányt
jelent a számára az 1990-es

évek választásain, amikor az
antikommunizmus általános
irányvonallá vált. Késõbb pe-
dig még olyan vádak is el-
hangzottak, hogy a prágai tit-
kosszolgálatnak dolgozott,
de ezt felháborodva vissza-
utasította.

Amikor 1992-ben lekö-
szönt a külügyminiszterség-
rõl, szép teljesítménnyel di-
csekedhetett. A Varsói Szer-
zõdés prágai ülésén fölveti,
hogy a szervezetet adják át
a múltnak, szorgalmazza az
Európai Biztonsági és
Együttmûködési Értekezlet
munkájának rendszeressé
tételét (ebbõl nõtt ki az Eu-
rópai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezet). Életé-
nek kiemelkedõ teljesítmé-
nyét nyújtotta emberjogi
megbízottként az egykori
Jugoszláviában, ahol rend-
kívül kényelmetlen módon
rendszeresen az érintettek
szemére vetette a Nyugat
csõdjét. Csehországban az
utóbbi években Dienstbier
megérte a nagy visszatérést:
egészen haláláig pártonkí-
vüliként a parlament felsõ-
házában, a szenátusban a
szociáldemokrata frakciót
erõsítette.

Számos kortársa és politi-
kai barátja szerint Németor-
szág számára nagy szeren-
csének számított, hogy
Dienstbiert a partnerének
tudhatta, s nem csupán azért,
hogy korábban fellépett az
újraegyesülés mellett. Min-
dig bírálta a németek elûzését
a második világháború után:
„Az igazságot mindig ki kell
tudnunk mondani, még ha
népszerûtlen is” – alapozta
meg álláspontját. 

Meghalt a kerítésvágó prágai külügyminiszter

Bogdán Tibor 

Az Európai Unió, a
Nemzetközi Valutaalap,

a Világbank és más nemzet-
közi szervezetek elvárása el-
lenére aligha születnek majd
komolyabb válságkezelõ in-
tézkedések az idei év folya-
mán. A pártok ugyanis fon-
tosabbnak tartják majd a fel-
készülést a jövõ két fontos
választási megmérettetésére:
a helyhatósági és a parlamen-
ti választásokra. 

Megnyílik 
a bõségszaru? 

Ilyen körülmények között
a gazdasági-pénzügyi válsá-
got a politikai erõk koránt-
sem megoldandó súlyos
problémaként kezelik, in-
kább csak kampánytémaként
szolgál majd mind a fõ kor-
mánypárt, a Demokrata-Li-
berális Párt, mind az ellenzé-

ki tömörülések számára.
Elõbbiek várhatóan ismét
anyagilag megalapozatlan,
populista ígéretekkel igye-
keznek majd helyreállítani
zuhanórepülésbe került nép-
szerûségüket – Emil Boc kor-
mányfõ már tavaly 15 száza-
lékos béremelést ígért példá-
ul a közalkalmazottaknak
(ami azonban a gyakorlatban
csupán a tavalyi 25 százalé-
kos csökkentés némi „lefara-
gását” jelenti), továbbá „elfe-
lejtette” meghosszabbítani az
állami vállalatvezetõk „pi-
masz fizetéseit” lefaragó ren-
deletét, a hadsereg nyugdíja-
sai pedig továbbra is megkap-
ják különleges – és nem ke-
vésbé pimasz – nyugdíjaikat.
Az ellenzék ezzel szemben
nyilvánvalóan beéri a kor-
mány minden intézkedésé-
nek bírálatával, abból az
alapvetõ igazságból kiindul-
va, hogy a Boc-kabinet ön-
maga alatt fûrészeli el a fát.

Pártgondok 

A demokrata-liberálisokat
az elkövetkezõ hónapokban
messzemenõen lefoglalják a
március-áprilisra halasztott
belsõ választások is. A fõ kor-
mánypárt hangadó politiku-
sai már több alkalommal is
bebizonyították: a hatalmon
és a vele együttjáró pénzen
kívül semmi egyéb nem ér-
dekli õket, így a tömörülésen
belüli érdekcsoportok közötti
ellentétek a jövõben minden
bizonnyal tovább mélyülnek.
A hatalomért, a pártelnöki
tisztségért az Elena Udrea ál-
tal vezetett úgynevezett re-
formszárny illetve a Vasile
Blaga nevével fémjelzett
„konzervatívok” vetélked-
nek. Emil Boc kormányfõ, a
párt jelenlegi elnöke egyelõre
még nem nyilatkozott arról,
hogy jelölteti-e magát a leg-
felsõbb pártvezetõi tisztségre.
Habozása azzal is magyaráz-
ható, hogy jelenleg még nem
dõlt el: az eljövendõ pártel-
nök lehet-e majd egyszemély-
ben kormányfõ is, vagy pedig
– a jövõ évi választásokra
gondolva – a párt belsõ ügye-
inek megoldására, helyzeté-
nek megszilárdítására, nép-

szerûségének helyreállítására
kell csupán összpontosítania.

Az ellenzéki pártok leg-
fõbb gondját természetesen
úgyszintén a hatalom meg-
szerzése jelenti. A közeljövõ-
ben nagy valószínûséggel
frissen tetõ alá hozott „jobb-
oldali pártszövetségük” meg-
szilárdítása lesz a legfõbb cél-
juk. Ez viszont nem kevés
idejükbe és energiájukba ke-
rül majd, hiszen a szövetkezõ
három párt között is mély el-
lentétek feszülnek, mostani
közeledésük csak a politikai
konjunktúrának tudható be.
A szociáldemokraták és a
nemzeti liberálisok nézõ-
pontjai a legtöbb kérdésben
különböznek, Dan Voicules-
cu konzervatívjai pedig – ezt
már Traian Bãsescu államfõ-
tõl is tudjuk – „a tisztességte-
len megoldást” jelentik.
Victor Ponta és Crin
Antonescu tartósabb idõre
szóló összefogásának sikerét
a 2012-es választási év is
megkérdõjelezi, amikor is
mindkét tömörülés a hege-
mónia megszerzésére törek-
szik majd. Mindkét párt
ugyanis legszívesebben ön-
magában kormányozna,
amit nem is nagyon titkol.

Az ellenzéki egység megbon-
tásán természetesen kitartó-
an munkálkodik majd Traian
Bãsescu államfõ is, akinek
idejét és energiáját így egy-
részt a „középjobb szövet-
ség” gyengítése, másrészt pe-
dig a Demokrata-Liberális
Párt felfuttatása köti majd le. 

Schengen utáni 
kudarcok

A körvonalazódó schen-
geni kudarc után ilyen körül-
mények között idén újabb si-
kertelenségek várhatók. Alig-
ha hihetõ, hogy érdembeli
elõrelépés történik majd az
igazságszolgáltatás régóta
esedékes reformja tekinteté-
ben. Rendkívül valószínûtlen
az is, hogy beindul a nagy-
korrupcióval történõ végsõ
leszámolás, nem tudni, kihe-
gyezi-e végre az államfõ az
általa még az elsõ elnöki
mandátuma elõtt megígért
Forradalom-téri karókat. An-
nak a reménye is elenyészõ,
hogy az idén ismét adakozó-
nak mutatkozó és jövõre
minden valószínûség szerint
még bõkezûbbé váló kor-
mánynak sikerül majd csök-
kentenie kiadásait, és arra

sincs sok esély, hogy képes
lesz behajtani kintlevõségeit
– holott mindkét intézkedés
szükségességére legutóbb is
nyomatékosan felhívták a fi-
gyelmét a Nemzetközi Valu-
taalap illetékesei.  Nagy kér-
dés, hogy idén végre megszü-
letik-e – és ha igen, milyen
formában? – az új Munkatör-
vénykönyv, amely, átfogó
szociális kihatásai miatt, ke-
mény politikai vitákhoz vezet
majd az érdekelt felek között. 

De az is félõ, hogy a mind
elkeseredettebbé váló belpoli-
tikai acsarkodás körülményei
között az európai uniós pén-
zek lehívásához szükséges
megalapozott projektek ki-
dolgozására sem lesz idõ, így
Románia ebben a tekintetben
is a kullogók között marad.
Márpedig pénzre mindennél
nagyobb szüksége lenne az
országnak, amelyet követke-
zetesen a fizetésképtelenség
veszélye fenyeget; a kabinet-
nek havonta gondot okoz a
bérek és nyugdíjak kifizetése.
Ráadásul idén jelentõs több-
letköltséget jelent az ország
számára a NATO Parlamen-
ti Közgyûlése Bukarestbe ter-
vezett összejövetelének meg-
rendezése. 

A reformhalogatás újabb éve?
Politikai megfigyelõk szerint feltehetõ-

en a jövõ évi helyhatósági és parlamen-

ti választások jegyében telik majd el az

idei év, így a reformok szempontjából

2011 is elvesztett évnek tekinthetõ. 

Hans-Dietrich Genscher és Jirí Dienstbir. 
1989 decembere: „vasfüggönyvágás” valahol a bajor–cseh határon

Csehország és Európa elveszítette Jirí
Dienstbiert, aki egykoron nyugatné-
met kollégájával, Hans-Dietrich
Genscherrel Csehszlovákia és az
NSZK között átvágta a vasfüggönyt.



Néhány évvel ezelõtt még nehéz lett volna
elképzelni, hogy Románia és Magyaror-
szág egyszerre kerülnek az EU szégyen-
padjára, s a két kormány szolidaritásának
alapját a demokrácia-deficit fenntartása
fogja jelenteni.
Az Orbán-kormány sajtótörvénye Európá-
ban példátlan korlátozását jelenti a sajtó-
szabadságnak, s a jogszabály joggal váltot-
ta ki a kontinens civilizáltabb felének egy-
öntetû tiltakozását. Egy olyan Médiata-
nács (a hazai Audiovizuális Tanács meg-
felelõje), amelyiknek az elnökét a minisz-
terelnök nevezi ki és tagjait a kormány-
többséget alkotó pártok delegálhatják,
nemcsak a lehetõségét, de a garanciáját je-
lenti a cenzúrának, a hatalom számára ké-
nyelmetlen médiumok elhallgattatásának,

s akkor még nem beszél-
tünk a közszolgálati mé-
dia egyetlen központi
irányítás és felügyelet
alá vonásáról. A jogsza-

bály ugyanakkor hem-
zseg a média tarta-
lomszabályozásának
jogilag meghatároz-
hatatlan, ideológiai

színezetû, visszaélésekre alkalmat teremtõ
elemeitõl (ilyen például: „a nemzeti össze-
tartozás és a társadalmi integráció elõsegí-
tése, illetve megerõsítése, valamint a há-
zasság intézményének és a család értékei-
nek tiszteletben tartása”).
Kis hazánk esetében a schengeni csatlako-
zás elnapolása egyértelmû-
en összefüggésbe hozható
Traian Bãsescu államfõ
ama kijelentésével, amely
szerint Románia és
Moldova Köztársaság
egyesülése megvalósítható
az elkövetkezõ tíz évben, s
ez csak a politikusok akaratán múlik. A két
ország állampolgársági törvénye is joggal
aggasztja a brüsszeli illetékeseket. Ebben
az összefüggésben különösen Románia
helyzete aggályos, tekintettel arra, hogy
EU-állampolgárságot biztosít olyan szemé-
lyeknek, akiknek a lakóhelyük a közösség
határain kívül esik. Másfelõl Románia vi-
tatja az 1947-es párizsi békeszerzõdés érvé-
nyességét. 
A közösség tételes bírálatai között ugyan
nem szerepel, de egyes nyilatkozatok utal-
nak rá, hogy a budapesti és bukaresti au-

tokráciát nem nézik jó szemmel Brüsszel-
ben. A „puszta Putyinja” és a „Kárpátok
Lukasenkája” nagy kihívást jelent az EU
jobbközép vezetésének, különösen olyan
körülmények között, amikor a szélsõjobb
elõretörése a kontinensen muníciót szolgál-
tat a baloldali retorikának. 

Brüsszel számára most az
igazi tét nem is az, hogy
megváltoztassa a magyar
médiatörvényt vagy rábírja
Romániát határainak elis-
merésére, hanem az, hogy
meg tudja-e védeni azokat
a demokratikus értékeket,

amelyek értelmet adtak létrejöttének. Min-
den bizonnyal ez a felismerés vezethette
José Manuel Barroso-t, az Európai Bizott-
ság elnökét, amikor a magyar EU elnökség
hivatalos kezdetekor rendezett sajtótájékoz-
tatón sem mulasztotta el figyelmeztetni Or-
bán Viktort arra, hogy ha a bizottság szak-
emberei szükségesnek vélik, változtatnia
kell a médiatörvényen, mert a sajtószabad-
ság olyan elv, amelynek alkalmazásától a
közösség nem térhet el. 
Az Európai Unió szempontjából némi op-
timizmusra adhat okot e tekintetben az,

ahogyan a két ország vezetõi reagáltak a
brüsszeli bírálatokra. Egy héttel ezelõtt Or-
bán Viktor még azt nyilatkozta, hogy
„eszük ágában sincs megváltoztatni a mé-
diatörvényt”, ma már azt mondja, hogy ez
lehetséges, ha az EU nagyon ragaszkodik
hozzá. Traian Bãsescu elsõ reakciója is a
határozott visszautasítás volt. Elõreküldte
külügyminiszterét, hogy korrupcióval vá-
dolja meg Németországot és Franciaorszá-
got, majd megfenyegesse Brüsszelt Horvát-
ország csatlakozásának megvétózásával,
hogy aztán õ maga már békülékenyebb
hangot üssön meg.
Az elkövetkezõ hetekben kiderülhet az,
hogy mennyire hatékonyak az EU mecha-
nizmusai a tagállamok demokratikus be-
rendezkedésének fenntartása tekintetében,
sõt beigazolódhatnak azok a szocialista és
liberális vélemények, hogy a közösségnek
nem pusztán gazdasági, hanem politikai és
emberjogi szabványokat is statuálnia kelle-
ne a tagországok számára. Ugyanakkor az
is bekövetkezhet, hogy a látszat és a béke
kedvéért az Unió szemet huny kisdiktáto-
rainak garázdálkodásai fölött, s ezzel ve-
szélybe sodródik az egész konstrukció te-
kintélye és ereje. 

Kossuth Lajos hivatásos politikus, nem teoretikus. (...) Õ is tudja,
amit Széchenyi István már korábban megfogalmazott: ha ország
sorsáról, nemzet jövõjérõl van szó, soha nem az a kérdés: ellenzé-
kiek vagy kormánypártiak legyünk? Az egyetlen igazi kérdés: mi-
lyen tettek szolgálják ország s nemzet jövõjét, kik hajlandók s kik
bátrak ennek szellemében cselekedni! 
Most, 1847 nyarán Kossuth Lajos egyértelmûen azt állítja: a kor-
mány országrontó politikája minden becsületesen gondolkodó, ha-
zánk sorsáért aggódó embert az ellenzék táborába kényszerít. 
S ha már a kormányt leváltani nem lehet, az ellenzéki – többségi!
– álláspont és program pontos megfogalmazásával és kimondásá-
val kell a kormányt arra kényszeríteni: hallgasson politikai ellenfe-
leire, s ne az ellene szólók elhallgattatásával foglalkozzon, hanem
valósítsa meg – kezében a hatalom, megteheti – az ellenzéki prog-
ramot. 
Kossuth vagy Deregnyei?
Magyar nyomorúság: az ellenzék vezéregyénisége bármit mond, a
kormány szemében gyanús. Talán – Kossuth és az ellenzék ebben
reménykedett – az ismeretlen Deregnyei éles szavára felfigyelnek a
hatalom urai, s megértik: a többség érdekei és érzelmei ellenében
országot, népet kormányozni csak ideig-óráig lehet.
1847 õszén összeült az országgyûlés. Hamar kiderült: Budán, Po-
zsonyban s Bécsben a kormánykereket kezükben tartók nem tud-
ják, mi történik abban az országban, amelyet kormányozni – úgy
gondolták – örökletes joguk.
1848. március 15-én kormánypártiakat, ellenzékieket válogatás
nélkül sodort el a forradalom.

Szigethy Gábor: Kossuth vagy Deregnyei 

Kisdiktátorok esete az EU-val
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Vagyis tiszta, becsületes, sportszerû játék. Az EU-
nak is egyik alapvetõ követelménye. S nem csak a
sportban, hanem a gazdaságban, kultúrában, médi-
ában, az emberi kapcsolatokban és mindenben, ami
az európaiságot meghatározza. A fair play betartá-
sa, nekünk, magyaroknak különösen fontos lenne,
ha jobbik énünket kívánjuk mutatni másoknak és fel
akarunk zárkózni a fejlettebb demokráciákhoz. 
December 4-én fél Európát bejárta az erdélyi ma-
gyarság számára örvendetes hír: a román alkot-
mánybíróság döntõ, 7/2-es szavazással jóváhagyta
az új oktatási törvényt. Tanár barátom mesélte:
másnap (a téli vakáció utáni elsõ tanítási napon)
osztályában alig volt más téma. Szinte ujjongtak a
diákok, hogy végre szeptembertõl nem úgy kell már
tanulniuk, mint akiket el akarnak románosítani az
iskolában, az iskolával. 
Külön jó öröm, hogy a kedvezmények túllépnek a
nyelvi kereteken. Úgy tudom, más iskolákban is
voltak ilyen tetszésnyilvánítások, s fõleg ott, ahol a
tanárok nem politikai ügyként kezelik a kérdést, ha-
nem magyarként való megmaradásunk és napi köz-
érzetünk javításának eszközeként. Ha nem tévedek,
közel kétszázezer romániai magyar gyermek és eny-
nyi szülõ, pedagógus hangulatán javított az új tör-
vény. 
Aznap este külön érdeklõdéssel figyeltem a magyar-
országi közszolgálati televíziók mûsorát. Kíváncsi
voltam, hogyan reagálják le a nem mindennapi hírt.
Aki látta, tudja: nem estek hasra, nem ugráltak a
plafonig! A Nemzet Televíziója, vagyis a Duna TV
foglalkozott vele többet, úgy három percet, mialatt
pár mondat erejéig Markó Bélát is megszólaltatták.
Mindjárt az aradi demokrácia-központ avatása kö-
vetkezett, az elõbbinél több idõben és Toró T. Tibor
is bõvebben szólhatott. A szerkesztõk úgy látták:
egy vidéki iroda avatása (egy a honosításra létreho-
zott sok hasonló közül!) fontosabb, mint kétszáz-
ezer erdélyi magyar gyermek érdeke. Lelkük rajta! 
Másnap a Duna TV a bálványosi nyári egyetem
szervezõirõl, akik Budapesten adták le honosítási
kérvényüket, negyedórás külön örömriportot sugár-
zott. Miközben a kétszázezer erdélyi magyar fiatal
örömérõl nem ejtettek több szót, s nem csináltak ró-
la külön riportot. Igaz, az m1 és m2 is beérte egy-
egy rövid hírrel. 
Persze az új tanügyi törvény „csak” az RMDSZ

sokévi kemény munkája. A demokrá-
cia-központokat pedig Tõkés Lász-
ló és Toró T. Tibor építgeti, egyelõ-
re a legkisebb ellenállás nélkül. Az
õ egyórai munkájuk is többet ér

most Pesten, mint Markó Béla húsz
évi küzdelme. 
Hát akkor, éljen a fair play, va-
gyis a magyar sportszerûség és

tisztesség! Sike Lajos

Lap-top
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A közösségnek nem
pusztán gazdasági, 
hanem politikai és em-
berjogi szabványokat is
statuálnia kellene.

Székely Ervin

Minden napra egy mondás

„Ellenállhatatlan varázs van abban, ha másnak
a lelkében a magunkéval találkozunk.” 

Jósika Miklós

Stratégia

Sodort a forradalom 

Fair play 
A nap címe. Henri Paul: „Nem vagyunk
hajlandók alkudozni”, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Mark Twain kedves mondása
jut eszünkbe egy elszánt, lelkes kis csapatról:
„Miután végképp szem elõl tévesztették a
célt, megkettõzték erõfeszítéseiket.” A hazai
sajtó olvasói a bátor román és magyar kije-
lentések, akciók alapján azt gondolhatnák,
hogy a vita a schengeni csatlakozásról amo-
lyan enyelgés, haveri cinkos cukkolás, a vé-
gén úgyis minden „rendben lesz”. Nos, Hen-
ri Paul, Franciaország bukaresti nagykövete
kétséget sem hagy a jövõ felõl. Néha az az
érzésünk, hogy minden újabb erõsködés és
vádaskodás csak még ádázabbá teszi a nyu-
gatiak ellenállását. 

Az Öreg helyesli. Ion Iliescunak tetszik a
PSD–PNL–PC „platform”, mindazonáltal a
PSD és a PNL–PC „esetleges szövetségének”
„nem kellene a külön, sajátos programok és
ideológiák feladásához vezetnie.” (Gândul) 

Preda nem helyesli. Cezar Preda PD-L-alel-
nök és parlamenti képviselõ – szintén a
Gândul szerint – úgy véli, a szóbanforgó
szövetség nehéz idõket hoz a PD-L számá-
ra, ám a „demokrata-liberálisok cipelni fog-
ják a keresztjüket, és továbbra is mindenki-
vel felveszik a harcot.” Cezar Preda az egy-
szerûbb gondolkodású pedálosok közé tar-
tozik, de a PD-L-re leselkedõ veszélyt helye-
sen ismeri fel. 

Cioabã love EBA. Elena Bãsescu Sze-
benben ismertette európai parlamenti tevé-
kenységének mérlegét, amely méltóan vál-
totta ki Florin Cioabã, a cigányok királyá-
nak elismerését. A Libertatea megírja, hogy
EBA jobban érezte magát Szebenben, mint
Brüsszelben, legalábbis azt mondta. Ebben
közrejátszhatott, hogy Cioabã király gratu-
lált a köztársasági elnök lányának a románi-
ai cigányok érdekében kifejtett európai tevé-
kenységéért. 

A nap álhíre. A budapesti román követség
kerítésének falán mély rokonszenvrõl árulko-
dó feliratok jelentek meg: „Szeretünk, Ro-
mánia!”, „Együtt kezdtük, együtt fejezzük
be!”, „Magyarország – Bukarest, Románia –
Budapest!”, „Schengenre fel!” „Helyetek a
Schengen övezetében van!” 

Horváth István
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Folytatás az 1. oldalról

A szatmári érdekvédelmi
szervezet képviselõi rámu-
tattak: még nagyobb lehet-
ne a mozgásterük, ha a par-
lament végre elfogadná a
kisiparral kapcsolatos tör-
vényt. „Ez is egy olyan té-
ma, amely partnereinknek
nem annyira sürgõs, mint
nekünk – talán azért, mert
nem látják, milyen fontos
szerepet játszanak a kisipa-
rosok és kisvállalkozók az
ország gazdasági életében.
Az RMDSZ frakciója még
az idén megpróbálja ezt is
kimozdítani a holtpontról,
s év végéig hátha még el is
fogadja a parlament” – nyi-
latkozta lapunknak Erdei
D. István parlamenti képvi-
selõ. 

„Egy szakma népszerû-
ségét és vonzerejét mindig a
használhatóság határozza
meg” – fogalmazott lapunk-
nak Bereczki Kinga, az
Eurocenter igazgatónõje. A
felnõttképzõ-központ Szé-
kelyföld több településén
van jelen tanfolyamaival,
melynek kínálatában a
számítógépkezelõi- és
nyelvoktatáson kívül olyan
szakképzések is szerepel-
nek, mint például könyve-
lés-, szociális gondozó-, ács-
vagy asztaloskurzusok. 

Kereslet és kínálat 
összeegyeztetése

A képzõközpontok az
igénylések alapján szervezik
meg kínálatukat: általában
szétnéznek a munkaerõpia-
con, emellett pedig a cégek
megkeresései is fontos infor-
mációt nyújtanak arról, mi-
lyen szakképzett munkaerõ-
re lenne szükség. „Rugal-
masak vagyunk, mindig kö-
vetjük a munkaerõ-piaci igé-
nyeket, abban az esetben
nyitunk egy új szakma felé,
ha az szervezési szempont-
ból is hatékony és kifizetõ-
dõ. Azonban tartós, folyto-
nos igénylõi számnak kell
lennie ahhoz, hogy egy bi-
zonyos munkaterületre kép-
zésprogramot akkreditáltas-
sunk, ez ugyanis elég költsé-
ges és csak három évre szól”
– fogalmazott az Eurocenter
igazgatónõje.  

Munkaerõközpontok:
elméleti párbeszéd 

Érdeklõdésünkre, hogy ál-
talában milyen kapcsolatot
ápolnak az állami munka-
erõközpontokkal, kiderült,
hogy a kölcsönös informá-
ciószerzés, tájékoztatás te-
rén jó az együttmûködés,
közös programokat azon-
ban a korábbi rossz tapasz-

talatokat követõen nem
szerveznek. „A rendszer bü-
rokratikussága igen hátrá-
nyosan hatott, így szinte le-
hetetlenné tette az együtt-
mûködést. Évekkel koráb-
ban volt egy közös progra-
munk, de annyira elvesz-
tünk a papírmunkában,
hogy már nem tudtunk a
tartalomra figyelni, emiatt
döntöttünk úgy, hogy ezt
nem folytatjuk” – magya-
rázta Bereczki Kinga, hoz-
zátéve: a közös munka mára
projektek, tanulmányok, fel-
mérések terére szûkült.

Mint megtudtuk, általá-
nosságban elmondható,
hogy folyamatosan és tartó-
san növekszik az érdeklõdés
a nyelvi képzések iránt, mi-
vel egyre többen felismerik
az idegennyelv-ismeret hasz-
nosságát és fontosságát.
Folyamatosan csökken
ugyanakkor a számítógép-
kezelõi képzések száma,
melynek oka abban keresen-
dõ, hogy az oktatás is utolér-
te a munkaerõ-piaci igényt, a
fiatalok már számítógépes is-
meretekkel kerülnek ki az is-
kolából. A könyvviteli-pénz-

ügyi adminisztráció kurzu-
sainak terén folytonosság fi-
gyelhetõ meg, mivel az ér-
deklõdés ezek iránt állandó.

Biztos állások:
szakács és elárusító

„Legnagyobb igény azo-
kon a területeken mutatko-
zik, ahol munkaerõhiány ta-
pasztalható” – mondta el la-
punknak Bereczki, hozzáté-
ve, hogy a regionális víz-
szolgáltató beindulásával
egyre szükségesebbé vált a
víz-gázszerelõ szakemberek

kiképzése is.  Az automati-
kus fémforgácsoló-kezelõi
szak elindítására a szakszer-
vezet kereste fel a felnõtt-
képzõt. A vendéglátóipar-
ban is növekszik az érdeklõ-
dés a pincér, szakács, ide-
genvezetõ, panzióvezetõ,
adminisztrátor szakmák
iránt. Felfutó tendencia volt
megfigyelhetõ az elmúlt két
évben az elárusítói képzés
iránt is. 

„Nálunk jelenleg a sza-
kács-tanfolyamok iránt a
legnagyobb a kereslet,
emellett a turisztikai pan-
zió-menedzsment, az idõs-
gondozás is sok érdeklõdõt
vonz” – nyilatkozta lapunk-
nak László Tünde, a ma-
rosvásárhelyi Tabula Okta-
tási Központ igazgatója.
Az intézményvezetõ tájé-
koztatása szerint munkahe-
lyet nem tudnak biztosítani
a végzõseiknek, de a gya-
korlati képzést olyan válla-
latoknál végzik, ahol szük-
ség van munkaerõre, így a
hallgatók akár el is helyez-
kedhetnek. Bár a munka-
ügyi- és tanügyminisztéri-
um egyaránt akkreditálta
kurzusaikat, a munkaerõ-
elosztó nem támogatja mû-
ködésüket. Ezzel szemben
sok segítséget kapnak ala-
pítványi vonalon vagy pá-
lyázatok jóvoltából. 

Kisipar – nagy nyereséggel
Nincs pénzük a munkanélkülieknek a hiányszakmákra oktató tanfolyamok elvégzésére

Sok álláskeresõnek szerencsét hozhat a kéményseprõ – feltéve, ha zsebébe nyúl a tandíjért

Küszöbön egy EB-hitel?

Amennyiben nem sikerül
tartani az államháztartási
hiánycélt, Románia kész az
Európai Bizottsággal is
újabb, a Nemzetközi Valu-
talap-kölcsönhöz hasonló
elõvigyázatossági hitel-
megállapodást kötni – jelen-
tette ki tegnap újságírói kér-
désre Gheorghe Ialomiþianu
pénzügyminiszter, hozzáté-
ve, hogy szerinte erre nem
lesz szükség.

A kínai IT-kapcsolat

Valerian Vreme távközlési
miniszter csütörtökön meg-
állapodást ír alá kínai kollé-
gájával Bukarest és Peking
között kötendõ információs
technológiai partnerségrõl és
szakmai tpasztalatcsrérõl –
írta a Mediafax a távközlési
tárca közleményére hivat-
kozva. A miniszter ugyanak-
kor a Kínai Fejlesztési Bank
képviselõivel is találkozik.

Csökkenõ deficit

3,5 százalékkal esett vissza
a kereskedelmi mérleg hiá-
nya az elmúlt év elsõ 11
hónapjában, ami az export
importtal szembeni növeke-
désének köszönhetõ – kö-
zölte a Mediafax az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal ada-
tait (INS). A deficit így 8,6
milliárd eurót tesz ki 33,9
milliárd eurós kivitel és
42,6 milliárdos behozatal
mellett.

Hírösszefoglaló

Tíz éven belül már az
ötödik élelmiszerbot-

ránytól hangos Németor-
szág, az elsõ nagy felhördü-
lést a BSE-járvány (kerge-
marhakór) kitörése váltotta
ki 2000 végén, most pedig
itt a rákkeltõ dioxin, amely-
lyel hónapokon át mintegy
150 ezer tonna takarmányt
szennyeztek – a jelek szerint
tudatosan – egy észak-né-
metországi tápkeverõ üzem-
ben. A dioxinos tápból több
német tartomány állatte-
nyésztõinek jutott – állatai-
kon keresztül pedig a fo-
gyasztóknak is.

Németországban eddig
már több mint 4700 farmot
és hozzájuk tartozó vállal-
kozást zártak be, miután a
vizsgálatok kimutatták,

hogy az általuk használt ta-
karmány rákkeltõ anyagot,
dioxint tartalmaz. A töme-
ges farmbezárás 16 szövet-
ségi tartomány közül nyol-
cat sújt. A német Harles
und Jentsch az eddigi infor-
mációk szerint háromezer
tonna fertõzött, biodízel
gyártásból visszamaradó
zsírsavat szállított 25 táp-
szergyártónak. Az elemzés-
be vont húsz minta közül ki-
lenc esetében mutattak ki a
megengedettnél magasabb
dioxin-szintet – közölte a
tartományi minisztérium. A
német kormány korábban
jelezte, attól tart, hogy akár
150 ezer tonna táplálék is
megfertõzõdhetett, ezért a
mezõgazdasági minisztéri-
um szerint indokolt a nagy-
arányú farmbezárás. A
Foodwatch fogyasztóvédel-

mi szervezet súlyos mulasz-
tásokat és a tápszeripar ér-
dekeinek egyoldalú kiszol-
gálását veti a német kor-
mány szemére, mivel úgy
ítéli meg, túl kevés állami
szerv ellenõrzi a Németor-
szágban mûködõ 1 700 táp-
szerüzemet. Ilse Aigner,
szövetségi földmûvelésügyi
miniszter jelezte: még nem
látható az élelmiszereket
sújtó dioxinfertõzés vége.
Szerinte elsõsorban arról
kell gondoskodni, hogy a
fertõzött takarmányokat vé-
gig nyomon kövessék, és
megakadályozzák, hogy a
szennyezett termékek a ke-
reskedelembe kerüljenek. 

Annak okát, hogy szinte
kétévente derül fény kisebb-
nagyobb visszaélésekre az
élelmiszeriparban, a megfi-
gyelõk abban látják, hogy a

mezõgazdaság – és azon be-
lül az élelmiszerágazat – az
utóbbi évtizedekben ipar-
szerûvé vált, nagymérték-
ben koncentrálódott és glo-
balizálódott. A szektort
napjainkban néhány óriás-
konszern irányítja, a terjesz-
tést és beszerzést a Föld
szinte minden pontját behá-
lózó vállalatok végzik bo-
nyolult szállítási struktúrá-
kon keresztül.

Az iparszerû állattenyész-
tés velejárója a haszonállat-
ok életciklusának drámai le-
rövidülése. Míg 1960-ban
egy csibének két és fél hó-
napnyi ideje volt arra, hogy
elérje a bojlercsirke vágósú-
lyát, az 1 500 grammot, ma
mindössze 35 nap szüksé-
ges. A német baromfihús-pi-
ac óriása, a Wiesenhof da-
rabonként 30 centért szállít-
ja a naposcsibéket a te-
nyésztõknek, majd a felhiz-
lalt csirkéket 90 centért ve-
szi át. Közben szigorúan
megszabja, hány napos ko-
rában milyen táppal kell
etetni a jószágot. Az opti-
malizált takarmány révén
érhetõ el ugyanis, hogy a
csirke a korábbi hizlalási idõ
fele alatt érje el a vágósúlyt.
Ezáltal persze az üzleti ha-
szon is nõ, hiszen a befekte-
tett tõke jóval korábban té-
rül meg. Ám hogy a szinte
napra pontosan meghatáro-
zott takarmányban mi van,
azt még a Wiesenhofnál
sem tudják. 

Röviden Pénzügyekbõl
„elégtelen”
ÚMSZ

Míg Hollandiában, Me-
xikóban és Belgiumban

a polgárok keresetüknek tíz
százalékát tudják megtaka-
rítani, Romániában csupán
a fizetés hét százalékát tehe-
tik félre spórlási szándékkal
– derült ki az ING Bank leg-
frissebb tanulmányából, me-
lyet a Mediafax idézett. Az
ország lakosságának 42 szá-
zaléka egyik napról a másik-
ra él, azaz semmilyen tarta-
lékkal nem rendelkezik vá-
ratlan kiadások esetére – és
mindössze 25 százaléknak
van elegendõ pénze ahhoz,
hogy hat hónapig fizetés
nélkül is eltartsa családját.
Annak ellenére, hogy a ro-
mánok közel negyven szá-
zalékát leginkább a nyugdíj-
rendszer összeomlása, illet-
ve megbízhatatlansága kész-
teti spórlásra, csak 25 száza-
lékuk rendelkezik nyugdíj-
biztosítással (szemben a 38
százalékos globális átlag-
gal). Az ország az életbizto-
sítások terén is sereghajtó:
míg világszerte a lakosság
54 százaléka áldoz erre, ná-
lunk a polgároknak mind-
össze egyharmada él a lehe-
tõséggel. Legrosszabb (utol-
só) helyezést azonban a be-
fektetési hajlandóság terén
érte el Románia, mivel itt
száz emberbõl mindössze
nyolcat érdekelnek a pénz-
intézetek kínálta beruházási
termékek. A mérgezõ dioxinból a tojásokba is jutott. Németországban már több mint 4700 farmot zártak be

Tovább mérgez a német dioxin



Salamon Márton László

„A kutyám lekérezke-
dett, és ugatott is néhány

percig az éjjel, õ valószínû-
leg érzékelte, hogy a kerítés-
nél valaki ügyködik” – me-
séli Füzes Oszkár bukaresti
magyar nagykövet a vasár-
napról hétfõre virradó éjsza-
ka kalandjait. A diplomatá-
nak a szokásosnál is sûrûbb
délelõttje volt a tegnap, hi-
szen a reggeli órákban arról
értesítették a román fõvá-
rosban mûködõ magyar kül-
ügyi szolgálat biztonsági
emberei, hogy a nagyköveti
rezidencia kõkerítésére és a
fémbõl készült kapuleme-
zekre valaki az éjszaka leple
alatt gyalázkodó feliratokat
és horogkereszteket festett.

„Dacia is back”

„A parkolóõr reggel nyolc
órára érkezik, õ vette észre a
falfirkákat, és szólt a belsõ
õrségnek. A belsõ õrség szólt
nekem, kimentem, megnéz-
tem: két vagy három, gyere-
kesen megrajzolt horogke-
reszt-graffiti volt a kerítésen,
illetve két angol nyelvû „Da-
cia is back” („Dacia vissza-
tért”) felirat, valamint há-
rom, szintén gyerekesen írt
román nyelvû mondat,
amely tartalmazta Magyar-
ország nevét” – írja le tapin-
tatosan a diplomata a látot-
takat. 

Füzes mintegy két órával
késõbb fogad irodájában, és
igyekszik a dolgokat humo-
rosan felfogni. „Azt, hogy az
illetõ a magyarokat szexuális

kapcsolatra szólítja fel, gon-
dolom, a szeretet jeleként
kell értelmezni” – értelmezi
az egyik obszcén szöveget a
nagykövet, majd folytatja a
„graffiti-kronológiát”. „Ak-
korra már kint volt a járõrö-
zõ csendõr is, õk szóltak a
román külügyminisztérium
protokollfõnökének, aki
azonnal a helyszínre sietett,
személyesen folytatta le az
ilyenkor szokásos procedú-
rát, és végezte el a vizsgála-
tot. Már akkor világos volt
számomra, hogy a román
hatóságok nagyon gyorsan,
nagyon határozottan és kor-
rektül reagálnak; azonnal
felajánlották a nagykövetség
folyamatos védelmét. Nem
sokkal késõbb kijött a hely-
színre a rendõrség és csend-
õrség is” – eleveníti fel a teg-
nap reggel történteket Füzes.

Mint mondja, megkérdezte a
régi nagykövetségi munka-
társakat, és õk két évtizedre
visszamenõleg nem emlé-
keznek hasonló esetre. Felve-
tésünkre, miszerint politikai
konnotációja lehet az inci-
densnek, a diplomata igen
határozottan válaszol. „Kér-
dezték már mások is, hogy
vajon összefügg-e az állam-

polgársággal, autonómiával,
vagy bármilyen román–ma-
gyar disputával a dolog. Ha-
tározott véleményem, hogy
nem. Elszigetelt incidensrõl
van szó, amelyet egy – hogy
is mondjam – szellemileg
sem túlságosan kiemelkedõ
képességû személy követhe-
tett el” – vonja le a következ-
tetést a nagykövet.

Miért horogkereszt?

S hogy miért horogke-
reszt? „A román propagan-
da egy idõben a magyaro-
kat és Magyarországot a
Horthy-rendszerrel és a fa-
sizmussal azonosította. Fel-
tételezem, ez lehet a dolog
mögött” – vélekedik Füzes,
aki szerint az elkövetõ nem
is próbált behatolni a nagy-
követség területére, nem
tett semmi olyat, ami a ri-
asztóberendezést elindítot-
ta volna, ezért sem észlel-
ték a biztonságiak a jelen-
létét. „Nem is akart beha-
tolni, õ csak grafittizni
akart egyet” – állapítja meg
derûsen a diplomata.

A feliratokat, rajzokat
mindenesetre a hatósági te-
repszemle után azonnal el-
távolították: mire a sajtó
észbe kapott, már csak né-
hány betû volt látható a da-
ciás feliratból. A nagykövet-
ség egyik alkalmazottja ek-
kor szorgalmasan tüntette el
fehér festékkel a „gépkocsi-
reklámot”; a még megma-
radt szöveg fenyegetõen hir-
dette: „…cia is back”
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Követségi „graffitimûvész” 
Gyalázkodó feliratok és horogkeresztek a bukaresti magyar nagykövetség kerítésén

A román külügyminisztérium élesen el-
ítéli azt a vandál cselekedetet, amelynek
során ismeretlen tettesek gyalázkodó fel-
iratokat és horogkereszteket festettek hét-
fõre virradóra a bukaresti magyar nagy-
követség kerítésére – derül ki a tárca köz-
leményébõl. A közlemény leszögezi, ez a
vandál cselekedet csupán elszigetelt eset,
amely nincs összhangban a román-ma-
gyar kapcsolatok jelenlegi helyzetével és
szellemével. A külügyminisztérium már

értesítette az illetékes hatóságokat, a szo-
kásos diplomáciai csatornákon keresztül
pedig tájékoztatni fogja a magyar felet az
esettel kapcsolatos vizsgálat fejleményei-
rõl – olvasható a közleményben. A rend-
õrség eközben eljárást indított. A hatóság
az ügyészséghez fordul annak megállapí-
tása végett, hogy az eset nem esik-e a fa-
siszta és rasszista jelvények használatát
tiltó, 2002-ben megjelent, 31. számú kor-
mányrendelet hatálya alá.

Füzes Oszkár magyar nagykövet a falfeliratok felfedezése után fogadott irodájában

Röviden

Fotó: Tofán Levente

Kovács Zsolt

Az elõzetes bejelentések-
kel ellentétben mégsem

válhat zökkenõmentesen „hi-
vatalos” ünnepnappá a ma-
gyar nemzeti ünnep, március
15-e Kovászna megyében.
György Ervin prefektus sze-
rint több háromszéki önkor-
mányzat túllépte a hatáskö-
rét, amikor ezt a napot hiva-
talos ünneppé nyilvánította. 

Nem hivatalos 
a hivatalosítás

„Ha a polgármester vagy
a megyei tanács elnöke, az
alkalmazottak képviselõivel
együtt, a törvény értelmé-
ben módosította a kollektív
munkaszerzõdést úgy, hogy
a március 15-ét munkaszü-
neti nappá nyilvánították,
az rendben van. Túllépte
azonban a hatáskörét az a
helyi önkormányzat, amely
határozatban nyilvánította
március 15-ét hivatalos ün-
neppé. Ha nem vonják visz-
sza, ezeket a határozatokat
a kormányhivatal megtá-
madja” – nyilatkozta a kor-
mány Kovászna megyei
képviselõje. 

Tudomásunk szerint Há-
romszéken a megyei önkor-
mányzat, illetve a sepsiszent-
györgyi, a kézdivásárhelyi, a
kovásznai és az uzoni taná-
csok, valamint több község is
határozott március 15-e helyi
jellegû hivatalos ünneppé,
így szabadnappá nyilvánítá-
sáról. György Ervin úgy véli,
nem tudni pontosan az érin-
tett települések számát, mert
több esetben a decemberi ta-
nácsülésen fogadták el ezt a
határozattervezetet, és ezek-
ben a napokban küldik be a
dokumentumokat a kor-
mányhivatalhoz. A három-
széki prefektus kifejtette: elsõ
lépésként felszólítják az érin-
tett önkormányzatokat, von-
ják vissza a határozatot, és
ha ez nem történik meg, a
közigazgatási bíróságon tá-
madják meg azokat. 

Vitatott jó példa

Mint arról beszámoltunk,
a Kovászna Megyei Tanács
egyeztetett elsõként Székely-
földön március 15. és no-
vember 1. munkaszüneti
nappá nyilvánításáról a helyi
szakszervezetekkel. Ezt kö-
vetõen a sepsiszentgyörgyi

tanács is hasonlóképpen járt
el, számolt be lapunknak
Antal Árpád. Sepsiszent-
györgy polgármestere akkor
kifejtette: reméli, ragadós
lesz a példájuk, és a többi ön-
kormányzat, közintézmény,
iskolák és óvodák is átveszik
ezt a rendszert, amely telje-
sen jogszerû, és így saját ha-
táskörben tudják bõvíteni az
államilag szavatolt munka-
szüneti napokat. Ezt követõ-
en a Magyar Polgári Párt
tagjai valamennyi önkor-
mányzathoz benyújtották a
határozattervezetet, több tes-
tület is csatlakozott. Ko-
vászna Megye Tanácsa de-
cemberben nyilvánította
munkaszüneti nappá márci-
us 15-ét. A tanácsülésen ki-
sebb vita alakult ki emiatt,
hiszen a román pártok kép-
viselõi: Solomon Ioan és
Calinic Sabin jogi ellenveté-
seket fogalmaztak meg a ha-
tározat ellen, mert úgy vél-
ték, errõl a kérdésrõl csak a
parlament dönthet.  

Nem az ördögtõl való

Míg a prefektus és a helyi
politikusok közül többen vi-
tatják a magyar nemzeti ün-

nep hivatalossá tételét, a he-
lyi lakosok egyértelmûen
igénylik azt. Lapunk érdeklõ-
désére a Kovászna megyei
önkormányzat egyik alkal-
mazottja elmondta: „Eddig
is ünnepeltük ezt a napot, de
egészen más hangulata len-
ne, ha ezt intézményes szin-
ten is elismernék. Példát mu-
tatnánk az országnak, hogy a
magyar ünnep nem ördögtõl
való”.  A munkavállaló gya-
korlati szempontból is hasz-
nos intézkedésnek tartja,
hogy március 15-e és min-
denszentek napja, november
1-je munkaszüneti nap lehet,
hiszen ezzel a gesztussal va-
lamelyest kompenzálnák a
munkáltatók a tavalyi meg-
szorító intézkedéseket. Kol-
légája úgy véli, a helyi döntés
még nem elég. „Hiába dön-
tünk mi itt helyben, hogy
fontos nekünk ez a nap, azt
kellene elérni, hogy ez a ro-
mán honatyáknak is fontos
legyen, az lenne az igazi si-
ker” – vélekedett a három-
széki közalkalmazott.

Nem tudják elképzelni

Hargita megyében nem
értik, mi történik a székely

testvérmegyében. „Mi 1990
óta minden évben méltó-
képpen megünnepeltük
március 15-ét, hisz ez egy
jelentõs ünnepe a magyar-
ságnak, és ez ezután sem
fog változni. Nem tudok
olyan kormányzati lépést el-
képzelni, amely megakadá-
lyozhatná ezt” –  nyilatkoz-
ta lapunknak Bunta Leven-
te, Székelyudvarhely polgár-
mestere. Az elöljáró szerint
Székelyföldön különösen
nagy jelentõsége van annak,
hogy március 15-ét hivata-
los ünneppé nyilvánítsák
Romániában, de úgy gon-
dolja: a legfontosabb, hogy
a szívekben legyen ünnep az
ünnep. Hasonlóan véleke-
dik Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke
is. „Örvendenék, ha hivata-
los ünnep lenne március 15-
e, már csak azért is, hogy
valamennyi közintézmény
dolgozója együtt ünnepel-
hessen” – vélekedett az ön-
kormányzati vezetõ. Hozzá-
tette: az általa vezetett testü-
let már megtette a szükséges
lépéseket azért, hogy mun-
katársai „szabadon”, azaz
szabad nappal ünnepelhes-
senek. 

Csak „részben” szabad március 15-e

Nem jön 
a nevelési támogatás

A sajtó és a pályázók több-
szöri érdeklõdésére az Iskola
Alapítvány közleményben
tájékoztatja az érintetteket,
hogy a 2010 novemberében
értesített 14 060 kérelmezõ-
nek (ebbõl 977 gyermekott-
honban nevelkedõ iskolásko-
rú gyerek) és 5212 egyete-
mistának továbbítandó okta-
tási-nevelési támogatás ösz-
szege mindmáig nem érke-
zett meg az Alapítvány
számlájára. A sokak által
várt támogatás összege fejen-
ként, a forint–lej bankközi li-
citárfolyamnak megfelelõen
336 RON. Magyarország
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumának Nemzet-
politikai Államtitkársága az
Iskola Alapítvány többszöri
megkeresését követõen sem
válaszolt arra vonatkozóan,
hogy mikor folyósítja a fenn-
maradt összegeket. Az Iskola
Alapítvány közleményében
jelzi, minden tõle telhetõt
megtesz annak érdekében,
hogy amint a várt összeg
megérkezik, a lehetõ legko-
rábban továbbítsa a támoga-
tásokat a jogosultaknak. A
támogatás postai kézbesítése,
a finanszírozás beérkezésétõl
számítva másfél hónapot, a
banki folyósítás pedig hét
munkanapot vesz igénybe.
Ezért az Iskola Alapítvány
ezúton kéri a pályázók meg-
értését és türelmét.

Késik a giuleºti-i per 

Halasztással kezdõdött teg-
nap reggel a giuleºti-i per. Öt
hónappal az augusztus 16-
án bekövetkezett kórházi
tûzeset után, amelyben hat
koraszülött csecsemõ vesz-
tette életét, az újszülött osz-
tály vezetõje, a kórház me-
nedzsere, egyik asszisztense,
technikai vezetõje és egy vil-
lanyszerelõ állt bíróság elé.
Tegnap megjelentek az
illetékes fõvárosi bíróságon
az elhunytak hozzátartozói
is, ám a pert február 7-re
halasztották. A halasztás
oka: több alperesnek nincs
még védõügyvédje. A bíró-
ság a hozzátartozóktól azt
várja, a következõ tárgyalá-
sig nyújtsák be tételes kárté-
rítési igényüket. 

Fertõz a Rota-vírus

Öt gyermek fertõzõdött meg
súlyosan a Rota-vírustól
Slobozián, négy beteg álla-
pota olyan súlyos, hogy õket
tegnap a fõvárosi Matei Balº
Kórházba szállították. Ez a
vírus a csecsemõk esetében a
legveszélyesebb: kiszáradás-
sal fenyegetõ hasmenést és
hányást okoz. Az óvodásko-
rú gyermekek ötéves korukig
rendszerint legalább egyszer
találkoznak ezzel a kóroko-
zóval. A vírus ellen létezik
védõoltás: ezt a csecse-
mõknek féléves korig be kell
adni. A sloboziai kórházban
jelenleg a helyi egészségügyi
igazgatóság az Egészségügyi
Minisztérium rendelete alap-
ján folytat vizsgálatot, az
érintett kórházat karantén
alá helyezték.

A román külügyminisztérium elítéli a vandalizmust
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Vízkereszttõl hamvazószer-
dáig, a húsvéti nagyböjtig
tart a farsangolás, vagy
másképpen a farsangi víg-
ságok ideje. A hagyomány
szerint vízkereszt estéjén
„behajtják” a farsangot,
mármint ott, ahol még él a
régi szokás. A két megye
(Szatmár és Szilágyság) ha-
tárán lévõ Tövisháton még
többé-kevésbé él. A kistér-
ségben szolgáló Nagy Sán-
dor református lelkipásztor,
a nagykárolyi egyházmegye
esperese elmondta, hogy el-
sõsorban Lelén, Szérben,
Hadadnádasdon, Hadadon
várható, hogy ezekben a na-
pokban megjelennek az esti
utcán a maskurások. Nem
annyira gyakran, mint ré-
gebben, de még megjelen-
nek, vagy inkább fel-feltûn-
nek. Ha korábban a felnõt-
tek öltöztek mindenféle ru-
hába, kenték be arcukat ko-
rommal, ma többnyire fia-
talok, fõleg iskolások ko-
lompolnak, csörgõznek,
kürtölnek, lármáznak, pró-
bálják ûzni a sötétséget, vi-
dámságot vinni a házakba.
Miközben ilyesmiket kia-
bálnak: „Akinek van vén
lánya, /Tegye fel a
ólhíjára”, vagyis az ól pad-
lására. Az Ugocsával hatá-
ros Mikolában ilyen szöveg
járta: „Elesett a tyúk a
jégen,/ Majd feláll a jövõ
héten.” Az avasi falvakban
szókimondóbbak voltak a
farsangbehajtási kurjantás-

ban. Azt kiabálták: „Aki-
nek van szép lánya,
/Hajtsa ki a gulyába!” Né-
hány hozzáértõ és a hagyo-
mányok továbbéléséért fele-
lõsséget érzõ pedagógusnak
köszönhetõen ma már itt is
inkább az iskolások ápolják
a szokást, hogy végleg el ne
vesszen. A 80 éves kõszeg-
remetei Dohi Károly bácsi
visszaemlékezik: legényko-
rában betyárnak vagy pan-
dúrnak öltözve meg-megje-
lentek a fonóban, és jól
megtáncoltatták az ijedt lá-
nyokat. De sok más egyéb
mókával, csínytevéssel is
igyekeztek farsang idején
felvidítani a falut. Például
azzal, hogy éjszaka elcserél-
ték a lányos házak kapuit.
Tudomásul kell vennünk,
hogy nagyot változott a vi-
lág. Örüljünk annak, hogy
az iskola és az egyház a leg-
több faluban „kézbe vette”
ezeket a hagyományokat is.
Nem olyan nagy baj az, ha
a farsangosak ma már nem
járják végig az utcákat és a
közösségi alkalmakat, ame-
lyek nagyobbrészt, mint a
fonó is, az életformaváltás-
sal eltûntek. Az is jó, ha
egy-egy ünnepségen a mûve-
lõdési házban vagy éppen a
farsangi bálon mutatják be
tanítványaikkal, hogy mi-
lyen volt régen. Fontos,
hogy megõrizze az emléke-
zet!

Sike Lajos

Szótárlat

Farsangolás Tövisháton

Baloga-Tamás Erika

Az idei évad zenés darab-
jának bemutatójára ké-

szül a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház.
Alexander Breffort, Margue-
rite Monnot és Raymond
Legrand Irma, te édes címû
zenés komédiájának bemuta-
tóját valójában  egy hónappal
korábbra, december 16-ra
tervezte a 2010–2011-es évad
kezdetekor a színház vezetõ-
sége, de menet közben kide-
rült: az eseményt kénytele-
nek késõbbi idõpontra ha-
lasztani. Az Irma, te édes hiva-
talos bemutatóját tehát csü-
törtökön, január 13-án tart-
ják. Szilveszterkor ugyan
már játszották, a Tomcsa
Sándor Színház ezzel a da-
rabbal búcsúztatta az évet.
„A tûzpróbán már átesett az

Irma, te édes, a december végi
két elõadás telt ház elõtt zaj-
lott, ebbõl arra követ-
keztetünk, hogy tetszik a kö-
zönségnek” – mondta el la-
punknak Csurulya Csongor
rendezõ, aki az elõadásról
megállapította: jobb lenne,
ha élõ zenével kísérhetnék a
dalokat, erre azonban nincs
anyagi fedezete a színház-
nak. Ennek ellenére úgy tart-
ja, hogy maga a mû jó vá-
lasztás volt. 

A sanzonok világát felele-
venítõ darab központi sze-
replõje Irma, aki Párizsban él
stricik, kocsmai jómadarak
és rendõrök közt. „Foglalko-
zását” tekintve „rosszlány”,
de alapjában véve jó, a szíve
aranyból van. Egy nap feltû-
nik az utcájában Nestor, a di-
ák, aki a kocsmában csellel és
fifikával átveszi Pingpong-

nak, Irma stricijének a he-
lyét. Csakhogy egyre jobban
beleszeret Irmába, és halálo-
san féltékeny a lány „kun-
csaftjaira”. Fondorlatos ter-
vet szõ, hogy õ lehessen Irma
egyetlen és kizárólagos ven-
dége. Az Irma, te édest játék-
filmként is feldolgozták
1963-ban. Csurulya Csongor
szerint a film és a színdarab
egyáltalán nem egyezik, te-
hát annak is érdemes meg-
néznie a színpadra állított da-
rabot, aki már látta a filmet,

hiszen különbözõ élményt
nyújt mindkét mûfaj. „A vi-
dám történet humorral át-
szõtt jelenetei egy meseszerû
szerelmet jelenítenek meg két
ember egymásra találásáról,
boldogságkeresésérõl. Azt hi-
szem, hogy minden ember
szeretne egy picit olyan bo-
hém lenni, mint a darab sze-
replõi, és ebben az életérzés-
ben részesülhet a nézõ az elõ-
adáson” – vázolta a produk-
ció lényegét a rendezõ. 

A teljes társulatot felvo-

nultató elõadást január fo-
lyamán nyolc alkalommal
játsszák. Ezenkívül ebben a
hónapban ismét színpadra
kerül Vidovenyecz Edina
Boldogság, gyere haza címû
egyéni mûsora is. A színház
vezetõsége felhívja azok fi-
gyelmét, akik a december
30-i elõszilveszteri mûsort a
bekövetkezett áramszünet
miatt nem láthatták, új idõ-
pontot kérhetnek az elõadás
megnézésére a régi jegy fel-
mutatásával. 
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Röviden Premier utáni bemutató
A már játszott Irma, te édes címû darabot mutatják be Székelyudvarhelyen

Helver éjszakája
az Ecsetgyárban

Újból látható lesz Kolozsvá-
ron a csíkszeredai színmûvé-
szek, Bodea Tibor és Fekete
Bernadetta független pro-
dukciója, a Helver éjszakája
címû elõadás. A darab cse-
lekménye egyetlen éjszaka
alatt történik, és két egymás-
ra utalt emberrõl szól: egy
fogyatékos férfiról és egy
meggyötört nõrõl, akik ki-
egészítik egymást. Életük bé-
késen zajlik, egészen addig,
amíg ki nem tör a forrada-
lom, és az „egészségesek” a
fogyatékosok életére nem
törnek. Az elõadást a Ecset-
gyári Stúdióban játsszák ma
20.00 órakor és holnap
18.00 órakor.

Csökkenõ 
könyveladás

Mintegy tizenöt százalékkal
csökkent az elmúlt év
könyveladása Romániában,
így körülbelül 60 millió euró
értékû volt a könyvesboltok
forgalma. Ebben az évben
azonban a könyvpiac stabi-
labb lesz, vélik a Diverta
könyvüzletlánc szakemberei,
és akár két-három százalé-
kos emelkedésre is lehet szá-
mítani. Hazánkban évi egy
könyvet vásárolnak lakoson-
ként, ez pedig messze elma-
rad a környezõ országok sta-
tisztikájától. Magyarorszá-
gon és Lengyelországban is
egyénenként 8-10 könyvet
vesznek egy évben.

Korabarokk-koncert
Csíkszeredában

Korabarokk-koncertet szer-
veznek a csíkszeredai Szent
Kereszt-templomban, ma es-
te 20 órától: az eseményt ze-
ne szakos diákok rendezik,
támogatja Hargita Megye
Tanácsa és a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ. A
koncerten a Nagy István
Mûvészeti Líceum jelenlegi
és végzett diákjai lépnek fel,
együttmûködve más muzsi-
kusokkal. A diákok közül
többen is a Régizenei Nyári
Egyetem kurzusainak rend-
szeres résztvevõi. Elõadók:
Elena Pintus – szoprán
(Olaszország), Hunyadi
Koppány – barokk hegedû,
Gábor Elõd – barokk hege-
dû, Szõgyör Árpád – viola
da gamba, Vízi Emõke –
gordonka, Paul Cristian –
csembaló.

Elhunyt Tulipán Gábor

Elhunyt tegnap Tulipán
Gábor, a Miskolci Csoda-
malom Bábszínház igazga-
tója. A mûvészt 39 éves ko-
rában ért a halál. Tulipán
Gábor 2008 augusztusától
igazgatta a miskolci báb-
színházat, elõtte hosszú
évekig volt az intézmény
mûvészeti vezetõje. Az
igazgatás mellett rendezett
is, utolsó munkája A kis
gyufaáruslány volt, amelyet
tavaly november 28-án mu-
tattak be. A társulat elõadá-
sait mintegy 50 ezer nézõ
tekinti meg évente, más me-
gyében is játsszák.

Az elõadás Párizsban játszódik „kocsmai jómadarak” és rendõrök szereplésével Fotó: Balázs Attila

HIRDETÉS

Csütörtökön a hivatalos bemutatóját
is megtartják az Irma, te édes címû
zenés vígjátéknak a székelyudvarhe-
lyi Tomcsa Sándor Színházban. A
darab bemutatója eredetileg decem-
ber 16-án lett volna, végül szilveszter-
kor sikerült elõadni, miután az
elõszilveszteri elõadást nem tudták
végigjátszani áramszünet miatt. 
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A két évvel ezelõtti szinthez
képest, akárcsak tavaly, idén is

mintegy 25 százalékkal kevesebb
lesz a számítógépes játékok, inte-
raktív- illetve zenei CD-k és
DVD-k eladásából származó be-
vétel. A Diverta hálózat megren-
delésére készített felmérés szerint
a „home entertainment”-ter-
mékek csupán 25 millió eurót ge-
nerálnak. Az elemzés szerint a
számítógépes- és konzol-játékok
mentik a piacot – a gammerek
elõreláthatólag legkevesebb 15
milliót költenek majd a legújabb
termékekre.

„2010-ben minden típusú játék
esetében körülbelül 25 százalékos
visszaesést tapasztaltunk, ami a
válság számlájára írtható. Annál
is inkább, mivel a legtöbb termék
könnyedén beszerezhetõ a tor-
rentoldalakról, illetve a különbö-
zõ fájlcserélõ rendszereken ke-
resztül” – áll az elemzésben. A
szakértõk szerint volt ez lesz az
egyetlen szegmens, amelyben
2009-hez képest enyhe növeke-
dést könyvelhetõ el. A világpia-
con is a játékok vezetnek, az
amerikai komputerjáték-piac ta-

valy 15 milliárd dollárt mozgatott
meg, nagyjából ugyanannyit,
mint a „hagyományos” filmipar.
Az Egyesült Államokban a lakos-
ság több mint fele hódol valami-
lyen játéknak. Európában Nagy-
Britannia vezeti a játékpiacot, a
The Daily Telegraph szerint 2008
októbere és 2009 szeptembere kö-
zött a játékok 1,7 milliárd font

nyereséget hoztak, míg a mozi-
jegy- és DVD-eladásokból mind-
össze 1,2 milliárd fontnyi haszon
származott. A válság okozta
pénzhiány legjobban a lemezek
szektorát viseli meg, ugyanis a
potenciális vásárlók a CD- és
DVD-vásárlás helyett inkább a le-
töltést választják. A felmérésben
résztvevõ hazai cégek a filmek és
a zenei lemezek eladását tekintve
mintegy 25 százalékos vissza-
esést könyveltek el a tavaly, és ez
a trend várható idénre is. Az or-
szág az elsõ helyen áll a nemzet-
közi zeneipari szövetség, az
International Federation of the
Phonographic Industry által

megfigyelt országok ranglistáján.
A zeneletöltési láz azonban nem
enyhül, az internetezõk egyre na-
gyobb számban térnek át a fel-
használók könnyû azonosítását
lehetõvé tevõ DC++ rendszerrõl
a biztonságosabb torrentes letöl-
tésre. Az illegális zeneletöltési
hullám azonban nem csak Romá-
niában éli virágkorát,  az Európai
Unió több mint egymillió állást
és akár 240 milliárd eurót is ve-
szíthet a következõ öt évben a
kultúrtartalmak illegális letöltésé-
vel, állítja a párizsi TERA
Consultants cég által készített on-
line kalózkodásról szóló tanul-
mánya.

Új rovatot indít holnaptól az ÚMSZ, Kettõs
tükör címen. Az itt megjelenõ, rövid cikkeink-
nek inkább világi üzenete lesz, tehát Northrop
Frye-tól csak a címet vettük át, nem a teljes
szellemiséget, nem a teljes világot, amire ere-
detileg utal ez a megnevezés. Írásaink célja az
lenne, hogy legalább két perspektívából vil-
lantsunk fel egy-egy eseményt, legalább két
szempontból értelmezzünk egy-egy társadalmi
jelenséget, szemléltetvén ezáltal azt, hogy mi-
képpen lehet ideológiákkal feltölteni a magán-
való történéseket, és miképpen tud a média
különbözõ jelentéseket társítani azokhoz a té-
nyezõkhöz, amelyekrõl nap mint nap beszá-
mol. Így például lehet szidni a magyar mé-
diatörvényt, mert állítólag központi irányítás
alá helyezi az ország sajtóját, de ugyanakkor
tudjuk azt is, hogy a magyarországi médiát
uraló bugyutaságoknak, tudatosan népszerû-
sített ferde ideológiáknak nagy szerepe van
abban, hogy ennyire rossz az ország külföldi
megítélése. Talán ezen az állapoton csak így
lehet javítani...

(prier)

Kettõs tükör – holnaptól

Röviden

Játékpiac 2011: game over

Keanu Reeves Rákospalotára költözik

Február végétõl több hónapon át Magyar-
országon forgat Keanu Reeves (képünkön).
A Mátrix-trilógia sztárja ezúttal szamurájt
alakít. A régi japán mese alapján készülõ
47 Ronin címû alkotás a 18. században ját-
szódik, a felkelõ nap országában, ahol sza-
murájok egy csoportja hadjáratot indít,
hogy megbosszulják mesterük meggyilko-
lását. A negyvenhat éves Reeves a harco-
sok vezetõjét, Hirót alakítja. A stáb febru-
ár 28-án kezdi meg a munkát, de a színész
már hetekkel korábban Magyarországra ér-
kezik. A mozi rendezõi feladatait Carl
Rinsch látja el, aki a 47 Ronin kedvéért
még egy Alien-moziról is lemondott. 

Tisztelt szerkesztõség!
A nyeremény könyvcsomagot megkaptam,
hálás köszönet érte. Minden kötete rendkí-
vül értékes és hasznos. Szeretettel köszön-
töm az Új Magyar Szó összes munkatársát
és kívánok mindenkinek békés, eredmé-
nyes boldog új esztendõt.Tisztelettel,

Tóth Harsányi József, Székelyudvarhely

Krishna Bharat, a Google News ki-
találója és elindítója a theaus-
tralian.com.au portálnak nemrégi-
ben azt nyilatkozta, hogy alaptala-
nok azok a vádak, melyek azt állít-
ják, hogy a keresõóriás lenne a leg-
fõbb oka a nyomtatott sajtó pangá-
sának, visszaesésének. Bharat sze-
rint a Google News, azáltal, hogy
rendszeresen szemlézi a nyomtatott
lapokat is, hozzájárul a bennük kö-
zölt információ minél szélesebb kör-
ben történõ elterjesztéséhez, és a for-
ráshivatkozás révén ez a széleskörû
ismertség kijár annak a publikáció-
nak is, amely az eredeti információt
leközölte. Az ÚMSZ-ben korábban
megjelent írásunkban már kitértünk
arra, hogy a média egyre inkább
„lokalizálódni” fog, tehát olyan in-
formációkat közöl majd, amelyek
egy szûkebb földrajzi körben bírnak

majd csak relevanciával, a Google
érvelése tehát csak olyan esetekben
lenne érvényes, ha azt feltételeznénk,
hogy lokális szinten sok olyan ese-
mény zajlik majd le, amelyek globá-
lis implikációval is bírnak majd. Er-
re fogadni azonban nagyfokú felelõt-
lenség lenne a keresõ részérõl, hiszen
ha ez az európai médiatrend megva-
lósul, elterjed, akkor a helyi médiák
(és közülük is a leghelyhezkötöt-
tebbek, vagyis a nyomtatott sajtó)
leginkább „helyiérdekû” írásokkal
lesznek megtömve, amely a Google
számára nagy jelentõséggel bírna
(mert például tudná, hogy egy-egy
régióba milyen reklámokat irányít-
son). Viszont a világ hírolvasói nem
nagyon tudnának mit kezdeni az
ilyen típusú információval, hogy „a
Csajága-lajbifalvi szüreti bálon tö-
megverekedés tört ki”. A világnak

lépték kell – mondjuk: ha a Times
Square-en törne ki tömegverekedés,
nos, azt biztos nem csak a szomszéd-
falusiak olvasnák el. A Google
invazív és agresszív terjeszkedési po-
litikát használ, azonban arculatára
PR-menedzserek hadai vigyáznak,
az általa elveszített perek ellenére fo-
lyamatosan pozitív sajtókampány
zajlik az érdekében. Többek között a
világszerte szórt médiában kam-
pányolnak nagyon mellette. A
Google viszont keveset ad a minden-
napi felhasználóknak, és sokat vesz
el tõlük. Egyebek mellett rögzíti pél-
dául internetböngészési szokásait is,
amelynek pont a helyhezkötöttsége
ad értéket, és így célzott informáci-
ókkal bombázhatja akár az egyes
felhasználókat is, ami már-már a
manipulációval rokon mûfaj. A
nyomtatott újságok szemlézése révén

a Google tájékozódik a kisközössé-
gekrõl, a böngészési szokások figyelé-
sével az egyénekrõl, tehát valószínû-
síthetõ, hogy egyelõre érdekbõl nem
fogja megfojtani a nyomtatott lapo-
kat, amelyek kulturális tehetetlensé-
gükbõl kifolyólag még jónéhány évig
a kisközösségek fõ fórumai lesznek,
tehát kitûnõ reklámstartégiák kidol-
gozását teszik lehetõvé továbbra is.
Viszont Ross Dawson, ausztrál
szakértõ, jövõkutató és vállalkozási
stratégiai megmondóember jóslata,
miszerint 2017 és 2032 között
sajtóelhalálozások lesznek a külön-
bözõ országokban, megfontolandó –
fõleg annak fényében, hogy egyre ke-
vesebben vannak azok, akik (elõfize-
tésükkel) hozzájárulnak a (lokális)
nyomtatott lapok „eltartásához”. 

Péter Árpád
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Áprilisban tartják a Filmszemlét
ÚMSZ

Idén is, várhatóan áprilisban
megtartják a Magyar Film-

szemlét – közölte a mustrát meg-
rendezõ Magyar Mozgókép Köz-
alapítvány (MMKA) kuratóriu-
ma. Honlapján arról adott tájé-
koztatást, hogy a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium értesítése
szerint a filmszemlét Réthelyi
Miklós tárcavezetõ a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) 2010. évi
miniszteri keretébõl támogatja.
Az MTI értesülése szerint a támo-
gatás mértéke 70 millió forint. Az
MMKA azt ígéri, várhatóan feb-
ruár 15-ig részletes tájékoztatást

tesznek közzé a szemlével kap-
csolatban. A nemzeti erõforrás
miniszter keretébõl most biztosí-
tott 70 millió forint még a felét
sem teszi ki annak a 160 millió-
nak, amennyibõl tavaly a mustrát
megrendezték. A pályáztatással
társrendezõ belépésével, külsõ tá-
mogatók bevonásával további tíz-
milliókra lesz szükség a szemle
megrendezéséhez; a magántõke
részvétele európai filmfesztiválok
megszervezésén megszokottnak
számít. Kõrösi Zoltán, az MMKA
kuratóriumi elnöke még decem-
berben jelentette be, hogy a ha-
gyományos februári idõpont he-
lyett 2011-ben április végén ren-

dezhetik meg a 42. Magyar Film-
szemlét. Vezér Éva, a Magyar
Filmunió ügyvezetõ igazgatója
december közepén az MTI-nek
elmondta, külföldi újságírókat és
fesztiválszervezõket idén nem
tudnak meghívni a szemlére,
mert áprilisban már javában zaj-
lanak a cannes-i fesztivál elõké-
születei. Az MTI úgy tudja, nincs
alapja azoknak a híreknek, ame-
lyek szerint áprilisban esetleg
megszûnik az MMKA. A vonat-
kozó kormányhatározat értelmé-
ben a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatalnak (Kehi) át kell vizsgál-
nia öt közalapítványt, ezek egyi-
ke az MMKA. 

Elemzõk szerint idén sem mozdul ki a mélypontról a romániai számítógépes és konzoljátékok piaca

Idén sem lendül ki tavalyi mélypontjáról a
hazai családi szórakoztatás piaca, amely
ebben az évben is 25 millió euró körül
stagnál majd. Az áldatlan állapot a zene-
ipart sújtja a legjobban.



6.20 Váltó (ism.)
6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.40 Magyar elsők
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: 
Gyulafirátót
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 A világörökség 
kincsei
15.45 A mohácsi özvegy
(ismerett. f.)
16.55 A megyeri titok 
(ismerett. f.)
17.25 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.35 Az állatok világa
23.35 Sporthírek
23.45 Váltó
23.55 Marianna Ucría
(olasz-francia filmdráma,
1997)
1.40 Kikötő - Friss (ism.)
2.00 Híradó (ism.)
2.30 Törzsasztal

6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
10.00 Önök kérték! (ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Marionettek - az
Accettella család bábszín-
háza (dokumentumf.)
17.00 Médiaguru
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (sor.)
19.40 India
- Álmok útján (sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.40 Vért vagy életet!
(auszt.-angol minisor.)
0.15 Múlt-kor
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Ma Reggel 
(ism.)

6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.05 Szép otthonok, 
remek házak
15.30 Aranymetszés
16.20 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
17.10 Párizsi jóbarátok
(vígj. sor.)
17.50 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 Átjáró
19.40 Esti mese
20.05 Therese nővér.com
(francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Géniusz, az alkimis-
ta (magyar sor.)
23.15 Záróra
0.05 Optika
0.30 India 
- Álmok útján (sor.)
1.20 A Silla királyság 
ékköve (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
10.50 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)
11.15 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.40 112
- Életmentők 
(német akció sor.)
16.35 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.40 NekedValó (2010)
18.40 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág
- Összefoglaló (2010)
(élő)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 A mamut 
(amerikai akciófilm,
2006)
Utána: RTL-hírek
0.10 Csalóból csali 
(amerikai-kanadai akció-
vígjáték, 2005)
1.55 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.15 Bunyó háromkor
(am. vígj., 1987)
14.50 EZO.TV
16.00 Dokik (am. sor.)
16.30 Charly, 
majom a családban 
(német sor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.50 DAKAR 2011
2.20 EZO.TV
2.50 Vadvízi kalandok
(cseh vígjáték, 2006)
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PRO TV, 20.30
Halálnemek

Boomer beépített ügynök a chicagói maffia legkeményebb
magjában. A rendőrség történetének egyik legnagyobb drog-
fogási akciója közepette Boomer elveszíti társát és mentorát,
Carlost. Barátja halála kiábrándítja munkájából és beadja fel-
mondását. Visszatér a kisvárosba, ahol menyaszszonya, Kelly
várja. Az úton egy bajban lévő autós segítségére siet.

DUNA Tv 22.10
Mombasába, retúrjegy nélkül

Pete, a 17 éves diák váratlanul elveszíti az eszméletét. A ki-
vizsgálás után a diagnózis elkeserítő: az orvosok nem tudják
ígérni, hogy a fiú megéri a 18. születésnapját. A kórházban Pe-
te szobatársa Jusa lesz, aki a feketehumor nagymestere. Egy
nap Jusa szülinapi vodkájától erőt merítve, a két fiú szabad
estét vesz ki a kórházból. Jusa megrögzötten szeretné látni
Mombasa forró tengerpartját, mielőtt még meghalna. Pete vi-
szont Katát szeretné megtalálni, álmai nőjét.

RTL Klub, 22.20
A mamut

Egy meteor hasít végig Blackwater városa fölött és egyene-
sen a Természettudományi Múzeumra zuhan. Senki sem sej-
ti, hogy a meteor valójában űrhajó, amely idegen életformát
hordoz, és azzal a céllal jött, hogy egyesüljön az első földi or-
ganizmussal, amivel találkozik: a megfagyott Woolly mamut-
tal. A várost hamarosan ellepik az ufó megszállottjai.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB

7.30 Lapzárta
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
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

10.10 Gyilkos sorok
11.05 Egy kórház magán-
élete 12.00 Tuti gimi (so-
rozat) 12.50 Columbo:
Columbo farkast kiált
(am. krimi) (ism.) 14.45
Monk (sorozat) 16.30 CSI
(sorozat) 17.20 Gyilkos
számok (sorozat) 18.10 A
nagy házalakítás 19.00 A
dadus (sorozat) 19.25
Jóbarátok (sorozat)
20.30 Két pasi - meg egy
kicsi (sor.) 21.30 CSI (so-
rozat) 22.30 Született de-
tektívek (sorozat)

8.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Fo-
gadás a félelemmel 14.10
Entertainment Spot Cen-
tral 15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00
Skra Belchatow - Remat
Zalău férfi röplabda mér-
kőzés (live) 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Box-
Buster 23.00 Wrestling
WWE

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.00 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 A tiltott gyümölcs
(mexikói sorozat) 20.30
Analia másik arca (ameri-
kai sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Hét
bűn (brazil sorozat)   

8.05 A kristálykő legendá-
ja (spanyol-angol-amerikai
kalandfilm) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 A má-
gus (cseh-amerikai filmdrá-
ma) 15.05 Szerelmi bájital
(amerikai romantikus víg-
játék) 17.00 Ikerpárbaj
(osztrák-német vígjáték)
18.45 Rajzás 2. - Az új faj
(kan. sci-fi akciófilm)
20.25 Fagypont (amerikai-
kanadai katasztrófa film)
22.10 Kéjutazás (amerikai
thriller) 23.55 Rossz ál-
mok (amerikai thriller)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Rejtett szerelem
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 (reality
show) 20.30 Ellenállás
teszt (reality show) 21.30
Ezel (török krimi sorozat)
23.00 A vörös hegedű
(kanadai-olasz-angol ro-
mant. dráma)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Zene 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 17.55 Zene 18.30 Hír-
adó 20.00 Kék mezőben
fehér rózsa 20.35 Zene
21.00 Hitélet ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró ism
22.30 Híradó

TV2

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(braz. sor.)
10.00 Profersszionisták
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben (ism.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 A modern világ
csodái
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
14.00 Hírek
14.45 Csak Románia!
14.55 Nagy emberek 
a TVR-ben (ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.30 Civil szféra blitz
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Csak Románia!
(ism.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 A mágikus szem
22.00 Csak Románia!
22.15 Egy másik lány
(orosz f.)
0.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
0.15 Jó estét, 
jó szerencsét! 
(am. f. dráma) (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Az egyetlen túlélő
(kanadai thriller, 2000)
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 Halálnemek 
(amerikai akciófilm, 2000)
22.15 Nostradamus: 
A legenda újjáéled 
(kan.-am. akcióthriller, 2000)
0.00 Halálnemek 
(amerikai akciófilm,
2000) (ism.)
1.45 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)
3.00 Nostradamus: 

A legenda újjáéled (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Columbo: 
Személycsere 
(amerikai krimi, 1975)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A Bermuda-három-

szög rejtélye 
(am.-angol minisor.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Veszélylesők 
(amerikai katasztrófa film,
1999)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (Esküdt ellenségek:
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)

7.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
7.45 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 A mi házunk
10.30 A boldogság 
szigete 
(német romantikus film,
2005)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamese 
(am. anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
16.00 Más életet 
álmodni 
(német romantikus 
dráma, 2005)
17.30 Világiak 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Krokodil Dundee
(auszt. vígj., 1986)
23.15 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
0.00 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Érzéki lélel
(romant. f.)
3.00 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Mercedes Cosworth
9.00 Halálos fogás 
- Vérmes remények
10.00 Piszkos munkák 
- Tojásgyár
11.00 Végzetes
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
13.00 Túlélés 
törvényei 
- Ember a vadonban
14.00 Állítólag... 
Fejest a szemétbe
15.00 Piszkos munkák 
- Pergamenüzem
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Jó halászatot!
18.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
- Lawless Drag motor
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
21.00 Hogyan 
csinálják?
21.30 Hogyan 
készült?
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Észak-Afrika
23.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
0.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
1.30 Amerika határain

7.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai 
vígjátéksorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások –
kultúrális magazin (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai 
vígjátéksorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eFórum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland 
sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.00 eFórum (ism.)
0.30 Atlasz
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (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 Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2011. január 12.

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

HÍR TV



Ma Ágota és Honoráta
napja van.
Az Ágota a görög eredetû
Agáta régi magyar for-
mája, aminek a jelentése:
a jó.
A Honoráta a Honorá-
tusz férfinév nõi párja.
Holnap az Ernõ, Ernesz-
ta és Tatjána nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1919 – Károlyi Mihályt
ideiglenes köztársasági
elnökké nevezik ki.
• 1919 – Erdélyt Románi-
ához csatolják.
• 1920 – A Versailles-i bé-
keszerzõdés határozatá-
nak megfelelõen megkez-
di mûködését a Népszö-
vetség.
• 1922 – Elõször használ-
tak inzulint a cukorbeteg-
ség kezelésére.
• 2007 – Vietnam lesz a
WTO 150. tagállama.

Vicc
Az õrmester kiáll az újon-
cok elé:
– Na, ide figyeljenek! Van
maguk között érettségi-
zett?
– Jelen, õrmester úr! –
szól valaki.
– Na, ha maga olyan
okos, akkor mondja meg,
hogy hány fokon forr a
víz!
– Jelentem, száz fokon!
– Maga marha! Kilenc-
ven!

– De jelentem, õrmester úr,
hogy száz fokon!
– Ne pofázzon! Azt mond-
tam, hogy kilencven!
– Értettem, õrmester úr!
Másnap ismét eligazítás fo-
lyik. Az õrmester így szól:
– Na hol van az az érettségi-
zett?
– Jelen, õrmester úr!
– Na, ide figyeljen, magá-
nak volt igaza. A kilencven
fok az a derékszög.

Recept
Egri húsgombócleves
Hozzávalók: 1 fej vörös-
hagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma, 2 evõkanál zsír, 25 dkg
darált hús, só, bors, 1 teás-
kanál pirospaprika, 1 mok-
káskanál kakukkfû vagy
majoránna, 5 dkg búzada-
ra, 1 tojás, 1,5 liter húsleves
zöldséggel.
Elkészítés: Az apróra vá-
gott hagymákat zsíron
megfuttatjuk, kihûtjük. A
darált húshoz hozzákever-
jük a hagymát, a sót, a bor-
sot, a pirospaprikát, a ka-
kukkfüvet vagy a majorán-
nát, a búzadarát, a tojást.
Tíz percig hideg helyen pi-
hentetjük. Közben megta-
karítjuk és apróra vágjuk a
zöldségeket, és fûszerezve
feltesszük fõni. A húsmasz-
szából diónyi gömböket
formálunk, és kifõzzük a le-
vesben. Tanácsok: Célszerû
dupla adag húsgolyót készí-
teni, mivel annyira finom,
hogy biztosan elfogy.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban tartózkodik a ra-
gyogó Hold, és Önnek szeren-
cséje lesz. A tisztességes munka
és életmód meghozza gyümöl-
csét. Jogi ügyletekben elõrelé-
pés várható.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Eredményes napra számíthat.
Legyen higgadt, bízzon önma-
gában. Ne riadjon meg egy
újabb feladattól. Magánéletét
ne kockáztassa, ha nem muszáj.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Készüljön fel rá, hogy nem
mindenki õszinte, kiderülhet,
hogy a háta mögött mást mon-
danak, mint a szemébe.
Ügyeljen személyes tárgyaira!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy szerelmi álom arra készte-
ti, hogy komolyan szembenéz-
zen azzal, mit is jelent az Ön
számára jelenlegi kapcsolata,
mit remél tõle.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön a mindennapi események-
re, a munkára összpontosít.
Jól teszi, mert a politizálás
csak akadályozná céljai eléré-
sében.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A fáradtság vagy a túlpörgés
számlájára írható, hogy keve-
set törõdik szeretteivel. Próbál-
jon egyensúlyt teremteni a két
pólus között.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Fõnöke véleményét ma nem
tudja befolyásolni, a vitát ke-
rülje el. Nem tudhatja, mi van
a háttérben, s Ön azt sem tud-
ja, kivel hányadán áll. Most a
kevesebb a több.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Jó dolog az otthon ülés, de egy
idõ után unalmassá válik. Az
élet csodálatos is lehet. Moz-
duljon ki hazulról, bújjon ki a
négy fal közül.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Úgy érzi, hogy társa kihasz-
nálja. Ön rengeteget dolgozik,
a kedvese viszont éli világát.
Legjobb, ha lazít egy kicsit, így
talán észbe kap a kedvese.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Váratlanul sok dolga lett, de
megéri a fáradozást. Ne hagy-
ja, hogy bármi is eltérítse ere-
detei szándékától. Ma min-
denben legyen nagyon óvatos,
figyelmes.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Érdekes híreket kap. Ne sza-
lasszon el semmit, érdekes kö-
vetkeztetésekre juthat. Az este
a barátoké és a kedveséé, akitõl
sok kedvességet kap.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Tevékeny napnak néz ma elé-
be, sok feladata van. Munka-
kedve a régi, ezért nem bánja,
ha egyik munka elvégzése után
máris újhoz foghat. Igazát jut-
tassa érvényre!

Horoszkóp
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Tenisz

T. J. L.  

Aucklandi tornagyõzel-
mének köszönhetõen

Arn Gréta kereken harminc
helyet javítva már az 58. a
nõi teniszezõk legfrissebb,
tegnap kiadott világranglis-
táján. A magyar–német játé-
kosnak 1029 WTA-pontja
van, s honfitársnõi küzül
csak Szávay Ágnes elõzi
meg, aki 1630 WTA-ponttal
a 37. 

A legjobb tíz között nincs
változás, továbbra is a dán
Caroline Wozniacki (8035
pont) vezet az orosz Vera
Zvonarjova (6785) és a bel-
ga Kim Clijsters (6635)
elõtt. A Top 100-ban öt ro-
mán játékos van, Alexandra
Dulgheru 2000 ponttal a
30., Simona Halep 837-tel a

78., Gallovits-Hall Edina
823-mal a 80., Monica
Niculescu 769-cel a 86.,
Sorana Cârstea pedig 710-
zel a 94. 

Nem történt változás a
férfi teniszezõk világranglis-
tájának elsõ tíz helyezettje
között sem, a spanyol Rafa-
el Nadalt (12.390 pont) a
svájci Roger Federer (9245)
és a szerb Novak Djokovic
(6240) követi. A legjobb ro-
mán Victor Hanescu (915
pont, 52. hely), a legjobb
magyar pedig Balázs Attila
(279 pont, 193. hely).

Ezen a héten, Sydney-
ben, az utolsó simításokat
végzik az év elsõ Grand
Slam-tornájára, az
Australian Openre készü-
lõk. Alexandra Dulgheru
már az elsõ körben elbúcsú-
zott, miután 6-1, 6-2-re ki-
kapott a belga Kim Clijs-

terstõl. Liana Ungur már a
selejtezõk elsõ fordulójában
kiesett, Monica Niculescu
pedig a másodikban, miu-
tán kikapott a cseh Barbora
Zahlavová-Str ycovától .
Simona Halep Hobartban
állt rajthoz és két siker után
a selejtezõk utolsó forduló-
jában búcsúzott: 7-5, 6-7 (3),
4-6 a szlovák Magdalena
Rybarikova ellen. 

A férfiak sydney-i torná-
ján a 2009-ben US Open-
bajnok Juan Martin del
Potro egy év után nyert is-
mét, 6-7 (5), 7-6 (9), 7-6 (3)
a hatodik helyen kiemelt
spanyol Feliciano Lopez
ellen. A 22 éves argentin
tavaly februárban csukló-
mûtéten esett át, azóta
mindössze két versenyen
indult, s mindkét alkalom-
mal az elsõ fordulóban bú-
csúzott. 
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Röviden
Keleti Ágnes 90 éves 

Vasárnap ünnepelte 90.
születésnapját Keleti Ágnes
ötszörös olimpiai bajnok
magyar tornász, a Nemzet
Sportolója, a Nemzetközi
Torna Szövetség (FIG) Hí-
rességek Csarnokának tag-
ja. A Klein Ágnes néven
született versenyzõ a II. vi-
lágháború elõtt a Nemzeti
Torna Egylet (NTE), majd
késõbb a Postás, a TF Ha-
ladás, valamint a Bp. Dó-
zsa színeiben szerepelt. 52-
szeres magyar bajnok, eb-
bõl egyéniben 46, csapat-
ban 6 elsõséget szerzett. Az
olimpiákat tekintve a leg-
eredményesebb magyar tor-
nász. Az 1952-es helsinki
játékokon mûszabadgya-
korlatban (mostani elneve-
zéssel talajon), 1956-ban
Melbourne-ben pedig mû-
szabadgyakorlatban, geren-
dán, felemás korláton és a
kéziszercsapat tagjaként
lett aranyérmes. Ezenkívül
az ötkarikás játékokon be-
gyûjtött még három ezüst-
és két bronzérmet. Világ-
bajnokságon két arany-,
egy ezüst- és egy bronzér-
met szerzett. 1957-tõl Izra-
elben él. 

75 gól Kolozsváron

A tavaly decemberi Európa-
bajnokság miatt hosszabb
idõre megszakadt nõi kézi-
labda-Nemzeti Liga a 10.
forduló mérkõzéseivel foly-
tatódott. Eredmények: To-
mis Konstanca–Nagybánya
25-28, Kolozsvári U-
Jolidon–HCM Buzãu 41-34,
Oltchim–Zilah 34-18, SCM
Craiova–Oþelul Galaþi 28-
28, Brassói Rulmen-
tul–HCM Roman 20-22,
Resicabánya–Dunãrea
Brãila 25-28, Déva– Buk.
CSM 28-31. Az Oltchim
(20) vezet az U-Jolidon (17)
és a Buk. CSM (15) elõtt. 

Vásárhelyen a Fradi 

A január 16-ától Szovátán
edzõtáborozó Ferencváros
január 21-én edzõmérkõzést
vív a Marosvásárhelyi FCM
Liga 1-es labdarúgócsapatá-
val. A találkozóval kapcsola-
tos további részleteket még
nem ismertettek. 

Kilépett a Hispania 

A Hispania kilépett a For-
ma–1-es világbajnokságon
szereplõ csapatokat tömörí-
tõ szövetségbõl, a FOTA-
ból. A spanyol istálló beje-
lentése szerint a december
15-i lépésre azért került sor,
mert a szervezetben nem ér-
vényesülnek a kisebb csapa-
tok érdekei.

Di Luca visszatér 

A Katyusa csapatának tagja-
ként tér vissza doppingeltil-
tása után Danilo Di Luca, a
2007-es Giro d’Italia kerék-
páros körverseny gyõztese.
A 35 esztendõs olasz brin-
gás alapfizetés nélküli, telje-
sítményfüggõ bérezés fejé-
ben írt alá egyéves szerzõ-
dést az orosz istállóhoz.

Arn Gréta már az 58. a nõi teniszezõk legfrissebb, tegnap kiadott világranglistáján

Sznúker

T. J. L. 

Két váratlan eredmény-
nyel rajtolt a Wembley

Arenában a londoni Masters
International sznúkertorna.
A mintegy ezer nézõ elõtt
megrendezett nyitómérkõ-
zésen a 2008-ban és tavaly is
gyõztes angol Mark Selby
(6. a legfrissebb világranglis-
tán) 6-4-re kikapott honfitár-
sától, Mark Kingtól (16.). 

Selby, aki a londoni mes-
tertornákon 11-et megnyert
addigi 12 mérkõzésébõl, jól
kezdett (2-0), de 4-4 után fe-
jet hajtott balkezes ellenfele
pontos játéka elõtt. A 36
éves, essexi King legjobb
nyolc közé kerülése az év-
kezdés legnagyobb megle-
petése.

Amelyet Peter Ebdon (12.)
tetézett azzal, hogy 6-5-re
verte a szintén angol Ali
Cartert (7.). Az egykor világ-
bajnok 254 perces csatában
nyert miután 0-2-rõl állt fel.

Bár betegen állt asztalhoz, a
40 éves Ebdon könyörtelenül
kihasználta nagy tapasztala-
tának elõnyeit, és a végjáték-
ban esélyt sem hagyott fiata-
labb ellenfelének. 

A híres Ladbrokes foga-
dóiroda a londoni mester-
torna elõtt Ebdonnak 50/1,
Kingnek pedig éppenséggel
66/1 esélyt adott a végsõ
gyõzelemre, miközben
Ronnie O’Sullivan 7/2-vel
vezette az oddslistát. 

Tegnap Mark Williams
(walesi, 3.)–Ding Junhui
(kínai, 4.) és John Higgins
(skót, 1.)–Graeme Dott
(skót, 10.) mérkõzéseket
rendeztek, míg a 2009-ben
gyõztes angol Ronnie
O’Sullivan (9.) ma mutatko-
zik be az északír Mark
Allen (11.) ellen. 

A londoni mestertorna
díjalapja félmillió angol
font, ebbõl 150 ezer jár a
gyõztesnek, s 75 ezer a
döntõ vesztesének. Külön
díjazzák a legnagyobb
brake-eket is. 

Meglepetések Londonban

Labdarúgás 

T. J. L. 

A spanyol Primera Divi-
sión 18. fordulójának va-

sárnapi játéknapján a Real
Madrid 4-2-re verte a Santia-
go Bernabeu stadionban két-
szer is vezetõ Villarrealt.
Cristiano Ronaldo triplázott
és övé volt a gólpassz a kirá-
lyi gárda utolsó, Kaká-
találatánál is. Mesterhárma-
sával Ronaldo ötvenéves
klubrekordot döntött meg,
amelyet éppen a legendás
Puskás Ferenc tartott. A 25
éves támadó 18 forduló után
22 találatnál jár a Primera
Divisiónban, a korább csúcs
az Aranycsapat kapitányá-
nak nevéhez fûzõdött, aki az
1960/61-es idényben ugyan-
ennyi Real-összecsapáson
21-szer volt eredményes.

További eredmények:
Espanyol–Real Zaragoza 4-
0, Real Mallorca–Almería 4-
1, Osasuna–Getafe 0-0,

Racing Santander–Sporting
Gijón 1-1, Levante–Valencia
0-1. A Hércules–Atlético
Madrid mérkõzés lapzárta
után fejezõdött be. 

A Barcelona (49 pont) ve-
zet a Real Madrid (47), a
Villarreal (36), a Valencia
(34) és az Espanyol (31) elõtt. 

Az SSC Napoli az urugua-
yi Edinson Cavani mester-
hármasával verte 3-0-ra a
Juventust az olasz labdarúgó
Serie A 19. fordulójának va-
sárnap esti zárómérkõzésén.
A sajtó a milánói 4-4-et tag-
lalta, hiszen miután a vendég
Udinese 3-1-re és 4-3-ra veze-
tett, Ibrahimovic a 93. perc-
ben mentett pontot a listave-
zetõ AC Milannak. Mutu
Fiorentinája is 0-2-rõl fordí-
tott a Bresciával szemben (3-
2), a Lecce pedig a római
Olimpicón gyõzte le a sze-
szélyes Laziót (1-2).   

Az AC Milan (40 pont) ve-
zet az SSC Napoli (36), a
Lazio (34), az AS Ró-
ma (32), a Palermo (31), a

Juventus (31) és a címvédõ
Internazionale (29) elõtt. 

Meglepetésre nem tudta el-
kerülni az újrajátszást az an-
gol labdarúgó-FA Kupa har-
madik fordulójában a Man-
chester City, miután vasár-
nap este csak 2-2-t ért el a
másodosztályú Leicester
City otthonában. Az élvonal-
beli csapatok közül a Stoke
City, a Wolverhampton
Wanderers és az Arsenal is
újrajátszásra kényszerül. 

A szíriai csapat 2-1-re
nyert Szaúd-Arábia váloga-
tottja felett a Katarban zajló
labdarúgó-Ázsia Kupa B cso-
portjának nyitófordulójában.
A váratlan vereség után a
szaúdi szövetség menesztette
a közel két éve posztján lévõ,
portugál szövetségi kapi-
tányt, José Peseirót, s a helyé-
re elõdjét, Nasszer al-
Dzsohart nevezte ki. A kvar-
tett másik mérkõzésén: Ja-
pán–Jordánia 1-1. 

Tegnap a C csoportban:
Ausztrália–India 4-0. 

Megdõlt Puskás rekordja 

Bomba formában
játszik Arn Gréta

Dakar-rali

Turós-Jakab László

A motorosoknál a chilei
Francisco López Con-

tardo (Aprilia) érte el a leg-
jobb idõt a vasárnapi hetedik
szakaszon a 33. Dakar-ralin,
a világ legnehezebb és legna-
gyobb terepversenyén. A chi-
lei Arica és Antofagasta kö-
zötti, 611 km-es gyorsaságin
a hazai fiú 2:21 percet vert a
címvédõ francia Cyril Des-
pres-re (KTM), és  3:45-öt az
összetettben vezetõ spanyol
Marc Comára (KTM). A
szatmárnémeti Gyenes Emá-
nuel (KTM) a 28. helyet sze-
rezte meg 51:23 perc hát-
ránnyal, a brassói Marcel
Butuza (KTM) pedig a 95.-
et, 3:24:42 óra hátránnyal. 

Az összesítésben továbbra
is Coma vezet Despres (7:24
p. h.) és López Contardo
(18:27 p. h.) elõtt, Gyenes pe-
dig egy pozíciót javítva már a
20. Hátránya 3:50:57 óra,
mindössze 20 másodperccel
több, mint az elõtte álló spa-
nyol Jose Manuel Pelliceré. 

Az autósoknál a katari
Nasszer al-Attijah 1:20
perccel volt gyorsabb a szin-
tén Volkswagen Touareget
vezetõ spanyol Carlos Sa-
inznál, s ismét a Giniel de
Villers, Dirk von Zitzewitz
(dél-afrikai–német duó lett a
meglepõ harmadik, 2.56
perc hátránnyal. Az össze-

tettben vezetõ Sainzékat al-
Attijahék mindössze 82 má-
sodperc hátránnyal követik,
de a volkswagenes Villiersék
megközelítették a 21:11
perc hátránnyal álló
Stéphane Peterhansel, Jean-
Paul Cottret (BMW) francia
kettõst. 

A quadoknál nyertes ar-
gentin Sebastian Halpernt
két ismeretlen, a szintén Ya-
mahával versenyzõ lengyel
Lukasz Laskawiec és az ar-
gentin Jorge Santamarina
(Honda) követte a célban, de
az összetett dobogóján
ugyanazon argentin Yama-
ha-hármas tanyázik, Tomas
Maffei, Alejandro Patronelli
és Halpern. 

A kamionoknál második
szakaszsikerüket pipálták ki
az Ales Loprais vezette cse-
hek, akik úgy látszik, egyre
jobban hasznosítják a négy-
szeres Dakar-gyõztes Jozef
Kalina navigátori tapasztala-
tát. Tatrájukkal Lopraisék
5:03 percet vertek az éllovas
Kabirovékra (Kamaz) és
14:05 percet a szintén orosz
Csaginékra (Kamaz), akiket
meg is elõztek az összetett-
ben.    

Tegnap az Antofagasta és
Copiapo közötti 776 km-es,
8. szakaszt teljesítette a me-
zõny, 508 km-nyi gyorsasági-
val. Ma Copiapo környékén
köröznek a 9. szakasz kereté-
ben, a gyorsasági össztávja
235 km. 

Gyenes már huszadik

Kabirovékat immár a cseh Loprais és társai szorongatják Fotó: dakar.com
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A fogász tragédiája, bukaresti Állami Zsidó Színház. Auschwitz után senki sem hisz többé a hagyományos értékekben. Még az sem, aki úgy tesz, mintha hinne... 

Színház, ahol hatalom
van. Kettõs szorítóban 

Két bukaresti színdarabot mutatunk be mai Kisebbségben mellékletünkben. Az egyik az Állami

Zsidó Színház újabb bemutatója, A fogász tragédiája, Maia Morgensternnel az egyik fõszerep-

ben. A darab újra nekünk szegezi a régi problémát, nevezetesen azt, hogy nemcsak a zsidóság,

de a világon senki sem tudja feldolgozni a holokausztot. A bukaresti Nemzeti Színházban

török darabot játszanak, telt házzal: a Hólavinát. Az elõadás rendezõje Radu Afrim. 20. oldal

Nem sikerült megakadályozni az új oktatási
törvény kibocsátását. Pedig a törvény elfoga-
dása körüli huzavona ismét, ki tudja, há-
nyadszor, pontosan leképezte azt, hogy Ke-
let-Európa nemzetállamaiban mi a politi-
kai szerepe a nacionalizmusnak. Mihelyt
valamilyen változásról van szó, amely ké-
nyelmetlenül érinti a kiváltságosokat, rög-
tön elõszedik a nemzetmentés és a nemzet-
féltés soha el nem avuló eszméjét. 
Mert miért nem jó az új oktatási törvény?
Nem azért, mert új szemléletet kíván az okta-
tóktól. És azért sem, mert megszünteti a
gerontokrácia uralmát az állami egyeteme-
ken. Pedig valójában többek között ez fáj az
ellenzõinek. De nem ezt mondják, hanem
azt, hogy az új oktatási törvény megkülön-
böztetõ könnyítéseket tartalmaz a kisebbségek
anyanyelvén folyó oktatás számára. Mert
horribile dictu elismeri azt, hogy a nagy
tömbben élõ magyarság számára nem anya-
nyelv a román nyelv, és oktatásában jobb
eredményt érhetnek el, ha az ott élõ magyar
gyermekek számára az idegen nyelvek okta-
tásában bevált módszerek szerint tanítják a
román nyelvet is, nem pedig úgy, mintha ott-
honról már ismernék ezt a nyelvet.
Óriási volt a mûfelháborodás: „Romániában
idegen nyelv a román nyelv?!” De a felhábo-
rodók közül azt senki sem akarta észrevenni,
hogy a tömbmagyarságban élõ gyermek job-
ban tudja például az angolt, mint a románt!
Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy az angolt meg-
felelõképpen, a pedagógiai tudomány elvárá-
sai szerint tanítják számára. Míg a románt
csak ezután, az új oktatási törvénynek kö-
szönhetõen fogják megfelelõképpen, a peda-
gógiai tudomány elvárásai szerint tanítani a
magyar gyermekeknek. Az oktatásban mit
sem ér a nacionalista hõbörgés.
Amit sajnos nem old meg az új oktatási tör-
vény, az a kis településeken lévõ, kevés tanu-
lóval mûködõ iskolák sorsa, amit megkérdõ-
jeleznek a tervezett és immár folyamatban
lévõ összevonások. Sem a román gyerme-
keknek, sem pedig a kisebbségieknek nem
tesz jót az iskolások ingáztatása. A kis tanu-
lólétszámú osztályok vagy iskolák megszün-
tetése összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt
okoz, mint amilyen hasznot hajthat a ki-
adások ilyetén csökkentése. Érdemes lenne
meggondolni. Még nem késõ leállítani az
összevonásokat.

Zsehránszky István

Még nem késõ

Ionel Dancu

A húsz, hivatalosan elismert kisebbségnek
köszönhetõen Románia kicsiben leképezi
Európát. Vajon az oktatási törvény segíti-e a
nemzeti kisebbségeket abban, hogy megtart-
sák és fejlesszék anyanyelvû oktatási rend-
szerüket? Beleértve az alacsony lélekszámú
nemzeti kisebbségeket is? Minden etnikum-
nak a problémai sajátosak. A kis etnikumok
országszerte szétszoródtak, s ezért nehéz
összegyûjtemi annyi tanulót, ahányra szük-
ség van egy anyanyelvû osztály létrehozása-
kor. A közepes lélekszámú kisebbségeknek
eléggé jól mûködõ anyanyelvû oktatási
rendszerük van, õk attól félnek, hogy az osz-
tályok összevonásával megszûnik ez a rend-
szer.  A másik gond a tanárok hiánya: vagy
nincs pénz arra, hogy megfizessék õket,
vagy pedig nem találhatóak olyan tanárok,
akik eléggé ismernék az illetõ kisebbség
nyelvét. Folytatása a 14. oldalon

A kisebbségek...

„Az csak természetes, hogy
amint a generációk váltják egy-
mást, más-más színházi látás-
mód válik szükségessé, és ez a
másfajta színházi látásmód az,
amelyben egészen más, radikáli-
san más utat választottam. Per-
sze az ellenzékiség azóta sokat
változott, és ami a minõségre
való törekvést illeti, abban bi-
zony követõje szeretnék lenni
édesapámnak (Tompa Miklósnak,
szerk. megj.), hiszen õ olyan erõs
társulatot kovácsolt a Székely
Színházból, amelynek csodájára
jártak országszerte, és amelynek
a vendégszereplései Bukarest-
ben igazi ünnepet jelentettek.
Akkor nem utazhattak határon
túlra, de valószínû hogy az

ötvenes-hatvanas években a ma-
rosvásárhelyi színház Közép-
Kelet-Európa egyik legerõsebb
társulata volt. Eléggé elszomorít
az a tény, hogy még apám sze-
me láttára, és tulajdonképpen
mindenki számára eléggé nyil-
vánvalóan ez a társulat hanyat-
lani kezdett, s ez a hanyatlás a
mai napig sem ért véget, egy
négy évtizedes mélyrepülésnek
lehetünk a tanúi. A marosvásár-
helyi színház esete engem arra
sarkallt, hogy belássam, erõs tár-
sulat nélkül nem lehet hosszú tá-
von jó minõségû színházat csi-
nálni.” Tompa Gábor rendezõ-
vel, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház igazgatójával beszélget-
tünk. Írásaink a 16-17. oldalon

Ne kössünk kompromisszumot!

Tompa Gábor rendezõ, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója
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A kisebbségek attól félnek, az
Folytatás az 1. oldalról

A kis lélekszámú kisebbsé-
gek számára az esetek több-
ségében nincs biztosítva az
anyanyelvû oktatás az álla-
mi iskolahálózat keretében,
és a szervezeteik székhelyén
rendeznek anyanyelvi tanfo-
lyamokat.

Ennek ellenére az utóbbi
hónapokban a politikusok
által folytatott viták csak ar-
ról szóltak, hogy – az ellen-
zék szerint – az oktatási tör-
vény mostani változatának
köszönhetõen a magyar
gyermekek nyernek a legtöb-
bet. De mit kapnak a többi
romániai kisebbség körébõl
származó tanulók?

A tizenhét romániai ki-
sebbség parlamenti képvise-
lõivel folytatott beszélgetés
alapján az Adevarul.ro felvá-
zolta az anyanyelvû oktatás
országos képét.

Gheorghe Firczak, a ruté-
nok képviselõje: „Jelen pilla-
natban nem tudjuk fejleszte-
ni.”

A romániai ruténok lét-
száma: 257.

Lakhelyük: többségük az
ország északi részén lakik.

• Csoportokban élünk,
nem alkotunk homogén kö-
zösséget.

• A ruténok csak az álta-
lunk szervezett vasárnapi is-
kolákban tanulják anyanyel-
vüket, rutén nyelvû állami
oktatás nem létezik. A nyel-
vi kurzusokat aradi, Mára-
maros megyei, suceavai, ko-
lozsvári és Hunyad megyei
székhelyeinken szervezzük.
Több fiatalt is sikerült bevon-
nunk ezekbe a kurzusokba.
Néha a hallgatók létszáma
eléri a 25-öt, máskor 10-en
vannak jelen. A tankönyve-
ket Szlovákiából, Szerbiá-
ból, az Egyesült Államokból
szerezzük be.

• Az órákat tanárok és pa-
pok tartják, akik ismerik a
régi nyelvet, és hajlandók a
gyermekekkel foglalkozni.

• Jelenleg nem tudjuk
anyanyelvû oktatásunkat fej-
leszteni, mert nincsenek meg
hozzá a feltételek: kevés a
gyermek, és a ruténok belsõ
szervezkedési gondjai nem
teszik lehetõvé.

• Egyetértünk a tervezett
oktatási törvénnyel.

Liana Dumitrescu, a ma-
cedónok képviselõje: „Na-
gyon nehéz tanárt találni ha-
vi 200 lejért.”

A romániai macedónok
létszáma: 700.

Lakhelyük: többségük
Dobrudzsában él.

• A jelenlegi oktatási tör-
vény nem segít bennünket
különösebben.

• Kevesen vagyunk, hullá-
mokban jöttünk Romániá-
ba, többnyire városi környe-
zetben telepedtünk le, s a
gyermekeink szét vannak
szóródva. Két oktatási for-
mával rendelkezünk: az
egyik, amelyet a macedónok
szervezete szervez székhe-
lyeinken, ezt bármilyen élet-
korúak látogathatják, és egy

helyen a községi iskolában
tanulhatnak anyanyelvün-
kön, de ezt nagyon nehéz
fenntartani a helyi hatóság
részéról megnyilvánuló tar-
tózkodás miatt.

• Amúgy is nehéz össze-
gyûjteni egy osztály indításá-
hoz szükséges gyermeket,
majd azt kérni tõlük, hogy
az órák után maradjanak az
iskolában tanulni a nyelvet,
nem is beszélve a tanárok ré-
szérõl megnyilvánuló gán-
csoskodásról.

• Támogatásra van szüksé-
günk, hogy tisztességesen
megfizethessük a tanárokat,
havi 200 lejért nehéz oktatót
találni.

• A tankönyveket köny-
nyebb lenne beszerezni Ma-
cedóniából.

Oana Manolescu, az albá-
nok képviselõje: „Leckéket
közlünk a folyóiratunkban.”

A romániai albánok lét-
száma: 520.

Lakhelyük: szétszórtan él-
nek az egész országban.

• Nincs állami oktatás
anyanyelvünkön. Az albá-
nok nagyon elszórtan élnek
Romániában, és lehetetlen
összegyûjteni belõlük vala-
hol egy osztályra valót.

• Idõnként albán nyelvórá-
kat szervezünk egy-két sze-
mélynek, kérésre, szerveze-
tünk bukaresti székhelyén.

• Ezenkívül a szervezet fo-
lyóiratában albán nyelvlec-
kéket közlünk. Ezeket a lec-
kéket én írom, három kötetet
tesznek ki. De rövidesen el-
készül a negyedik kötetre va-
ló leckegyûjtemény is, továb-
bá szerkesztünk egy ro-
mán–albán és albán–román
szótárt.

• A könyvvásárokon, ame-
lyeken részt veszünk, romá-
nok vásárolják ezeket a
könyveket, elsõsorban a filo-
lógusok.

Varujan Pambuccian, az
örmények képviselõje:
„Nagy segítségünkre lenne
egy online oktatási rend-
szer”.

A romániai örmények lét-
száma: 1780.

Lakhelyük: szétszórtan él-
nek az egész országban, a
legtöbben Bukarestben,
Konstancán, illetve Erdély-
ben laknak.

• Érdekeltek lennénk egy
online oktatási rendszer lét-
rehozásában, ha az belátha-
tó idõn belül megtörténne,
mert általa tökéletesen be-
vonhatnánk egész közössé-
günket. Csakhogy senki sem
fogadja el ezt a javaslatot.
Számtalanszor beszélgettem
róla Daniel Funeriu oktatás-
ügyi miniszterrel; elmond-
tam, hogy megtakarítást je-
lentene az állami költségve-
tés számára, hogy megoldást
jelentene az óriási képzett-ta-
nárhiány körülményei kö-
zött, de képtelenség ma ilyen
forradalmian új dologgal
elõállni, amikor mindent el-
politizálnak. Akkor lehet
ilyesmit javasolni, amikor a
világ nyugodtabb, nincs tá-
borokra szakadva, mint jelen

pillanatban, nem szedik ki
egymás szemét.

• Van egy hétvégi iskolánk
Bukarestben, ahol szomba-
ton és vasárnap örmény
nyelvet, történelmet, vallást
tanítanak más tárgyak mel-
lett. Ezt mi szervezzük. To-
vábbá vannak általunk be-
rendezett iskolák a székhe-
lyeinken.

Mircea Grosaru, az ola-
szok képviselõje: „Fáj ne-
künk, hogy nem tanítják
anyanyelvünket.”

A romániai olaszok létszá-
ma: 3228.

Lakóhelyük: egyenletesen
szétszóródtak az egész or-
szágban.

• Egyetlen helyen folyik
olasz anyanyelvû oktatás:
Bukarestben, a Dante Ali-
ghieri Líceumban; és tanul-
hatják még az olaszt idegen
nyelvként egyes líceumok-
ban.

• Ezen kívül egyetlen isko-
lánk sincs, ahol olasz nyel-

ven oktatnának. Nagyon fájt
nekünk ez. Még a múlt kép-
viselõi mandátumom idején
megpróbáltam változtatni
ezen a helyzeten, de érdekte-
lenségbe ütköztem.

• A Dante Alighieri Líce-
um valóban sikerrel mûkö-
dik, kísérleti projekt. Szeret-
nénk mint modellt elterjesz-
teni országszerte. Ehhez na-
gyobb költségvetésre lenne
szükségünk.

• A mostani törvény lehe-
tõvé teszi számunkra az
olasz közösség további fej-
lesztését.

Aurel Vainer, a zsidók
képviselõje: „Számunkra az
okatási nyelv a többségi ro-
mán nyelv.”

A romániai zsidók létszá-
ma: 6179.

Lakhelyük: Bukarestben
laknak a legtöbben (mintegy
3000-en), nagyobb közössé-
gek vannak még Nagyvára-
don, Temesváron, Kolozsvá-
ron, Iaºi-ban.

• Jelenleg számunkra az
oktatási nyelv a többségi ro-
mán nyelv. Az irodalomban,
a filozófiában, a tudomá-
nyok terén román nyelven
alkották mûveiket a nagy ha-

zai zsidó személyiségek. Te-
hát nem állíthatjuk, hogy
más pretenciónk lenne az
anyanyelvet illetõen. A ro-
mániai zsidó diákok román
nyelven tanulnak az állami
iskolákban és egyetemeken.
Anyanyelvünknek tekintjük
a jiddist, a németet, a ma-
gyart és néhányan közülünk,
nagyon kevesen a héber
nyelvet.

• Fontosnak tartjuk jelen-
leg, hogy elérhetõvé váljék
számunkra az ivrit (a héber
nyelv modern változata),
mert a jiddist már nagyon
kevesen használják.

• Azt akarjuk, hogy gyer-
mekeink választott nyelv-
ként tanulják az ivtitet.

• Jelenleg két óvodában iv-
ritet is tanulhatnak a gyer-
mekek.

Zisopol Dragoº, a görö-
gök képviselõje: „Azt akar-
juk, hogy a görögöt válasz-
tott nyelvként tanulják, mint
idegen nyelvet.”

A romániai görögök lét-
száma: 6472.

Lakhelyük: legtöbben
Dobrudzsában laknak,
Tulcea és Konstanca me-
gyékben.

• Nincs különösebb prob-
lémánk az anyanyelvi okta-
tást illetõen. A tankönyvek-
nek  tanulmányi évek szerin-
ti hiánya, valamint kis szá-
muk gondot okoz a Románi-
ai Görög Szövetségnek. Sa-
ját anyagi forrásból igyek-
szünk megoldani ezt a kér-
dést.

• A Romániai Görög Szö-
vetség 2003-ban és 2004-ben
ajándékként újgörög nyelvi
tankönyveket kapott a buka-
resti Görög Követségtõl. Az
idén saját költségünkre sze-
reztünk be néhány tan-
könyvkészletet Görögor-
szágból (az A, B, C tanulmá-
nyi szinteknek megfelelõ
készleteket).

• Meg vagyunk elégedve
(az anyanyelvi okatás formá-
ival – sz.m.). Ahol van rá
igény, azt szeretnénk, hogy
mind az egyetem elõtti,
mind az egyetemi oktatás-
ban nyelvünket idegen
nyelvként tanulhassák vá-
lasztott, illetve fakultatív

nyelvként. A Romániai Gö-
rög Szövetség térítésmente-
sen biztosíthat nyelvoktató-
kat.

• A görög közösség min-
den helyi szervezete biztosít-
ja a nyelvoktatást három ta-
nulmányi szinten: A szinten
a kezdõknek, B szinten a be-
avatottaknak, C szinten pe-
dig a haladóknak. Vannak
olyan tanulócsoportok is,
amelyek az állami oktatás
keretében mint anyanyelvet
tanulják az újgörögöt (példá-
ul Bukarestben, Galacon,
Brãilában) vagy választott
idegen nyelvként (például
Ploieºti-en). A bukaresti és a
iaºi-i egyetemeken újgörög
nyelvi lektorátusok mûköd-
nek.

• Az oktatókat vagy a Ro-
mániai Görög Szövetség he-
lyi szervezetei biztosítják
vagy pedig Görögországból
jönnek kiküldetésbe, az athé-
ni kormány költségén. Buka-
restben a görög követség pat-
ronálásával és a görög üzlet-

emberek anyagi támogatásá-
val létrejött egy újgörög ma-
gániskola – az Athén Iskola.

• A romániai görög etni-
kum esetében a jelenlegi ok-
tatási törvénytervezet nem
befolyásolja az anyanyelvû
oktatás fejlõdését. A románi-
ai görögök görög származá-
sú román állampolgárok, az
oktatási törvény pedig egy-
aránt érvényes az ország
minden állapolgára számá-
ra.

Mihai Radan, a horvátok
képviselõje: „Az osztályok
összevonása az anyanyelvû
oktatás megszüntetésének
egyik módja.”

A romániai horvátok lét-
száma: 6807.

Lakhelyük: az ország dél-
nyugati része, mindenekelõtt
Krassó-Szörény megye.

• Nekünk viszonylag fej-
lett oktatási hálózatunk van:
olyan iskolák, ahol az okta-
tási nyelv részben horvát,
óvodák, 5–8. osztály, egy
kétnyelvû líceum Krassó-
váron.

• De gondot okoz nekünk
ennek az oktatási hálózat-
nak a megtartása, ugyanis az
összevonási javaslat életbelé-

pésének az lesz az eredmé-
nye, hogy megszûnik az
anyanyelvû oktatás lehetõsé-
ge. Ez szerintem egyet jelent
az anyanyelvû oktatás egyfé-
le megszüntetésével. Már
egyértelmû jelzéseket kap-
tunk arra vonatkozóan,
hogy a jövõ évtõl (2011-tõl –
sz.m.) kezdve az osztályok
létrehozásakor nem tesznek
kivételt.

• Rajtunk az segítene a leg-
inkább, ha elfogadnák azt,
hogy kivételt lehessen tenni
a beiskolázási szabályt illetõ-
en. Vagyis, ahol elõírják az
osztályok mûködéséhez
szükséges tanulók számát,
legyen ott ez a megjegyzés:
„kivéve a kisebbségeket”.
Mert közös besorolásba ke-
rülünk, akkor álldogálha-
tunk a miniszter ajtajában,
hogy tegyen kivételt egyes
esetekben.

• Valljuk be õszintén: a
krassóvári líceumot hiába
nevezik kétnyelvûnek, való-
jában egynyelvû, mert az ok-
tatók alkalmazásakor elte-
kintenek a kétnyelvûségtõl,
vagyis attól, hogy ismerik-e
a nyelvünket, és aztán arra
ébredünk, hogy az oktatók
nem tudnak horvátul.

Niculae Mircovici, a bol-
gárok képviselõje: „Nem vá-
lik elõnyére gyermekeink-
nek, ha idegen nyelvként ta-
nulják a román nyelvet.”

A romániai bolgárok lét-
száma 8025.

Lakhelyük: az ország nyu-
gati része, Temes és Arad
megyék. 

• Minket az egyetem elõtti
oktatás érdekel: ott, ahol kis
bolgár közösségek élnek,
azoknak a településeknek az
iskoláiban, az elemi oktatás-
ban maradjanak meg a bol-
gár nyelvórák. Ez okoz ne-
künk problémát, ott ért ben-
nünket veszteség, ahol össze-
vonták az iskolákat. 

• Tehát számunkra a leg-
fontosabb az, hogy azokon a
településeken, az ott élõ bol-
gár gyermekek számától füg-
getlenül biztosítsák a bolgár
nyelvet tanító tanárnak a ja-
vadalmazását.

• A román nyelv oktatását
illetõen, mi attól eltérõen,
amit más kisebbségek java-
soltak, nem kívánjuk azt,
hogy a gyermekeink idegen
nyelvként tanulják a román
nyelvet, nem értünk egyet
ezzel. Mi azt akarjuk, hogy
gyermekeink ugyanolyan jól
tudjanak románul, mint bol-
gárul, hogy versenyképesek
legyenek a jövõben. Tehát
azt kívánjuk, hogy  gyerme-
keink románul tanuljanak
minden tantárgyat, ugyanak-
kor biztosítsák számukra a
bolgár nyelv és irodalom ta-
nulását, valamint azt, hogy
elsajátítsák a cirill ábécét, a
bolgár történelmet és kultú-
rát, vallást és zenét.

• Ugyanakkor fontos szá-
munkra az, hogy amikor a
tanfelügyelõségen minket
érintõ kérdésben döntenek,
kérdezzenek meg bennünket
is. 

• Országos viszonylatban

„Pofavizit” a Cotroceni-palotában A kisebbségek parlamenti képviselõi csoportjának küldöttsége
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mintegy 11 iskolában van
olyan osztály, ahol bolgár
nyelvet oktatnak, és kétnyel-
vû líceum mûködik Buka-
restben, a Hriszto Botev Lí-
ceum, valamint Óbesenyõ
községben, Temes megyé-
ben a Cirill és Metód Líce-
um.

Merka Adrian-Miroslav,
a szlovákok és csehek kép-
viselõje: „A szlovák tanárok
az anyanyelvû órán román
nyelvû tankönyvbõl fordít-
ják a leckét.”

A romániai szlovákok lét-
száma: 17226, az ország
nyugati részén élnek, Bihar
és Arad megyékben.

A romániai csehek létszá-
ma: 3941, többségük Krassó-
Szörény megyében él.

• Reméljük, hogy a jelen-
leg létezõ anyanyelvû iskola-
hálózat megmarad, mert
nem vagyunk a demográfiai
robbanás állapotában, hogy
megengedhessük magunk-
nak újabb iskolák létrehozá-
sát. Sõt, etnikumaink tagjai-
ból egyesek Szlovákiába, il-
letve Csehországba költöz-
nek, gyermekeikkel együtt.
Be kell vallanunk: egyre ke-
vesebben vagyunk.

• Gondot okoznak a tan-
könyvek, ugyanis a tanárok
az órán román nyelvû tan-
könyvekbõl tanítanak – szlo-
vák nyelven. Otthon pedig a
gyermekek a szlovákul vagy
csehül írt jegyzeteikbõl ta-
nulnak. Nem volt pénzünk
tankönyvekre. A román
nyelvû tankönyveknek
mindössze 30 százalékát for-
dították le. Anyanyelvû tan-
könyveink vannak a nyelv és
irodalom, a történelem és a
hagyományok oktatására,
valamint néhány más tan-
tárgyból. 

• Számunkra az oktatási
törvény megfelelõ abban a
formában, ahogy a képvise-
lõház elfogadta.

Duºan Popov, a szerbek
képviselõje: „Már megszün-
tették néhány osztályunkat.”

A romániai szerbek létszá-
ma: 22561.

Lakhelyük: Románia dél-
nyugati része, Krassó-Szö-
rény, Mehedinþi és Temes
megyék.

• Gondjaink okozója a kis
tanulólétszám. Fennáll a ve-
szélye annak, hogy meg-
szüntetik a szerb tannyelvû
iskolákat, ami már meg is
történt egyes településeken.
Ha pedig valamelyik telepü-
lésen megszüntetnek egy
szerb tannyelvû osztályt, ak-
kor a gyermekeknek 10 kilo-
métert kell gyalogolniuk a
legközelebbi iskoláig, és nem
jelent megoldást az, hogy
mikrobuszra ültetjük a tanu-
lókat és odavisszük, mert
egyes szülõk nem értenek
egyet ezzel.

• Számunkra ez jelenti a
legnagyobb veszélyt, és nem
különcködés, ha azt kíván-
juk, hogy a tanulók számától
függetlenül legyenek szerb
tannyelvû iskoláink.

• Máris felszámoltak osz-
tályokat Temes megyében

Csenén és Nagyszentmik-
lóson, aztán a tanév meg-
kezdése után egy hónappal
a tanfelügyelõség beleegye-
zett abba, hogy szerb tan-
nyelvû osztályokat létesítse-
nek akár négy tanuló számá-
ra is, csakhogy a szülõk
beiratták már a gyermekei-
ket a legközelebb elérhetõ is-
kolába, féltek kivárni a fejle-
ményeket. És így nem gyûlt
össze a minimális létszám,
amellyel egy szerb tannyel-
vû osztályt hozhattunk vol-
na létre.

• Most már az a gondunk,
hogy megõrizzük legalább
az egyetlen romániai szerb
tannyelvû középiskolát, a te-
mesvári Dositei Obradovici
Líceumot, hogy ne kelljen
izgulnunk minden iskolai év
kezdetén amiatt, hogy ha
egy-két tanulóval kevesebb
van, nem hozhatunk létre
önálló osztályt, és akkor ösz-
szevonják. A kis létszámú
nemzeti kisebbségek eseté-
ben rendkívül sokat számít
egy-két tanuló is.

Amet Aledin, a tatárok
képviselõje: „Azt kívánjuk,
hogy csökkenjen a tanulók
száma, akikkel létrehozható
egy osztály.” 

A romániai tatárok létszá-
ma: 23935.

Lakhelyük: a legtöbben
Dobrudzsában élnek, Kons-
tanca és Tulcea megyékben.

• Számunkra létfontossá-
gú, hogy kisebb tanulólét-
számú osztályokat létesíthes-
sünk. Jelenleg minimum 14
gyermek kell ahhoz, hogy
egy osztályt létrehozzanak,
mi azt szeretnénk, ha ez a
szám 6-ra csökkenne. Mert
az a helyzet, hogy egyes tele-
püléseken nincs meg a mini-
mális tanulólétszám, de van-
nak gyermekek, és nem en-
gedhetjük meg azt, hogy ki-
haljon az anyanyelv. Ezért a
mi szempontunkból, a törö-
kök és a tatárok szempontjá-
ból az eddigiek közül ez a
legjobb oktatási törvényter-
vezet.

• Fõ gondunk az, hogy
szórványban élünk, települé-
senként – Valea lui Traiant
és Cobadint  kivéve – nem
alkotunk kompakt közössé-
get.

• Továbbá fontos szá-
munkra az is, hogy az anya-
nyelvet tanító tanárok szá-
mára óráikért pótlékot fizes-
senek.

• Nincsenek külön török
tannyelvû osztályaink, ha-
nem a török és a tatár tanu-
lók román tannyelvû osztá-
lyokba járnak, ahol számuk-
ra vallásóra helyett török
nyelvórát és iszlám vallás-
órát tartanak.

Ovidiu Ganþ, a németek
képviselõje: „Mi azért har-
colunk, hogy ne szûnjenek
meg az iskolák, nem pedig
azért, hogy újak létesülje-
nek.”

A romániai németek lét-
száma: 59764, nagyságrend-
jét tekintve, a negyedik nem-
zeti kisebbséget alkotják Ro-
mániában.

Lakhelye: többségük Te-
mes, Szeben, Szatmár és
Krassó-Szörény megyékben
él.

• Én immár tíz éve harco-
lok, függetlenül attól, hogy
ki van kormányon, azért,
hogy ne szüntessék meg az
anyanyelvû osztályokat.
Mert a németek tömeges ki-
vándorlását követõen a hi-
ányzó német gyermekek he-
lyét a német tannyelvû osz-
tályokban román és más
nemzetiségû tanulók foglal-
ták el.

• Ez a demográfiai problé-
ma a tanárok, a tanügyiek
szintjén is jelentkezik. Ne-
héz olyan tanárt találni, aki
németül tanítson filozófiát,
például.

• Tehát mi azért küzdünk,
hogy megtartsuk a német
tannyelvû oktatás minõségét
és a benne részesülõk létszá-
mát.

• Egyetértünk ezzel az ok-
tatási törvénnyel, és arra len-
ne szükség, hogy alkalmaz-
zák is az elõírásait minden
területen, amelyre vonatko-
zik.

ªtefan Buciuta, az ukrá-
nok képviselõje: „A tanulók
a forradalom elõtti tanköny-
vekbõl tanulnak.”

A romániai ukránok lét-
száma: 61098.

Lakhelyük: az ország
északi részén élnek, az ukrán
határ közelében, valamint a
Bánságban, Temes megyé-
ben.

• Régiek a tankönyveink,
még a forradalom elõtt ké-
szültek, nemigen írtak és ad-
tak ki újakat, most egy
román—ukrán vegyesbi-
zottság próbálja megoldani
ezt a kérdést, reméljük, si-
kerrel. Szükségünk van
nyelvkönyvre, matematika-,
fizika- stb. tankönyvre. Szük-
ségünk van anyagi támoga-
tásra.

• Nehézséget jelent az is,
hogy gyerekeinket Ukrajná-
ba küldjük tanulni, mert a
román és az ukrán kormány
nem írta alá az erre vonatko-
zó megállapodásokat, ez is
stagnál.

• Bár létszámunk szerint a
harmadik nemzeti kisebbség
vagyunk Romániában, kevés
ukrán tannyelvû iskolával
rendelkezünk, mert 1966-
ban iskoláinkat megszüntet-
ték, és a forradalom után ne-
hezen ment a helyreállítá-
suk. Most már abba a hely-
zetbe kerültünk, hogy sok
ukrán szülõ elfelejtette anya-
nyelvét, és sajnálja ezt, látva,
hogy nyitottabb lett a világ,
és szüksége lenne az ukrán
nyelv ismeretére.

• Csak Máramarosban
vannak ukrán tannyelvû is-
kolák, ott is mindössze há-
rom, ezenkívül vannak uk-
rán osztályaink román tan-
nyelvû iskolákban, továbbá
román tannyelvû óvodáink.

• Nekünk megfelel ez a
törvény.

Nicolae Pãun, a romák
képviselõje: „Ötödik osztály-
tól felfelé nincs egyöntetûen

elfogadott iskolai tanter-
vünk”.

A romák létszáma:
535140.

Lakhelyük: elsõsorban Er-
délyben, Körösmentén, Ha-
vasalföldön és Olténiában él-
nek.

• Ez a törvény közvetve
válik elõnyünkre, mert ha
neki köszönhetõen más ki-
sebbségek elõbbre jutnak,
automatikusan nekünk is si-
kerülni fog, lehet, hogy nem
olyan mértékben, mint ne-
kik, de általa mi is gyarapo-
dunk.

• Más nagy létszámú ki-
sebbségek, a magyarok és a
németek saját oktatási háló-
zattal rendelkeznek minden
szinten, tanáraik, iskoláik,
tankönyveik vannak. Mi is
fejlõdünk.

• A roma gyermekek isko-
lába járatásának a tendenciá-
ja növekedik, akárcsak az
olimpiákon való részvételük
és az órákon való jelenlétük.

• Gondot okoznak az ok-
tatók. Nem ugyanaz 1–4.
osztályban tanítani, mint
ötödiktõl felfelé, s e tekintet-
ben segítségért kell fordul-
nunk az államhoz, akinek
kötelessége elitet nevelni.
Sõt, akkor, amikor nekünk
ötödik osztálytól felfelé
nincs egyértelmûen elfoga-
dott és a minisztérium által
kidolgozott iskolai tanter-
vünk, nehéz olyan közpon-
tokat létrehoznunk, ahol az
oktatókat felkészítik.

• Gondot okoz maga a ro-
ma nyelv is a különféle kasz-
tok miatt (kanalasok, arany-
mûvesek stb.), bár az esetek
70 százalékában mindannyi-
an ugyanazokat a szavakat
használjuk, de tájszólásban
beszélünk, s hogy a szavak
használatában megegyezés
jöjjön létre, ahhoz még el
kell telnie néhány évnek.

• Minket az 1–4. osztály
érdekel, tehát az elemi okta-
tás, ötödik osztálytól felfelé
pedig legyen a roma válasz-
tott nyelv.

• A romák beiskolázása te-
rén a legsúlyosabb kérdés a
megbélyegzés. Azok a sze-
mélyek, akiknek sikerült el-
távolodniuk a roma közös-
ségtõl, azok már nem térnek
vissza. Népszámláláskor
egyetlen valamelyest befutott
család sem vallja magát ro-
ma etnikumhoz tartozónak,
s különösen nem akkor,
hogyha a parlamentben
olyan kezdeményezések
vannak, mint a Prigoanã
képviselõé, aki azt javasolta,
hogy a roma megnevezés he-
lyett a cigányt használják.
Én mint szülõ, ha nem len-
nék ismert személy, tudva,
hogy Romániában jelenleg a
romákkal szemben milyen
politikát folytatnak, azt val-
lanám: ha sikerült integrá-
lódnom, akkor miért mond-
jam a gyermekeimnek, hogy
népszámláláskor romának
nyilvánítsák magukat?

• Az egyetem elõtti oktatás
és az egyetemi oktatás nem
valami kisebbségi szeszély,
hanem természetes jog, amit
tiszteletben kell tartani min-

den szinten, mert csak így
biztosítható végérvényesen a
kisebbségek léte.

Lakatos András, az
RMDSZ oktatással foglalko-
zó ügyvezetõ alelnöke: „A
magyar tanulók számára a
román nem idegen nyelv, de
nem is az anyanyelvük.”

A magyarok száma Ro-
mániában: 1431807.

Lakhelyük: létszámuk sze-
rinti sorrendben a legtöbben
Hargita, Kovászna, Maros,
Szatmár, Bihar, Kolozs, Szi-
lágy megyékben laknak.

• El kell fogadni azt az el-
vet, hogy azoknak a magya-
roknak, akik kompakt kö-
zösségekben élnek, a román
nyelv nem anyanyelvük.
Nem idegen nyelv számukra
a román, miként az angol
vagy a francia, de nem is
anyanyelvük. Ezért számuk-
ra a román nyelv és iroda-
lom, valamint a történelem
és a földrajz tankönyvek szö-
vege könnyebb, hozzáférhe-
tõbb kell hogy legyen, hogy
azok a gyermekek, akik ott-
hon, a családban nem be-
szélnek románul, és nincse-
nek barátaik, akikkel romá-
nul beszélnének, õk is képe-
sek legyenek megtanulni a
román nyelvet.

• Csodálkozom azon,
hogy az elemi tagozaton a
tanulók jobban megtanulnak
angolul, mint románul. En-
nek a magyarázata az, hogy
az angol tankönyvek szöve-
ge hozzáférhetõbb számuk-
ra.

• Azt szeretnénk, hogy a
magyar tanulók ismerjék és
használni tudják a minden-
napi román nyelvet, a román
köznyelvet, nem pedig az
irodalmi nyelv szintjét kí-
vánjuk elérni velük, vagyis
azt, hogy Creangã nyelvét
tanulmányozzák, ami ne-
hézséget okoz a román gyer-
mek számára is.

• Egyáltalán nem vagyunk
megelégedve az oktatás je-
lenlegi állapotával, mert a
román oktatási rendszer va-
lamennyi hiányossága a ki-
sebbségek nyelvén folyó ok-
tatásra is kihatással van. Az
oktatás helyzete súlyos, be-
teg, az utóbbi húsz évben
semmilyen mélyreható re-
form sem történt. Az oktatás
szerkezete ugyanolyan, mint
a kommunista rendszer ide-
jén: végtelenül centralizált, s
ez a piramis alakú rendszer
nem felel meg a jelen igénye-
inek. Távolról sem beszélhe-
tünk egyetemi autonómiá-
ról.

• Ami pedig a tankönyve-
ket illeti, a rendszer rendkí-

vül hiányos, különösen a
mûszaki és a szakmai okta-
tás terén, ahol körülbelül
600 meglévõ tankönyv közül
40-et ha lefordítottak.

• Az utóbbi öt évben ké-
szült oktatási törvények kö-
zül ez a legjobb jogszabály.

Miron Ignat, az orosz-
lipovánok képviselõje azt
mondta, hogy az Adevãrul
laptól senkivel sem kíván be-
szélni.

A Romániában élõ 35791
orosz-lipován népesség több-
sége Dobrudzsában lakik
(Tulcea és Konstanca me-
gyékben), de lipován közös-
ségek vannak Moldvában is
(Iaºi, Suceava megyékben),
valamint Brãila megyében.
Számukat tekintve az ötödik
kisebbséget alkotják az or-
szágban. Sajnos képviselõ-
jük, Miron Ignat nem volt
hajlandó tájékoztatni a
lipovánok helyzetérõl, arra
hivatkozva, hogy szerinte az
Adevãrul munkatársai szá-
mos rágalmazó és hazug cik-
ket írtak róla. Az õ nyilatko-
zata hiányában azokat a sta-
tisztikai adatokat közöljük,
amelyekkel rendelkezük.
Adataink a 2008. évre vonat-
koznak.

• A részben orosz tannyel-
vû iskolák száma: 59.

• A tanulók létszáma:
3486.

• Az oktató személyzet lét-
száma: 41.

Tulcea, Konstanca, Sucea-
va, Iaºi, Brãila, Botoºani és
Neamþ megyékben vannak
azok a tanfelügyelõségek,
amelyek 2008-ban az orosz
nyelv oktatását szervezték.

A kisebbségi gyermekek
politikai áruvá változtatása

A kisebbségi tanulóknak
az oktatási törvény révén
megadott jogokat politikai
áruvá változtatták. Ahelyett,
hogy megbeszélték volna
mindazoknak a kisebbségi
gyermekeknek a problémáit,
akik anyanyelvükön kíván-
nak tanulni, a román politi-
kai osztály egyfolytában a
magyar kérdés miatt vesze-
kedik. Az ellenzék (a PSD, a
PNL és a PC) azzal vádolja
a PDL-t, hogy olyan tör-
vényt készített, amelyik tel-
jes mértékben az RMDSZ
érdekeit szolgálja, ez a tör-
vény megsérti a román gyer-
mekek jogait, s az etnikai el-
különülést fogja bátorítani.
Jelen pillanatban (a cikk
megjelenésekor – sz.m.) ez
az oktatási törvény, amelyért
a kormány felelõsséget vál-
lalt, a szenátusban van meg-
vitatás végett. 

anyanyelvû oktatás megszûnik

2008-ban a kisebbségi gyermekek létszáma Romániában:
• a közoktatásban tanuló 3 401 547-bõl 193.629;
• a felsõoktatásban: 48691.
Az anyanyelvû tankönyvek helyzete 2008-ban:
• az egyetem elõtti oktatásban használt 113 tankönyv kö-
zül 29 volt használatban a kisebbségek nyelvén is;
• az összes egyetemi kurzusból – 710-bõl – 55 volt haszná-
latban a kisebbségek nyelvén.
A kisebbségek nyelvén oktatók létszáma 2009-ben:
• a romániai tanárok összlétszáma: 237.576;
• a kisebbségek nyelvén tanító tanárok létszáma: 11.893.

Statisztikai adatok
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Zsehránszky István

Tompa Miklós születésé-
nek századik évfordulója
alkalmából három napig
tartó megemlékezést ren-
deztek Marosvásárhelyen.
Többen is említették, hogy
Miklós bácsi a fiáról szólva
azt mondta, „kineveltem a
saját ellenzékemet”. Miben
ellenzéke Ön édesapjának,
és miben a követõje? 
– Az csak természetes, hogy
amint a generációk váltják
egymást, más-más színházi
látásmód válik szükségessé,
és ez a másfajta színházi lá-
tásmód az, amelyben egé-
szen más, radikálisan más
utat választottam. Persze az
ellenzékiség azóta sokat vál-
tozott, és ami a minõségre
való törekvést illeti, abban bi-
zony követõje szeretnék len-
ni édesapámnak, hiszen õ
olyan erõs társulatot ková-
csolt a Székely Színházból,
amelynek csodájára jártak
országszerte, és amelynek a
vendégszereplései Bukarest-
ben igazi ünnepet jelentettek.
Akkor nem utazhattak hatá-
ron túlra, de valószínû hogy
az ötvenes-hatvanas években
a marosvásárhelyi színház
Közép-Kelet-Európa egyik
legerõsebb társulata volt.
Eléggé elszomorít az a tény,
hogy még apám szeme láttá-
ra, és tulajdonképpen min-
denki számára eléggé nyil-
vánvalóan ez a társulat ha-
nyatlani kezdett, s ez a ha-
nyatlás a mai napig sem ért
véget, egy négy évtizedes
mélyrepülésnek lehetünk a
tanúi. A marosvásárhelyi
színház esete engem arra sar-
kallt, hogy belássam, erõs
társulat nélkül nem lehet
hosszú távon jó minõségû
színházat csinálni. Tehát a
társulatépítés és a társulatnak
a színház, az alkotómunka, a
minõség iránti alázata az,
amit eltanultam, megfigyelve
apámat, beszélgetve vele, ol-
vasván az õ megvalósításai-
ról, és úgy gondolom, hogy
egyedül ez az, ami az erdélyi
magyar színjátszást mindig,
folyamatosan  ki tudja emel-
ni a középszerbõl, abból az
állapotból, amelyben sajnos
hosszú ideje nagyon is kelle-
mesen szédeleg.

Csakhogy az erõs társu-
lat építéséhez, amit Ön is
megtett Kolozsváron, és e
tekintetben hûséges követõ-
je édesapjának, az is kellett,
hogy egy nagy célt állítson
azok elé, akik Önhöz tár-
sultak, akik beléptek ebbe a
társulatba, és akik nagy
akarással teszik azt, amit
Önnel együtt tesznek. An-
nak idején Miklós bácsi azt
tûzte ki célként az egykori
nagy erdélyi magyar színé-
szek számára, hogy egy
más színházat, egy minõsé-
gileg jobb, igazabb, valóban
realista színházat csinál-
janak, ugye? És ebben áll-
tak mellé a legjobb színé-
szek. Ön milyen célt állított
a kolozsvári társulat elé?

– Az egyik fontos cél a Ha-
rag György-i hagyomány
követése volt, ha egyáltalán
a színházban lehet hagyo-
mányról beszélni…

Szerintem lehet.
– És a Harag György-i ha-
gyomány az állandó meg-
újulás volt. Az a fajta állan-
dó megújulás, amely szinte
kötelezõvé tette a kísérlete-
zést és a kockázatvállalást.
Én azt gondolom, hogy a
színház feladata a XX. szá-
zad végén és a XXI. század
elején a magas kultúrára va-
ló nevelés egy olyan korban,
amely a középszerrel, a
szubkultúrával, a kultúra el-
tûnésével fenyeget. Itt, Ko-
lozsváron a társulat az egye-
temes színházi vérkeringés-
be való bekerülés útját kö-
vette, és ezt érte el: az egyet-
len magyar nyelvû tagszín-
házává vált az Európai
Színházi Uniónak. Ez a
nemzetközi színházi szövet-
ség tizennyolc színházat
számlál tagjai között, a múlt
század egyik legnagyobb
színházi embere, Georgio
Strehler hozta létre, és fon-
tosnak tartja azt, hogy olyan
színházi nyelven szólaljunk
meg, amelyet megértenek
azok is, akik esetleg nem be-
szélik a színpadon játszó
színészek anyanyelvét, va-
gyis egy egyetemes színházi
nyelven beszéljünk. Nyilván
a színpadon egyértelmûen
magyar nyelven beszélünk,
ez egy olyan biológiai adott-
ság, egy kulturális hovatar-
tozás, amit nem kell külön
külön bizonygatni. A célul
tûzött egyetemes színházi
nyelv, szerintem, hozzáse-
gíthet ahhoz, hogy az embe-
rek jobban megismerjék ön-
magukat és egymást; hogy
közelítsenek egymáshoz, kí-
váncsivá váljanak egymás
kultúrája és különbözõsége
iránt. És megpróbáltuk ezt
minél jelentõsebb, fontosabb
mûvészek, rendezõk, dísz-
lettervezõk, koreográsfusok,
zeneszerzõk, színészek meg-
hívásával létrehozni; vagyis
egy olyanfajta színházi sok-
féleséget és nyitottságot va-
lósítottunk meg, amelyben a
társulat nagyon is erõsen ki-
kovácsolódott, és nem kizá-
rólag egyfajta színházat csi-
nál, hanem lehetnek realista
elõadásai, lehetnek egészen
más, szürrealista elõadásai
vagy éppenséggel nem szö-
vegközpontú, nem egy drá-
mai szövegen alapuló elõ-
adásai, amilyen például a
Silviu Purcãrete által létre-
hozott, és a szebeni meg a
francia színházakkal kopro-
dukcióban bemutatott Pan-
tagruel sógornõje, amely be-
járta az egész világot.

Ezzel máris választ
adott részben a következõ
kérdésemre is, arra, hogy
Tompa Gábor saját mun-
kásságából mivel dicseked-
ne el édesapjának, és mit
hallgatna el elõtte? Marad
a kérdés második fele.

– Tulajdonképpen nem aka-
rok dicsekedni, és nincs is rá
szükség. Én egyrészt szeret-
ném folyamatosan, a legjobb
tudásom szerint és lelkiisme-
retesen végezni azt a mun-
kát, amit rám bíztak: az igaz-
gatói munkásságot, amely-
ben nemrég elrúgtam a má-
sodik évtizedet is; másrészt
számomra ebben az egészen
zavaros korszakban, hiszen
Kolozsvárott egy konzerva-
tív közönséggel kellett meg-
küzdeni,  s voltak keresztes-
hadjáratok is a színház, a
kultúra, a minõség ellen, és
számunkra ezeknek a küz-
delmeknek a során mindig
az volt a fontos, hogy ne kös-
sünk kompromisszumot.
Mert a kompromisszumok a
politikára jellemzõek. A mû-
vészet ha kompromisszumo-
kat köt, akkor meghal.

Vagyis nem produkál
semmit.
– Halottá válik, nem produ-
kál semmit. Tehát azt gon-
dolom, hogy állandóan,
folyton kockázatokat kell
vállalni, nem szabad ráülni
az úgynevezett babérokra,

hanem mindig tiszta lappal
kell indulni, és e tekintetben,
azt hiszem, hogy a társulat
eléggé egységes. Hiszen
mindig újabb és újabb kalan-
dokra vállalkozik. Továbbra
is ami a legnagyobb örömet
jelenti számomra, a színház-
igazgató számára, a sok há-
látlan feladat mellett, amire
édesapám hajdan figyelmez-
tetett, az, hogy meg tudok
hívni – és itt tudom látni! – a
világ legfontosabb rendezõi
közül jó néhányat, akik
újabb meg újabb iskolát je-

lentenek a társulat számára.
Példákat mondhatnék: Vlad
Mugur, Silviu Purcãrete,
David Zinder, Matthias
Langhoff és mások, akik tu-
lajdonképpen kialakították a
színháznak a profilját,
amely a jelen pillanatban, és
remélem, a jövõben is, mind
Romániában, mind Ma-
gyarországon minden más
színházétól különbözik,
pontosan annak köszönhe-
tõen, hogy nem csupán egy-
fajta stílust képvisel, hanem
képes megváltozni, képes el-
felejteni az elõzõ tapasztala-
tokat, vagy úgy beépíteni
azokat a következõ munkák-
ba, hogy azok ne hasonlítsa-
nak az elõzõekhez, és ezt tu-
lajdonképpen egyfajta szín-
házi nyelvi sokféleségnek
nevezném.

Visszatérve a beszélge-
tést megelõzõ eseményre,
hogyan értékeli ezt az ün-
neplést, amit a százéves
évforduló hozott? 
– Én mindenképpen dicsé-
retre méltónak tartom azt,
hogy megemlékeztek Tom-
pa Miklósról, és hogy tulaj-

donképpen van egy olyan
akarat, vagy leglábbis elmé-
letileg mindenképpen léte-
zik a szándék, hogy a szín-
ház megújuljon, és amikor
édesapám emlékplakettjé-
nek a felavatásán Gáspárik
Attila elmondta azt a mon-
datot, amit én nagyon sokra
értékelek, hogy „színházat
tulajdonképpen mindenütt
lehet csinálni”, akkor én na-
gyon is igazat adtam neki,
hiszen megvannak a körül-
mények: az üres tér és a szí-
nész. A legnehezebb dolog

viszont az, hogy olyan mû-
vészi erõket gyûjtsünk egy
gondolat köré, amely gon-
dolatnak elsõsorban meg
kell lennie, a mûvészi prog-
ramnak meg kell születnie,
és ahhoz olyan mûvészi erõ-
ket kell megnyerni, akik
méltán  meg tudják megva-
lósítani ezeket a nemes gon-
dolatokat. Tehát egy kettõs
kontraszt mûködött végig
bennem ezekben a napok-
ban Marosvásárhelyen.
Mert jó dolog volt az, hogy
ez alkalommal találkozha-
tott a sepsiszentgyörgyi, a
kolozsvári, a marosvásárhe-
lyi társulat, ugyanakkor ke-
serûen láttam, hogy az alig
negyven éve felépített Nem-
zeti Színház mennyire le-
robbant technikailag. Nem
mondom, hogy évezredekre
kell színházat építeni, de va-
lahogy jelképesnek tartom
ezt a helyzetet: Shakespeare
gondolatával élve, lehet
hogy el kell tûnnie teljesen a
réginek ahhoz, hogy az új
megszülethessék.

Megtörténhet, hogy így
van, mert  a marosvásár-
helyi színháznak a válsága
bizony már majdnem húsz
éve tart, nemde?
– Hát vagy negyven éve.

Én, legalábbis, húsz éve
követem nyomon...
– Lényegében, attól kezdve
lehet számítani ezt a válsá-
got, amikor Harag György
átszerzõdött Vásárhelyrõl a
Kolozsvári Állami Magyar
Színházhoz, és azt hiszem,
ez 1974-ben történt.

Valamikor a 70-es évek
közepén. Szeretném, ha
beszélne arról is, hogy mi-
lyennek  látja a romániai
színjátszás jelenlegi hely-
zetét, országos viszonylat-
ban?
– Nehéz általában beszélni
róla, általánosítani, de
mégiscsak létezik egy vál-
ság, és ez a válság elsõsor-
ban a színházi iskolák vál-
sága, a színioktatás válsá-
ga. Éppen Tomcsányi Má-
riával sétáltam Bukarestben
a színmûvészeti fõiskola
egykori stúdiójának utcájá-
ban, a Casandra-terem
elõtt, és ott egy nagyon is
lerobbant tájat láthattam,
megdöbbenve. Az épület-
sor egésze romokban he-
vert.  Jelképesnek gondo-
lom ezt a képet. Bukarest-
ben volt egy nagyon erõs
rendezõi iskola, amit Radu
Penciulescu, David Esrig,
Liviu Ciulei és mások hoz-
tak létre, és amikor ez a
rendezõi iskola úgy körül-
belül húsz éven át mûkö-
dött, még akkor is, ha létre-
hozói már eltávoztak az or-
szágból, abban az idõben
nagyon erõs volt a románi-
ai színjátszás, mert folya-
matosan megteremtette
azokat a feltételeket, me-
lyek között rendkívül szín-
vonalas színházat lehetett
csinálni itt, folyamatosan

felnevelte azokat azt új ren-
dezõket, akik a színjátszás
minõségét és sokféleségét
biztosították. Úgy tûnik,
hogy ez az iskola most ro-
mokban hever minden
szempontból: akár a buka-
resti, akár a marosvásárhe-
lyi, akár a kolozsvári vagy
bármelyik más romániai
színházi iskoláról legyen
szó. Mert hiányoznak azok
a jelentõs nagy egyénisé-
gek, azok a mesterek, akik
annak idején nagyszerû tu-
dásukkal, felkészültségük-
kel, tehetségükkel, ráter-
mettségükkel biztosították
azt, hogy ez a színházi is-
kola folyamatosan mûköd-
jék. A rendezõoktatást pél-
dául nem lehet egy-két ta-
nárral elintézni, s fõleg rá-
termettség nélkül. A rende-
zõoktatáshoz külön infrast-
ruktúra kell, nem lehet úgy
megoldani, hogy a színész
szakhoz hozzáadnak még
egy tanárt, és kész. S mi
több, groteszk példával él-
nék: komolyabb egyeteme-
ken, sehol a világon nem
tudom elképzelni azt a
helyzetet, ott sem, ahol én
tanítok most, Kaliforniá-
ban, hogy valaki hegedût
tanuljon olyan tanártól, aki
soha életében nem fogott a
kezében hegedût. Vagy
zongorázni tanuljon olyan-
tól, aki nem ismeri a hang-
jegyeket. Sajnos, ez a hely-
zet kezd jellemzõvé válni
nálunk... Sõt az, aki nem
ismeri a hangjegyeket, vagy
nem fogott a kezében hege-
dût soha, nálunk igen kön-
nyen doktori címet nyerhet,
zenetudományi szakdolgo-
zatokat adhat ki stb. Ez a
visszásság nem szüntethetõ
meg csak a szakmailag hi-
teles, komoly színmûvésze-
ti oktatás újrateremtésével.
Persze ez a középiskolák, a
gimnáziumok szintjén kez-
dõdik, és ott már több jelét
is látom a megújulásnak.
Sokkal többet, mint az
egyetemi oktatásban.

Mit rendez most? Mivel
készül? Mi lesz a követke-
zõ bemutató?
– Hála Istennek, három hó-
napig nem rendezek, hiszen
ezen az õszön három bemu-
tatóm volt különbözõ mûfaj-
okban: rendeztem operát, a
Don Giovannit, rendeztem
egy kortárs darabot, Visky
Andrásnak az Akoholisták-ját,
valamint Büchnertõl a Leonce
és Lénát, és felújítottam há-
rom elõadásomat: a III.
Richardot, A három nõvért és
a Visszaszületést, továbbá az
Amerikából az Interferenci-
ák Fesztiválra érkezõ elõadá-
somat is. Most pihenésre van
szükségem. A következõ pro-
dukcióim: az Ivanov az Egye-
sült Államokban, a Dido és
Aeneas a londoni Nemzeti
Operában és egy Los
Putrefactosnak nevezett pro-
jekt a szebeni Nemzeti Szín-
házban, ami nemzetközi
koprodukció lesz, de mindez
csak áprilistól arrafelé.

Ne kössünk kompromisszumot!
Beszélgetés Tompa Gábor rendezõvel, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójával
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Nánay István

Sokáig azt hittem, szimp-
lán a generációs különbség-
bõl adódó ellentét feszül
Tompa Miklós és Harag
György között. Ma már ta-
lán jobban látom, hogy
szembenállásukban – ezen
ok mellett – mélyebb, a pri-
mer esztétikai nézetkülönb-
ségen túlmutató okok is
meghúzódtak. Példa erre
Harag György utolsó, halá-
los betegen rendezett 1985-
ös Cseresznyéskert-elõadása,
annak is egy mozzanata, a
kezdés. A marosvásárhelyi
román elõadásnak gazdag
irodalma van, sokan elemez-
ték Romulus Feneº legtöbb-
ször „idõalagútnak” neve-
zett zseniális díszletét, a be-
fejezés metaforikus képét,
Firsz padlót dörömbölve el-
mondott, Csehov szövegétõl
eltérõ búcsúszavait („Itt ma-
radok! Itt maradok!”),
amelyben Harag élettõl való
búcsúját éppen úgy felfedez-
ték, mint az azokban az
években sorskérdéssé vált
menni vagy maradni dilem-
máról szóló egyértelmû ál-
lásfoglalását. Magam is ír-
tam a produkcióról, most
csupán Lopahin megjelené-
sét szeretném felidézni
Nicolae Scarlat, illetve a ma-
gam szavaival.     

„Amikor a teremben kial-
szik a fény, a marosvásárhe-
lyi színház aranyszállal és
konfettivel átszõtt bíborfüg-
gönye elõtt fényfolyosó nyí-
lik. Ezen a folyósón lépked
keményen, de óvatosan
Lopahin, szemével szinte

felbecsülve a dús kelme érté-
két. Megáll középen, feleme-
li a kezét, hogy megsimogas-
sa, megtapogassa a drága
kelmét, de abban a pillanat-
ban széthúzódik a függöny,
lassan, méltóságteljesen, ke-
csesen siklik ki a mohó ujjak
közül” – írta Nicolae
Scarlat.  

„A darab elsõ jelenete a
színpadnyílást elfedõ, sok
apró, különbözõ stílusú és
mintázatú csipkefüggönyök-
bõl összevarrt kortina elõtt

játszódik. A függöny felgör-
dülése után sokáig csak a de-
rített fénnyel gyengén meg-
világított cselédség tablója
sejlik át a csipkekortinán,
miközben Fátyol Tibor
édes-bús vezérmelódiája
hallatszik. Oldalról, a nézõ-
tér felõl lassú, kimért moz-
dulatokkal, merev háttal,
hátraszegett nyakkal, de elõ-
rehajtott fejjel közeleg
Lopahin. Kétsoros elegáns
öltöny, puhakalap van rajta,
kezében sétabot. A bot mint-
ha tartást és méltóságot ad-
na Lopahinnak. A bottól
azonban még furcsább a fi-
gura mozgáskaraktere, a ki-
tûnõ színész, Ion Fiscu-
teanu bal kezét hátul a dere-
kára helyezi, a jobbjában lé-
võ bot szabályos lendítésé-
vel, koppantásával pedig
ritmust szab a figura léptei-

nek, amelyek keresetten las-
súak, így állandó a feszült-
ség a visszafogott mozgás
és a lefojtott belsõ indula-
tok, Lopahin lényege és vi-
selkedése között.” (Cseresz-
nyéskert, Színház 1985/10,
16. p.)

Évekkel késõbb, Tompa
Miklóssal folytatott sétaközi
beszélgetéseinkkor többször
is szóba hozta ezt az elõ-
adást, és kifogásainak lénye-
gét pontosan visszaadja az a
pár mondat, amit most

Bérczes László beszélgetõ-
könyvébõl idézek:

„Volt itt egy nagyon érde-
kes elõadás, Harag követte
el. Gábor, a fiam fejezte be,
mert szegény Gyuri már na-
gyon beteg volt. A Cseresz-
nyéskert. Lopahin. Az elõjá-
tékban egy elõkelõ, elegáns,
keménygalléros urat látunk.
Úgy van öltözve, mintha õ
jött volna haza Párizsból.
Csakhogy ezáltal kimarad
az a fejlõdési út, amit
Lopahin végigjár addig,
hogy végül õ kaparintsa meg
a birtokot, amikor valóban
frakkban díszeleg, és leveti a
jobbágyságra emlékeztetõ
„nemzeti öltözetet”. 

Kinek van igaza? Harag-
nak, aki ilyenné formáltatta
színészével a figurát, vagy
Tompának? Akkor Harag
pártján állva, próbáltam el-
lenérveket találni Tompa fel-
vetéseire – nem sok sikerrel.
Ma már azonban úgy látom,
a maguk szempontjából,
mindkettejüknek igazuk
volt. Itt ugyanis a magyar
színházi látásmódot és stí-
lust alapvetõen meghatáro-
zó színpadi realizmus mi-
benlétérõl fogalmazódott
meg két eltérõ állásfoglalás.
Ha úgy tetszik, a hagyo-
mány és az újítás látszóla-
gos ellentétérõl. Azért tar-
tom fontosnak, hogy errõl
beszéljünk, mert tapasztala-
tom szerint a magyar nyelvû
színjátszásra döntõ mérték-
ben ma is a meg nem hala-
dott, a fél úton megrekedt,
sem az elmélet, sem a praxis
szintjén kellõen nem tovább-
gondolt realizmus a jellem-
zõ. S abban, hogy ez így ala-
kult, nagy szerepe van an-
nak, hogy az úgy nevezett
rendszerváltást követõen a
színházak többsége képtelen
volt megtalálni az új hely-
zetben látensen megfogal-
mazódó új követelményekre
adandó válaszokat.

Mindezt hogyan látom a
vásárhelyi színházra vonat-
koztatva? Kevés Tompa Mi-
klós-elõadást láttam, s érte-
lemszerûen nem láthattam a
Székely Színház legendás

nagy produkcióit. Ezekrõl
tehát csak közvetett informá-
cióim lehetnek. Mint ahogy
Tompa Miklós életpályájá-
nak nagy részérõl is. Mégis
bizton állíthatom, hogy az,
amit Tompa és munkatársai,
Kemény János, Delly Fe-
renc, Szabó Ernõ, Kovács
György s mások képviseltek,
az abban az idõben a legkor-
szerûbb színházi kifejezés-
módnak számított. Tompa
jó iskolában tanulta a szín-
házi realizmust, a budapesti
Nemzeti Színházban Né-
meth Antaltól. Attól, akitõl
Gellért Endre is, aki aztán a
háború utáni Nemzeti stílu-
sának meghatározó rendezõ-
je lett. Egyikõjük sem
Sztanyiszlavszkijból szerezte
tudását, de természetesen
mindkettejükre hatott mind-
az, amit láttak-olvastak tõle.
Ha a korabeli írásokat, kriti-
kákat és képeket megnéz-
zük, nagyon sok hasonlósá-
got fedezhetünk fel Gellért
és a Székely Színház nagy
elõadásai között. A legszebb
példa erre a két Úri muri
összehasonlítása lehetne. 

E realizmusszemlélet
alapján Tompának tökélete-
sen igaza van, ha Harag ren-
dezésében kifogásolja
Lopahin elsõ megjelenését.
Mint ahogy beszélgetéseink-
ben – miközben elismerte,
hogy Harag többnyire hatá-
sos látványt képes szervezni
a színpadon – azt is nehez-
ményezte, hogy a színészek
gyakran légüres térbe kerül-
nek, nincs körülöttük, mö-
göttük az a tárgyi és látvány-
közeg, amely igazán hitele-
síthetné a figurájuk életét.
Egyfelõl elismerte, hogy a
híres, 1973-as Szerelem attól
lett újszerû, hogy Harag kvá-
zi üres térben játszatta a da-
rabot (igaz, a bútorok kido-
batásának ötletét a díszletter-
vezõnek, Florica Mãlurea-
nunak tulajdonította), más-
felõl ostorozta, amikor má-
soknál ez divattá vált, mint
ahogy azzal a tendenciával
sem tudott megbarátkozni,
hogy a jelmezvilágot sokszor
kvázi idõtlenné tették. Ter-
mészetesen mindannyiszor
igaza volt, amikor az ilyen
megoldások mögött nem ta-
lálta meg a rendezõi elképze-
lés következetességét, a mi-
érteket. Ugyanakkor –
megint Bérczes könyvébõl
idézve – jóval késõbb önkriti-
kusan úgy szól, hogy „egyol-
dalú kosztot kapott a közön-
ség, úgynevezett lélektani re-
alista Tompát. Ez unalmas,
én is untam.”

Más oldalról: Harag a Szé-
kely Színház vezetõinek, s
közöttük természetesen
Tompa Miklósnak a tanítvá-
nya volt. Ezt Harag sosem
tagadta, sõt, számos nyilat-
kozatában büszkén hangoz-
tatta is. Pályájának elsõ sza-
kasza azt is igazolja, hogy jó
tanítványnak bizonyult, és

elõadásaiban a realista eszté-
tika érvényesült – s nem is
akármilyen szinten. Nagyon
sok elõadásának ismereté-
ben azt állítom, hogy élete
végéig munkájának és rende-
zõi gondolkodásának to-
vábbra is a realizmus volt az
alapja, de az a realizmus,
amely tetten érhetõ pályájá-
nak második felében, gyöke-
resen más, mint az a rés-
zletgazdag, kissé emelkedett
realizmus, amely a Székely
Színház nagy korszakát álta-
lánosságban jellemezte.

Nem lehetett az, mert vál-
tozott az idõ, változott az a
közeg, amelyben színházat
kellett csinálni Keleten is,
Nyugaton is. Keleten más
kényszerítõ erõk hatására és
másként, mint Nyugaton, de
a végeredmény gyakran na-
gyon közel állt egymáshoz
itt és ott. A hatvanas évektõl
sûrítettebben kellett játszani,
teátrálisabban, metaforikus-
abban. Ez nem mindenkinek

ment, és ha ment is, nem
mindig azonos szinten, hõ-
fokon és megkomponáltan.
Harag is nehezen találta meg
a hangját, a stílusát, de meg-
találta. Méghozzá Vásárhe-
lyen. Mert itt volt meg az az
alap, amelyrõl el lehetett ru-
gaszkodni. Itt volt olyan tár-
sulat, amely – ne feledjük,
Tompáék nevelésének kö-
szönhetõen – olyan erõt és
nyitottságot képviselt, amely
szükséges volt a realista stí-
lus megújításához. Ez a for-
dulat a hatvanas években
még nem realizálódott. Eb-
ben az évtizedben történt
nagy változások – a román
tagozat indulása 1962-ben,
Tompa Miklós igazgatói
megbízatásának befejezõdé-
se 1966-ban – véglegesítette,
hogy az, amit a Székely
Színház több mint egy évti-
zeden át képviselt, az lassan,
de viszszavonhatatlanul le-
zárult. 

Kérdés, hogy jött-e, jöhe-
tett-e helyette más? Jött Ha-
rag, kétszer is... 1953 és 85
között 106 színházi elõadást
rendezett, ebbõl – az akadé-
miai Shaw-vizsgát, A szerelmi

házasságot és a bábosokkal
színre vitt produkciókat nem
számítva – 33-at Vásárhe-
lyen, összes elõadásának
csaknem egyharmadát! 

A magyar színjátszásban
az 1957-es ígéretes bemutat-
kozást (Vássza Zseleznova)
követõen a krónikák tanúsá-
ga szerint a hatvanas évekbe-
li Harag-rendezések csupán
részeredményekkel tûntek ki
az átlagból. Ekkor már nincs
rendezõtriász, de ritkán még
rendez Tompa. 1962-ben
például egymás mellett lát-
ható Tompa fáradtnak jel-
lemzett Ványa bácsija és Ha-
rag sok érdekes megoldással
elõrukkoló, de egészében
mégsem megoldott Irkutszki
története. A korabeli helyzet-
re jellemzõ, hogy Tompának
akkor is, utólag is lesújtó vé-
leménye volt Harag 1966-os
Fizikusok-rendezésének úgy-
mond modernkedésérõl,
mégis ezzel az elõadással (s
egy hasonlóan problemati-

kus A vágy villamosával) ment
a színház – érthetõen nem
túl sikeres – bukaresti ven-
dégszereplésre. Gondoljunk
bele: ekkor fut fel a Ciulei,
Esrig, Pintilie, Penciulescu-
nemzedék, nyomukban
ªerban, Micu, Tocilescu,
Manea generációja!

S kell még öt év, hogy
megszülessen az Özönvíz
elõtt, amelynek tetemes az
irodalma, most csak azt
emelném ki, hogy Harag
alapvetõen máshová helyez-
te a rendezõi-értelmezõi né-
zõpontot. A szöveg színpad-
ra fordítása, a korhûséget
szem elõtt tartó illusztrálása
helyett a mára való reflektá-
lást tartotta kiinduló alap-
nak. Tompa is, Harag is a
szövegbõl indult ki, de más-
ként értelmezték a szöveg-
mélyét, mint a realista iskola
alapfogalmát. Tompa a szö-
veget bontotta ki, Harag 71
után azt kereste, hogy mi-
ként vonatkozik a szöveg a
mára. Soha nem aktualizált,
csak felmutatta az alapértel-
mezés más síkjait is.

Folytatása a 19. oldalon

Lopahin öltönye – paradigma-

váltás a vásárhelyi színjátszásban 

Tompa Miklós

Harag György

Kovács György
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Hozzáfûznék egyet s mást
Románia nemzeti napja al-
kalmával a budapesti Nem-
zeti Színház körül támadt
botrányhoz. Nem véletlen,
hogy e nap épp December
Elseje. Véleményem a követ-
kezõ: a nagykövetség hibát
követett el. Sõt, meglehet,
némi provokáció is volt a do-
logban. Igaz, nem igazán ér-
tem, mi e botrányból a ha-
szon. Ám a magyarok, akik
most a történteket osztják-
szorozzák, ugyancsak hadi-
lábon állnak a gondolkodás-
sal.

Amennyiben a magyar ál-
lamnak, s természetesen az
ország majd minden lakosá-
nak, akárcsak Románia vala-
mennyi magyar polgárának
december elseje gyásznap,
adódhattak volna más meg-
oldások is. Egy magyar ál-
lampolgár azt javasolta pél-
dául, hogy a budapesti meg-
emlékezést tartsák meg sem-
leges pályán, ne egy jelképér-
tékû intézményben. A másik
megoldás az lehetett volna,
hogy figyelmen kívül hagy-
ják a kialakult helyzetet, ám
a tény, hogy mégsem ezt tet-
ték, számomra azt jelenti,
hogy Budapesten léteznek
olyan politikai erõk, akik
gesztusaikkal szimbolikus
értékû választási tõkét sze-
retnének begyûjteni. Ilyesmi-
re láttunk már példát a kádá-
ri idõkben is, amikor Buda-
pesten azt a Gróza Pétert
ünnepelték, aki a Ceauºescu-
éra által nem igazán kedvelt,
mellõzött politikus volt.

Ezzel mindjárt párhuzam-
ba állítható a sepsiszentgyör-
gyi polgármester azon dön-
tése, hogy március 15-ét sza-
badnappá nyilváníttatja.
Van-e egyáltalán valamilyen
különbség a két akció, a ma-
gyarországi tiltakozások és a
sepsiszentgyörgyi polgár-
mester tévesen értelmezett
hatásköri túlkapása között?
Úgy hiszem, nincsen. Mind-
kettõt provokációnak tekint-
hetjük. De kinek és miért ér-
deke erre az útra lépni?

Egy csöppet sem zavar en-
gem március 15-e megün-
neplése. Azzal a feltétellel,
hogy ne szítson újabb provo-
kációkat bármelyik oldalon.
Még akár egy munkaszüneti
nap erejéig sem. Ünnepi al-
kalom ez a magyarok szá-
mára, még ha nem az anya-
országban, hanem más álla-
mokban élnek is. Ez esetben
viszont, biztosítsuk kivétel
nélkül valamennyi magyar
számára e nap megünneplé-
sét Romániában, akárha val-
lási ünneprõl beszélnénk,
mert így vagy úgy, lényegé-
ben errõl van szó, és nem-
csak a sepsiszentgyörgyi vá-
rosháza hivatalnokai számá-
ra, hiszen õk se magyarab-
bak többi fajtestvérüknél. A
sepsiszentgyörgyi románok-
nak ugyanakkor a jogegyen-
lõség alapján biztosítsanak
megfelelõ szabadnapot. Ám-
de hová vezet ez a nyugha-

tatlan különjog- és sajátos-
sághajhászás? Vagy egyen-
lõek vagyunk, vagy nem.

Létezik még egy út, az ér-
telemé, a józan tisztánlátásé.
Mondjunk le az olyan nem-
zeti ünnepekrõl, melyek
konfliktusokat, egyik a má-
sik általi legyûrését idézik
fel. Vajon, közel vagyunk az
ébredéshez, vagy ellenkezõ-
leg, tovább süllyedünk az eh-
hez hasonló partikularitások
hangsúlyozásának dágvá-
nyába?

Nyíltan felteszem hát a
kérdést magyar és román ba-
rátaimnak, akárcsak magyar
és román ellenségeimnek:
mi célja van ennyi ugrabug-
rálásnak? Jól kiszámítható
reagálásokat kiprovokálni
Budapesten? Erdély újrafel-
osztása? Erdély integrálása
Magyarországba? Románia
egységes államisága meg-
bontását célzó akció, ama
régi ürügy jegyében, hogy
egy „soknemzetiségû” ál-
lamról van szó, amely még
csak nem is egységes?

Paradox helyzetbe kerül-
tünk. Minél többet szövege-
lünk európai értékekrõl, álla-
mok feletti egységrõl, globá-
lis politikáról, annál erõseb-
bek azok a hangok, melyek
kétségbe vonják e megol-
dást, és mindent megtesznek
azért, hogy politikailag moz-
gosítsák azokat az erõket,
akik revíziós érdekekbõl ki-
kezdik e térség etnikumközi
viszonyrendszerét.

Ismételten leszögezem:
határozott véleményem,
hogy a kis és közepes álla-
mok egységének meggyen-
gülése övezetünkben örökké
a birodalmi politikáknak
kedvezett. A hajdani áldoza-
tok Magyarország és Auszt-
ria voltak, akik egy legyen-
gült és könnyen szétcincál-
ható birodalmat örököltek.
1940 után Románia jutott e
sorsra. Az elmúlt század vé-
gén pedig Jugoszlávia. Eze-
ket az államokat nem lehet
egy lapon emlegetni. Remé-
lem, elismerhetjük, hogy
Románia nem volt és ma
sem nagyhatalom, még csak
Jugoszlávia típusú soknem-
zetiségû állam sem. Ámde
most is ebben sántikálnak. A
fellazítás eszközei, sorrend-
ben, Horvátország, Albánia,
Koszovó és Macedónia vol-
tak. Ideje föltenni a kérdést:
van-e ezek után valamelyes
lehetõség  a nemzeti önren-
delkezés elvének alkalmazá-
sára?

Hiszen az állami egység
bomlasztásának folyamata,
amit az etnikai önrendelke-
zés végletekig vitt alkalma-
zása gerjeszt, csakis olyan
közigazgatási egységekhez
vezethet, melyek semmifajta
tényleges autonómiával nem
bírnak. Én ugyanis nem hi-
szem, hogy a Székelyföld-
nek, melynek autonómiájá-
ért annyira hadakoznak
egyesek, bármilyen halvány
esélye is lenne akár egy sze-
mernyi területi autonómiára
is. És nem azért, mert a ro-

mán állam netán gátolja e
folyamatot. Hanem mert e
törekvést szorgalmazók sú-
lyos tévedésben vannak. A
helyi etnikai elit hatalma,
életerõs gazdasági szerkezet,
ellenõrizhetõ és sokoldalú,
gazdag helyi források nélkül
nem lehet tartós. A székely-
ség nem rendelkezik elegen-
dõ középtávú ásványi, ener-
gia és nyersanyagtartalékok-
kal. Egy olyan kereskedelem
pedig, amely nem számol az

enklávéjellegbõl fakadó
helyzettel, elképzelhetetlen.
Nemhogy övezetek, egész
államok jártak már pórul ál-
taluk ellenõrizhetetlen gaz-
dasági-pénzügyi szoronga-
tottság következtében. Az
asszimilációtól való félelem,
ami láthatóan valamennyi
magyar elképzelés és döntés
eredõje, olyan tragikus csap-
da, amibõl nem is tudom, lé-
tezik-e kiút. A sepsiszent-
györgyi polgármester az ap-
ró léptek politikáját mímeli.
Amit én gyerekesnek talá-
lok, miközben õ ravasznak
és hatékonynak képzeli ma-
gát. 

A kis országok ahelyett,
hogy elõszednék a régi el-
képzeléseket, amelyek a ki-
provokált etnikai összetûzé-
sek megoldásához vezetné-
nek, közepes nagyságú ál-
lamszövetségeket hozva lét-
re, amivel ellensúlyozhatnák
a Franciaországhoz, Angliá-
hoz és Németországhoz ha-
sonló nagy államok politiká-
ját, ehelyett hagyják magu-
kat az orruknál fogva vezet-
ni, a nacionalista csoportocs-
kák pedig épp e félrevezetõ
politika szekerét tolják. Ma-
gyarországnak nem arról
kellene ábrándoznia, hogy
egy dunai államszövetséget
elnököljön, hanem sutba se
kellene dobnia az elképze-
lést, amelybõl az összes érin-
tett államok, Ausztriától
Bulgáriáig, hasznot remél-
hetnének.

Épp ezért a Székely Nem-
zeti Tanács meghívása a
magyar Országgyûlésbe
Magyarország tényleges és
távlati tervei ellen szóló ak-
tus, nem beszélve a románi-
ai vonatkozásokról. Mivel
pedig e tanács létesítése el-
lentmond a magyar nép ér-
dekeinek, aki történelmi

egységét nem fogja tudni
megteremteni más, szom-
szédos államok megbontása
vagy gazdaságilag megala-
pozatlan etnikai körzetesítés
révén, csupán az államok fö-
lötti és a közös régióérdekek
érvényesítése mentén, ami-
vel szembeszállhat a környe-
zeti katasztrófákkal és elke-
rülheti a régi vagy éppen
erõre kapó nagyhatalmaktól
(mint pl. Oroszország) való
függést.

Dan Culcer
http://ardealul.blogspot.com

2.

Kifakadásodat megértem
és aláírom. Hasonló helyzet-
ben magam is ledöbbennék,
hiszen a budapesti december
1. epizód is mélységes szé-
gyennel tölt el, mintha az én
hibám lenne a magyar fõvá-
rosban kialakult helyzet.
Könnyû lenne a román
nagykövetségre hárítanom a
konfliktus kipattanásának fe-
lelõsségét, elvégre minden jó-
zanul gondolkodó ember
számára napnál világosabb
lehetett: nemzeti ünnepet ül-
ni egy olyan ország fõvárosá-
ban, amelytõl háborús vesz-
tesként óriási területeket csa-
toltak el, ráadásul éppen
azon a napon, melyen Tria-
nonban az országvesztést be-
jelentették, csakis diszkréten
és illedelmesen – hogy úgy
mondjam: lábujjhegyen –
szabad. Aki ezt másként
gondolja, azt nyugodtan pro-
vokátornak vagy jobbik eset-
ben is érzéketlennek lehet
tartani. Így aztán a Nemzeti
Színház kibérlésének követ-
ségi ötlete kimerítette a szán-
dékosság fogalmát. De egy
ilyen kérést eleve diplomati-
kusan el is kellett volna utasí-
tani, hiszen Budapesten bõ-
ven akadt még a Nemzetin
kívül ünneplésre méltó helyi-
ség december elsejére is, ami
senkinek sem szúr szemet.

De ha már szóba került:
amikor 1990 nyarán tör-
vénybe foglalták, hogy a le-
vitézlett augusztus 23-a he-
lyett a továbbiakban mely di-
csõ történelmi dátum képvi-
selje a román öntudat orszá-
gos ünnepét, a számos józan
és logikus javaslat ellenére –
emlékszem, mily sokan sze-

rették volna a 89-es fordulat
napjait az egész romániai
népközösség napjává emelni
– a lehetõ legszerencsétle-
nebbre, a legkirekesztõbb
üzenetûre esett a végsõ vá-
lasztás; történetesen arra,
amely a történelmi román
büszkeség mellett sose mos-
hatja le magáról a magyar
gyász valamennyi negatív
érzelmi töltetét. 

A döntés valahol érthetõ is
volt: elvégre ugyanaz a logi-
ka diktálta, mint annak ide-
jén az augusztus 23-i buka-
resti orosz bevonulás eseté-
ben, amit aztán román fegy-
veres felkeléssé sminkelve, a
politika két legyet ütött egy-
csapásra: egy szovjet és egy
patrióta legyet! Lényegében
akkor is Erdély volt a tét, s
legfõbb nemzeti értéket ma
is Nagy-Románia eszméje
keltett. Román szemmel ész-
szerû, de nem szerencsés
üzenet ez a több nemzetisé-
gû romániai társadalomnak.

Tudom, hogy e kérdésben
ma ilyen véleményt megfo-
galmaznom némileg frivol
módon hangzik, hiszen vala-
mikor 1968-ban én magam
írtam le a bukaresti magyar
ifjúsági lap fõszerkesztõje-
ként, elsõ oldalas vezércikk-
ben azt, amire nem igazán
van mentség, legfeljebb csak
magyarázat: hogy Erdély
egyesülése Romániával, a
kommunistának mondott
idõszakban meghozta az or-
szág minden lakosa számára
a teljes jogegyenlõséget. Ez
egy olyan jelszó volt, amit
hosszú idõn átt fennen han-
goztattunk. És ha mindezt
azért írom le, mert ekként hi-
szem is, talán még megbo-
csátható naivitás lett volna.
Ámde e sorok úgy születtek,
hogy közben tudtam: nem
az igazságot, annak csupán
a bennem élõ hõ óhaját,
szándékát, reményét vetem
papírra úgy, mintha az máris
kézzelfogható valóság lenne.
Az 1918-as esemény félszá-
zados évfordulójára a laptól
megkövetelt vezércikkel ma-
gam is valami hasonló csap-
dába estem, mint most a
Nemzeti Színház igazgatója
Budapesten, s mindketten
jóhiszemû balekségünk levét
isszuk meg. Nemzettársaim,
kollégáim nem túlzottan dí-
jazták kényszerû gesztuso-
mat, s ma úgy látom, román
ismerõseim szemében sem
kimondottan ettõl lettem ro-
konszenves. De ha akkor
nem volt hozzá bátorságom,
ma talán még nem késõ sza-
badon kimondani azt, amit
gondolok – már csak azért
sem, hiszen ezen a téren Te
mindig is merészebben és
konokabbul elõttem jártál. A
Te utad egyenesebb, európa-
ibb volt, ugyanakkor azért
sok mindent nem tapasztal-
tál meg a saját bõrödön,
mert hiányzott hozzá a sze-
mélyes motivációd.

Ilyen kérdés például az,
amit Te úgy nevezel, hogy a
magyarok asszimilációtól
való félelme. És amit káros-

nak, terméketlennek, vissza-
húzó erõnek tartasz. Igazad
van, e félelem amennyire ra-
cionális, egyben épp olyan ir-
racionális is. Próbáld meg el-
képzelni az erdélyi magyar-
ság utolsó kilencven eszten-
dejét, amelyben – pár év ki-
vételével – következetesen a
legyõzött, a sarokba szorított
helyzetét éreztették vele, ne-
hogy egy pillanatra is megfe-
ledkezzék róla. A társadal-
mi-gazdasági pozíciói foko-
zatos visszaszorítását, meg-
csonkítását, majd szinte tel-
jes ellehetetlenítését úgy élte
meg nemzedékrõl nemze-
dékre, mint egy folyamatos
felõrlést, asszimilációt, ami-
nek csak a legöntudatosab-
bak voltak képesek úgy-
ahogy ellenállni. 

Sok évet eltöltöttem ro-
mán nyelvi környezetben –
Bukarest volt életem felívelõ,
aktív korszakának 35 évi
színhelye! –, s meg kell valla-
nom neked, hogy a kénysze-
rû alkalmazkodásnál, a nyel-
vi besimulásnál alig van
gyötrelmesebb színjáték,
ami mély nyomokat hagy
annak a személyiségében,
aki önhibáján kívül, nem sa-
ját akaratból kényszerül vál-
lalni anyanyelve, sajátos mû-
veltsége és szellemi igényei
karanténba helyezését. Rá-
adásul nem csak saját magá-
ról van szó, hanem egész
családjáról – élettársáról és
utódairól, akik egy meghatá-
rozhatatlan, egymásba ját-
szó, amorf szellemiségben
kénytelenek önértéküket ke-
resni, és abban az általános
közhangulatban nõnek fel,
hogy a népesség, amelyhez
vérségileg tartoznak, a város
többségi lakossága szemé-
ben legyõzött ellenség, törté-
nelmileg igen távoli idõkig
visszavezetve a viszálykodá-
sok, sérelmek, jogok és terü-
leti igények gyökereit.

Megalázó és kilátástalan
élmény újra és újra átélni,
majd magadban feldolgozni,
hogy a véleményed, még ha
kizárólag a saját ügyedet
érinti is, minduntalan szem-
betalálja magát az el- és
megkerülhetetlen többség-
gel, amely mint egy végzetes
árnyék vetül a legmerészebb,
legoptimistább elképzelésed
fölé is. Az értelem, a számí-
tás rendszerint megpróbál
mindezeken a buktatókon
racionálisan, hûvös fejjel föl-
emelkedni, a hátrányból
elõnyt kovácsolni, a kisebb-
ségi helyzet elbizonytalanító
közegébõl a töblettudás, a
csak azért is bizonyítás pán-
célja mögé menekülni, de ez
csak igen kevés embernek si-
kerül akár az eliten belül is,
mert az emberek többsége el-
sõsorban élni, elvegyülni és
anyagilag boldogulni szeret-
ne, ehhez pedig elég a le-
mondás, a néma beilleszke-
dés, az igazodó hasonulás a
többségi mezõnyhöz.

Sokat töprengtem ezeken
a nyugtalanító kérdéseken,
miközben családommal a
helyünket kerestük a min-

Kifogások, provokációk, 
Újabb internetes levélváltás Dan Culcer és  
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denféle másságot jól tûrõ,
ugyanakkor érzéketlenül be-
kebelezõ Bukarestben, és
számtalanszor meghánytuk-
vetettük, miként biztosíthat-
nánk gyermekeink számára
nemcsak odahaza, de óvo-
dában-iskolában is az anya-
nyelv gyakorlásának köze-
gét, hogyan óvjuk meg õket
a mindennapok agressziójá-
tól, amely esetünkben nem-
egyszer akár abban is meg-
nyilvánult, hogy nyilvános
helyen le kellett nyelnünk az
ellenséges megjegyzéseket,
amiért magyar nyelven szól-
tunk egymás közt. Ez annál
visszásabb volt, mert eköz-
ben a hivatalos, fennen han-
goztatott kurzus mindenütt
azt hirdette, hogy testvériség
és jogegyenlõség lengi be az
egész országot, tengertõl a
nyugati határig, ám az elvet
és a gyakorlatot vajmi nehéz
volt egymás mellé illeszteni.
Ekkor született Összes mûve-
im címû versciklusom,
amelyben próbáltam megfo-
galmazni, hogy a beszéden,
a szavakon, a kijelentéseken
túl létezik egy valóság, amit
ha úgy élünk meg, ahogy az
tisztességes, akkor az a mi
körülményeink között töb-
bet ér akár egy írói életmû-
nél is. A gyerekek, a hátra-
hagyott utódok, a folytatás,
a továbbmenekített öntudat
értékeire próbáltam ráirá-
nyítani a figyelmet, amikor
az alábbi verset írtam:

összes mûveim / mint aki
pénzét

1.  mint aki pénzét szám-
lálgatja

lelkesülten amit
ezért azért munkája

után de
még inkább a kis és

nagy
eltévelyedések árán be-

gyûjtött

2.  mint aki összkomfortos
házát hideg

meleg vizes garázsát s
benne

kocsit meg a hozzávaló-
kat

a csempét a fehér
zongorát a teli kamrát

mutogatja
fûnek fának

3.  mint aki elõtt
feldereng hány

fogaskereket csiszolt
harminc

éven át reggel
héttõl délután háromig

vagy
délután háromtól este
tizenegyig

4.  mint aki elégedett
magával és õsz fejjel se

látja be hogy
elpuskázta az életét

5.  mint aki lyukas
lábast hasadt teknõt be-

csülettel foldozott

6.  mint aki
összegyûjtött verseiben

lapozgat az õszi napon

7.  úgy simítok végig há-
rom

gyermekünk fején
hajnaltájt mikor a leg-

jobban
alusznak ám sürget az

idõ talpra
álomszuszékok mert
az anyanyelvhez való

jog a leg-
kérlelhetetlenebb éb-

resztõóra
van akit hatkor
költ másoknál negyed

nyolckor csönget

Tudom, hiszen életem
majd egész menete bizo-
nyítja, hogy a félelem rossz
tanácsadó. A beolvadás, az
önfeladás – és nem csupán
etnikai vonatkozásban –
olyan, mint egyfajta halál.
Amit tragikus veszteség-
ként, megsemmisülésként
él át az ember, akkor is, ha
ennek látszólag nincsen tu-
datában. Pedig, ha jól meg-
nézzük, talán a kultúrák
érintkezõ határsávjában,
ahol a választásra kénysze-
rült ember többféle kötõdé-
sére alapozva próbál kilá-
balni a kutyaszorítóból,
olyan sajátos nyereséget
könyvelhet el a különben
nyilvánvaló veszteségek he-
lyett, amik önértékét növe-
lik, egyéniségét színezik,
társadalmi komfortérzetét
növelik. De ezt a fajta tuda-
tosságot, a másság konst-
ruktív beépítését csak na-
gyon kevesen vállalják, ép-
pen ezért fehér hollónak
számítanak.

Ma is csodálattal és elis-
meréssel gondolok arra a fi-
atal Szabédi Lászlóra, aki
1940 õszén, nem sokkal a
bécsi döntés és a magyar
hatóságok észak-erdélyi be-
iktatása után, saját kezde-
ményezésre mintegy nyil-
vános demonstrációként,
hogy a fordulat nem jelent-
het egyet a számlák törlesz-
tésével, tanítói állást vállalt
egy Kolozsvár környéki
színromán falu román isko-
lájában, hogy az ottani
gyermekeket tanítsa. Való-
színû, hogy üzenetértékû
gesztusát fölöttébb furcsá-
nak találták kortársai, amit
õ megtetézett azzal is, hogy

isten háta mögötti élete üres
óráiban a helyi népköltészet

darabjainak gyûjtésére és
magyar nyelvû tolmácsolá-
sára adja a fejét. Ráadásul a
báréi csujogatások Frunza
verde – Zöld levél címmel
meg is jelentek 1945-ben, s
a hozzá írt elõszóban ek-
ként foglalt állást: „Az itt
következõ román népi ver-
seket, chiuiturákat 1940-41
telén gyûjtöttem a Kolozs
megyei Báré községben
(természetesen az itt közöl-
teknél jóval többet). Azért
fordítottam le belõlük egy
csokorra valót magyarra,
mert úgy tetszett nekem,
hogy alkalmasak annak áb-
rázolására, mennyire rokon
a magyar és román népi
mûveltség.”

A hidat kereste hát a le-
hetõ legalkalmatlanabb kö-
rülmények között is
Szabédi László az egymás-
tól jól elkülönített és egy-
mással szemben felajzott
táborok között, azt a kap-
csolatot, mely tartósan és
békésen összeköthetne ben-
nünket. Sajnos, úgy látom,
hogy az effajta magatartás-
nak erõsen  hitele veszett az
évtizedek folyamán, s ma-
napság újra nincs becsülete,
hiába teszik egyre nyilván-
valóbbá a történelem hal-
mozódó tanulságai, hogy
sem az elzárkózás, sem a
szembehelyezkedés, sem az
örökös rivalizálás a többsé-
gi érdekekért nem oldanak
meg semmit, csak a közöt-
tünk lévõ árkokat mélyítik,
erõinket gyöngítik, közérze-
tünket mérgezik. Az a tény,
hogy a jelenlegi magyaror-
szági hivatalosság nem te-
kinti szövetségesének a
szlovákiai Híd/Most ma-
gyar–szlovák pártot azért,
mert a kisebbségi magyar-
ság érdekeinek szlovák ta-
gokkal együtt, a közös meg-
békélés talaján kíván ér-
vényt szerezni, számomra
azt jelzi, hogy a mi párbe-
szédünk egyesek szemében
amolyan úri passziónak,
nemzetárulók kupaktaná-
csának minõsül.

Erre pedig én mondom
azt, veled együtt: olyan
tragikus csapda ez, amibõl
nem is tudom, létezik-e ki-
út.

Cseke Gábor
http://urszu2.blogspot.com

gyanakvások
Cseke Gábor között

Folytatás a 17. oldalról

Õ is leásott a szöveg mélyé-
re, feltárta a cselekvések mö-
göttesét, indítóokait, de ezek
érzékletes megjelenítése mel-
lett ugyanolyan fontosnak
tartotta azt, hogy a nézõ a lá-
tottakat ne múltbeli történés-
ként, hanem õt megszólító, a
maga helyzetére utaló való-
ságként élje meg. Ahogy
mondta: „A mi feladatunk
láthatóvá tenni az eszméket
és gondolatokat” (Tárgyak
és emberek. In: Harag György
színháza, Pesti Szalon, 1992.
152.p.) Tompa elrettentõ pél-
dának idézi, hogy egy Cse-
hov-rendezésre a kritikusok
kafkai jelzõt használtak, Ha-
rag korszakváltó elõadását
nem lehetett nem ezzel a jel-
zõvel minõsíteni. A másik
döntõ különbség: Tompa a
fogalom legnemesebb értel-
mében és kora nagy realista
színházának lényegébõl fa-
kadóan szószínházat csinált,
Harag pedig – szintén a kife-
jezés legnemesebb értelmé-
ben – képszínházat. Nála –
az európai rendezõi színház
fõ tendenciájával szinkron-
ban – a cselekvés, a látvány
vált dominánssá. Persze a
politikai helyzet is erre sar-
kallta õt és román pályatár-
sait, hiszen diktatúrában a
szóbelivel szemben a nem
verbális közlésmód súlya és
fontossága mindig megnö-
vekszik. 

Az 1971 után a magyar
tagozaton rendezett kilenc
elõadásából az Özönvíz elõt-
tet követõen a 73-s Szerelem,
a 75-ös Az ember tragédiája s
az 1977-es Vidám sirató egy
bolyongó porszemért jelöli ki
Harag kiteljesedõ mûvészi
pályájának ívét. De ezekkel
párhuzamosan már Kolozs-
váron kezd rendezni, s 75-
tõl hivatalosan is ahhoz a
színházhoz tartozik. Az ak-
kori kolozsvári munkái –
Tornyot választok (1973),
Egy lócsiszár virágvasárnapja,
A fekete macska (1975), Csil-
lag a máglyán (1976) – jelzik,
hogy mûvészileg is egyre in-
kább ott születnek a jelentõs
opusok. 1977 után már nem
rendez a vásárhelyi magyar
társulatnál, ezzel egy idõ-
ben viszont a kezdeti útke-
resés után a Vajdaságban is
magára talál, és csaknem
minden év hoz egy-egy je-
lentõs rendezést, illetve
megszületnek a magyaror-
szági elõadásai. 

Az itt ülõ kortársak nyil-
ván pontos választ tudnak
adni arra, hogy a Csorba
András igazgatósága és Ha-
rag fõrendezõsége alatt el-
kezdett társulatépítés ered-
ményei, az itt született je-
lentõs elõadásai ellenére,
Harag miért távozott Vásár-
helyrõl. De tény, hogy távo-
zásával – ahogy mondani
szokás – olyan ûr keletke-
zett, amit az itt maradt ál-
landó rendezõ, a fiatal Kin-
cses Elemér nem tudhatott
betömni. Haraggal nemcsak
egy rendezõ távozott, ha-
nem egy társulatot összetar-
tani képes karizmatikus sze-
mélyiség is, egy pedagógus,
akinél a színész még a ke-
vésbé sikerült elõadásokban

is úgy érezte, hogy szakma-
ilag elõrelépett.  

Persze a külsõ körülmé-
nyek is egyre romlottak, a
nyolcvanas évek második
felére a színházak a tetszha-
lál állapotába jutottak. A
túlélés volt a tét. Emlék-
szem Feneº igazgatása ide-
jén a szövõgépekre, amelye-
ken a színházban bérmun-
kát végeztek. 

Ilyen körülmények között
született meg a Cseresznyés-
kert, amelynek persze köz-
vetlen elõzménye is volt.
Egyfelõl óhatatlanul össze-
hasonlították Pintiliének
1970-es, a román Csehov-
játszást forradalmian meg-
újító elõadásával, másfelõl
kikerülhetetlen Haragnak a
szintén legendás újvidéki
Csehov-trilógiája, s neveze-
tesen az ottani, 1979-es Cse-
resznyéskert.  Azt, amit Harag
a Három nõvérrel, a Cseresz-
nyéskerttel és a Ványa bácsival
mintegy folyamatként bemu-
tatott, itt egyetlen elõadás-
ban, sûrítve tudta megjelení-
teni. Számos szcenikai elem
átkerült a vásárhelyi elõ-
adásba is – például a máso-
dik felvonásbeli kétkerekû
homokfutó, a sokféle csipke-
terítõbõl összevarrt függöny,
Ranyevszkájáék hosszú vo-
nulása (Újvidéken a sötét és
üres nézõtér széksoraira fek-
tetett, fehér abrosszal beta-
kart kis fák által szegélyezett
pallón, Vásárhelyen a hu-
szonöt méter mély, sejtelme-
sen megvilágított „idõalag-
útban) –, de a szerepfelfogá-
sok szintén sok hasonló vo-
nást mutattak. Firsz itt is, ott
is kiemelt fontosságú figura
lett (ott õ is indítja az elõ-
adást!), akárcsak Szimeo-
nov-Piscsik és Jása. S minde-
nekelõtt Lopahin. 

Harag Újvidéken is egy
nagyszerû színészre, Soltis
Lajosra bízta a szerepet. Ott
sem azt hangsúlyozta, hogy
ez az ember mekkora utat
tett meg, míg a muzsiksorból
vállalkozó lett. Elegáns öl-
töny, fehér mellény, mellény-
zsebében aranyóra – így je-
lent meg Soltis Lopahinja. A
piknikus alkatú, de mindig
felfokozott állapotban dolgo-
zó színésztõl Harag azt kér-
te, hogy visszafogott, halk
szavú, megfontolt legyen, de
amikor kell – a II. felvonás-
ban, amikor elkapja a kis ko-
csi rúdját és a homokfutót
Ranyevszkájával és Gajevvel
együtt egy mozdulattal meg-

pörgeti, vagy a III. felvonás-
ban egy széket lábánál fogva
a feje fölé emelve, sírva-vi-
gadva egyedül táncolja el a
birtok megszerzése felett ér-
zett örömét –, az elfojtott in-
dulat robbanjon.

Sok minden visszaköszön
ebbõl Ion Fiscuteanu alakí-
tásában is, amelynek esszen-
ciája már az elején idézett
kezdõ képben teljes gazdag-
ságában kibomlott. Ebben
az elõadásban magatartás-
és életformák álltak szemben
egymással, a cseresznyéskert
sorsánál fontosabb lett az
emberek közt kialakuló, el-
haló és feléledõ kapcsolatok
hálója, a tehetetlenség, az el-
menetel, a kilátástalanság, a
széthullás. S ez még Lopa-
hinra is érvényes volt, aki hi-
ába szerezte meg a birtokot,
hiába fogja felparcellázni, az
õ jövõje is ugyanolyan bi-
zonytalan és beláthatatlan,
mint a többieké. A színész
igen takarékos eszközökkel
metaforikussá növelte az
alakot, s ebben az ábrázolás-
ban háttérbe szorult az, ami
húsz évvel korábban min-
den Cseresznyéskertben fontos
volt: a kereskedõ származá-
sa miatti kisebbrendûségi ér-
zése és annak kompenzálá-
sa, mint a szerep pszicholó-
giai magyarázata és megha-
tározottsága.

Ez az elõadás magányos
szirt lett a vásárhelyi színház
életében, és csupán közvetve
hatott, ha egyáltalán hatott a
magyar társulat szemléleté-
re. S 1989 után ismételten
bebizonyosodott, hogy na-
gyon sok körülmény kedve-
zõ összejátszásán túl, egy
mûvészi megújulás legfõbb
záloga a társulatot teremte-
ni, összefogni és magas szin-
ten animálni tudó karizmati-
kus személyiség jelenléte.
Ilyenbõl nagyon kevés van.
Vásárhelyen többek között
ez is hiányzott, meg a körül-
mények sem voltak ideáli-
sak, ezt a jelenlevõk tapasz-
talatból is jobban tudják,
mint én, aki csupán távolról
szemléltem ennek a színház-
nak is az életét. A Tompa- és
a Harag-korszakot követõen
a vezetési bizonytalanság, a
társulati megosztottság és ki
tudja mi még, olyan helyze-
tet eredményezett, amelyben
idõnkénti fellángolások, biz-
tató elõjelek ellenére hiány-
zott a továbblépéshez szük-
séges biztos iránytû. S ezzel
kell ma is szembenézni.

Lopahin öltönye...

Borovszky Oszkár
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Színház – ahol hatalom van
Zsehránszky István

Török darabot játszanak,
telt házzal, a bukaresti
Nemzeti Színházban: a Hó-
lavinát. Radu Afrim – az
elõadás rendezõje – ifjúsági
demonstrációval kezdi az
elõadást. A színt alkotó ha-
talmas szalonban vígan vi-
háncolnak az áldott állapot-
ban lévõ fiatalasszonyok.
Mi sem természetesebb. Õk
a nap hõsei. Csakhogy… e
vidámságtól duzzadó sza-
lon egy kis hegyi települé-
sen található, amely évente
kilenc hónapon át lavinave-
szélynek van kitéve. És
ezért nem szabad ott han-
goskodni. A hagyomány tilt
– és  kizár! – minden han-
gos megnyilvánulást. Még
szülni sem szabad ott kilenc
hónapon át, sõt még a ka-
kasokat is kitiltották a tele-
pülésrõl.

A szülõk nem engedik
egymáshoz közeledni a fiatal
házasokat – pontosan, dá-
tumszerûen ki van számítva,
hogy mikor közösülhetnek.
S aki nem tartja be a sza-
bályt? Lesújtanak rá. Azt a
fiatalasszonyt, akinek a meg-
engedett idõ elõtt kellett vol-
na szülnie, koporsóba fektet-
ték és élve eltemették. Most
is ilyen helyzet alakult ki. Az
egyik állapotos nõt szülési
fájdalmak gyötrik. Pedig fér-
jével együtt betartották a sza-

bályt, nem közösültek a
megengedett idõ elõtt. Csak
hát ember tervez, és a termé-

szet végez. A koraszülést
nem lehet elõre tervezni…
És a szalonban megjelenik a

hatóság, hogy ítélkezzen. Ci-
nikus bíráskodási ceremónia
következik, s kihirdetik az

ítéletet. A fiatal férj fegyvert
ragad, hog megakadályozza
a végrehajtását. Az asszony

szül, és bármennyire is be-
fogják a száját, üvölt egyet
fájdalmában. A sok bába kö-
zött felsír a gyermek. A
bosszúálló vénember pedig
elsüti a fegyvert. Mégsem
lesz lavina!

Hát errõl van szó. A ha-
gyomány, a hatalom na-
ponta becsapja az embert,
az önkény jegyében. És
nemcsak Anatólia hegy-
vidékén… „Ahol hatalom
van, ott hatalom van” –
idézhetnénk szabadon Ily-
lyés Gyulát, bár õ a zsar-
nokságról állította ugyan-
ezt. Csakhogy a kettõ nem
esik messze egymástól. A
szerzõ – Tuncer Cücenoglu
török író – nem ideologizál,
hanem történetet épít; té-
nyeket, embereket, helyze-
teket teremt. Olyanokat,
amelyek a világon bárhol
fellelhetõk, bárhol érvénye-
sek. És a többit reánk bízza:
okuljunk belõle, ha tudunk.
Ilyen helyzet az is, hogy a
faluban – a hagyományos
közösségben – többnyire
már csak az egészen fiata-
lok és az öregek élnek, a kö-
zépkorúak elvándorolnak
munkát keresni jobb he-
lyekre, de aztán ott is befo-
gott szájjal élnek. Szoron-
gásaiktól nem tudnak sza-
badulni. S végül, meghalni,
csak visszatérnek – életve-
szélyes szülõföldjükre. Ilye-
nek vagyunk?

Zs. I.

Az Állami Zsidó Színház
újabb bemutatója – A fogász
tragédiája (szerzõje Jean-
Claude Grumberg) – újra
nekünk szegezi a régi gon-
dot, nevezetesen azt, hogy
nemcsak a zsidóság, de a vi-
lágon senki sem tudja meg-
emészteni, feldolgozni a
holokausztot. Ennek egyik
következménye: Auschwitz

után senki sem hisz többé a
hagyományos értékekben.
Még az sem, aki úgy tesz,
mintha hinne bennük... 

Az istenhitet sokak eseté-
ben felváltotta az ateizmus –
ami nemcsak istentagadást
jelent, hanem minden transz-
cendens, minden magasabb
rendû elvetését. A fogász tragé-
diájának fõhõse már csak iro-
nizálni képes. Odavezették a
lágerben tapasztaltak, egyik

lányának elvesztése, vala-
mint az, hogy a kolostorba
menekített másik lányát sem
kaphatja vissza. S nemcsak
az egyház magatartása miatt
veszíti el õt, hanem azért is,
mert az apácává lett lány az
égi világba menekült,  fél
mindentõl, ami közönséges,
és nem akar leszállni az ateis-
ta apa mellé.

De a fogász (alakítója
Andrei Finþi) másokkal sem

tud kijönni. Húsvét ünne-
pén majdhogy össze nem
verekedik egy vallásos zsidó
fiatalemberrel; és zavarja õt
a páciensek részérõl iránta
érzett és éreztetett szánalom
is. Ezért otthagyja jól jöve-
delmezõ párizsi rendelõjét,
és a kettõs szorítás elõl Izra-
elbe menekül. Csakhogy a
hajón a kivándorló vallásos
zsidók szertartása várja,
partraszálláskor pedig egy

iszlám pap imára szólító
hangja egy közeli templom-
toronyból. A holokausztot
átélt fogorvosnak nem lesz
nyugta az ígéret földjén sem.

Az elõadás – Felix Alexa
finom, beleérzõ, olykor a
helyzetek groteszkségébõl
származó fekete humort is
megengedõ rendezése – hi-
teles képet nyújt arról,
hogy korunk embere való-
jában sehol sincsen otthon.

Még az olyan leheletfinom,
jótét lélek sem, mint a fog-
orvos felesége, aki talán a
legtöbbet szenved a
holokauszt után általános-
sá vált nihilizmustól. Maia
Morgenstern formálta meg
ezt az asszonyt, nagy-nagy
meglepetést okozva alakí-
tásával. Új, számunkra leg-
alábbis ismeretlen oldalá-
ról mutatkozott meg a mû-
vésznõ.

Színház – kettõs szorítóban

Három nemzedék: Rodica Ionescu (állapotos nõ) és Marius Manole (a fiatal férj); Vitalie Bichir (a fiatal férj apja) és Ana Ciontea (a fiatal férj
anyja; Ilinca Tomoroveanu (öregasszony) és Constantin Cojocaru (a bosszúálló öreg) – akik hazajöttek meghalni. Jobbra az elõadás plakátja

Maia Morgenstern, Anka Levana, Tudor Aaron Istodor és Andrei Finþi Andrei Finþi és Maia Morgenstern, a darab két fõszereplõje 
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