
„A tanügyi törvény mélyreha-
tó reformot irányoz elõ. Né-

hány év alatt a tankönyvek nagy
részének meg kell változnia, s

még azelõtt a tanterveket újra kell
írni” – ecseteli az ÚMSZ-nek
adott interjúban Markó Béla
kormányfõhelyettes. 4. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0906 ▲
1 amerikai dollár 2,7942 ▼
100 magyar forint 1,5504 ▲

Tehetségek versenyben

Véget ért a 41. Mikes Kelemen Magyar
Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny orszá-
gos szakasza. „Tizenhét megye kétszáz-
negyven diákja mérte össze tudását és 
kreativitását a héten Marosvásárhelyen.
Így a város négy napig a magyar nyelv 
és irodalom központja volt” – fogalmazott
Kiss Tünde szaktanfelügyelõ.

Közös szoborvédõk Szlovákiában

Közös húsvéti felhívással fordult a szlováki-
ai Magyar Koalíció Pártja és a magyaror-
szági Emberi Méltóság Tanácsa a Kárpát-
medencei magyarsághoz, hogy emelje fel
szavát a szoborgyalázások ellen. Idén már
tucatnyi magyar emlékhelyet rongáltak meg.

Kultúra 6

Vezércikk 3

Aktuális 3
Emil Boc lett Ioan Botiº utódja

Emil Boc miniszterelnököt nevezte ki teg-
nap az egy nappal korábban lemondott
munkaügyi miniszter, Ioan Nelu Botiº
helyére Traian Bãsescu államfõ azt köve-
tõen, hogy aláírta az elõzõ tárcavezetõ tá-
vozását szentesítõ dokumentumot. Mint
ismeretes, Botiº szerdán nyújtotta be
„becsületbeli lemondását”.

Aktuális 2

Politikai égitestek
Ahogy az erdélyi köznyelvben szokás
mondani, tavaly után idén is egyidõben
van a „magyar húsvét” és a „román hús-

vét”. Kis kajánsággal hozzáte-
hetjük ehhez, hogy nem is
csoda, hisz az RMDSZ má-
sodik éve kormányon van
egy román párttal együtt, és

hát alkalmazkodniuk kel-
lett a „politikai égitestek
állásához” az ünnep idõ-

pontjait kiszámoló
egyházaknak is... 

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Húsvéti vásár nyílt tegnap Marosvásárhelyen. Hagyománytisztelõk és formabontók együtt ünneplik a feltámadást Erdély városaiban

Baloga-Tamás Erika

„Olyan formában nem igaz a
hír, hogy Szász Jenõ nyert,

mindössze az igaz, hogy alapfo-
kon felfüggesztették a január 27-ei
tanácsi határozatot” – jelentette ki
lapunknak Bunta Levente. Szé-
kelyudvarhely RMDSZ-es polgár-
mesterénél arról érdeklõdtünk: a
Hargita megyei törvényszék ápri-
lis 19-i döntése után a Magyar
Polgári Párt (MPP) elnöke vissza-
kapja-e alpolgármesteri tisztségét.
Folytatása a 3. oldalon 

Nem várják 

vissza SzásztÚMSZ

Zsarolás gyanújával vették
õrizetbe Sorin Ovidiu Vântu

román médiamágnást, akinek
29 napos elõzetes letartóztatásá-
ról lapzártánkkor döntött a bu-
karesti illetékes bíróság. A
Realitatea hírtelevízió tulajdono-
sát a Realitatea Media tröszt me-
nedzselésével megbízott Sebas-
tian Ghiþã üzletember, az Ase-
soft részvénytársaság vezetõje
jelentette fel. Az Asesoft közle-
ménye szerint Vântu üzlettársai-
val együtt a menedzsmentszer-
zõdést akarta zsarolás útján mó-
dosítani azért, hogy beleszólása
legyen a mûsorok szerkesztésé-
be, egyúttal állítólag 150 ezer
eurót is követelt Ghiþától. Folyta-
tása a 3. oldalon 

Ökumenikus húsvét – 
ételszentelés és utcazene

Markó Béla kormányfõhelyettesként a tanügy „felelõse” is

Elõzetesben SOV 

Fotó: Antal Erika

Fotó: Tofán Levente

A reform perspektívái

Ugyanarra a hétvégére esik idén a „magyar” és a „román” húsvét. A korábbi tapasztalatoknak

megfelelõen ünnepi „diplomáciával” készülnek az eseményre a hazai felekezetek: a katolikus

körmenet idõpontját aszerint választották meg Marosvásárhelyen, hogy meddig tart az ortodox

istentisztelet. „Divatosak” a hagyományok is: az ünnepi ételszentelésbõl azok is kiveszik a ré-

szüket, akik év közben nem gyakorolják vallásukat. Jobban esik a templomból hazahozott piros

tojás és sonka, különösképpen akkor, ha a szomszéd „figyeli”, mi kerül az asztalra. 7. oldal 

Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk!

Az  ünnepi  munkaszünet  miatt  következõ  
lapszámunk  április  27-één,  szerdán  jelenik  meg.



B. T.

Kapcsolatba léptek a Staicu
család tagjai a budapesti és a

szegedi diplomáciai kirendeltség-
gel, hogy információt kérjenek és
beszélhessenek a magyar fõváros-
ban kiadatási õrizetben lévõ
Dinel Stancuval – közölték az
Agerpres hírügynökséggel, vala-
mint a Külügyminisztérium Dip-
lomáciai és Kommunikációs Igaz-
gatóságával. A kérésnek azonban
a hatóságok nem tehetnek eleget
mindaddig, amíg az ügyben dön-
tés nem születik. Amint arról la-
punkban már beszámoltunk, az
üzletembert kedden fogta el a ma-
gyar rendõrség Makón. Staicu az
ellene meghozott, jogerõsen hét-
éves bírósági ítélet elõl menekült
el Romániából, ezért a hatóságok
nemzetközi körözési parancsot
bocsátottak ki ellene. Staicu nem
próbált meg elmenekülni a ma-
gyar rendõrök elõl. Traian Igaº
belügyminiszter köszönetet mon-
dott a magyar rendõrségnek a ha-
tékony együttmûködésért. „A ro-
mán hatóságok megteszik a ki-
adatáshoz szükséges lépéseket,
így Staicut nemsokára Romániá-
ba szállítják” – közölte Igaº. Ha-
sonló büntetést kapott az Orszá-
gos Befektetési Alap (FNI) nevû
piramisjátékot szervezõ Gelsor
egykori elnöke is, akit az indonéz
hatóságok már kiadtak Romániá-
nak. Nicolae Popa a román rend-
õr-fõfelügyelõség tisztjeinek kísé-
retében tegnap ült egy Buka-
restbe tartó repülõgépre Dzsa-
kartában. 

Kiadták Popát
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Röviden

Vádat emeltek Petcu ellen 

Vádat emelt tegnap az Országos Korrup-
cióellenes Igazgatóság (DNA) Marius
Petcu, a Sanitas egészségügyi szakszervezet
vezetõje ellen. Az eljárást azt követõen ind-
tották, hogy Petcu 40 ezer eurót vett – az
ügyészek szerint csúszópénzként. A DNA
azzal vádolja õt, hogy 2009 és 2011 márci-
usa között összesen 1,3 millió lejt kapott
egy vállalkozás ügyvezetõjétõl építkezési
munkálattal való megbízás ellenében. A
cégvezetés végül feljelentette a szakszerve-
zeti vezetõt.

Talárosokhoz fordult az USL

Az alkotmánybíróságtól kérték tegnap az
ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség (USL)
parlamenti frakciói tagjai a tanári fizetések-
nek felsõ határt szabó és a társadalmi pár-
beszédet szabályozó törvények hatályon kí-
vül helyezését. Mint ismeretes, az Emil Boc
vezette kormány a hét elején vállalt felelõs-
séget a parlament elõtt a két jogszabályért. 

Kezdeményeznek az agrárkamarák

A harmadik alkalommal ült össze a héten
az agrárkamarák Országos Kezdeményezõ
Bizottsága a regionális és a megyei bizott-
ságok kinevezett elnökeinek, valamint az
agrárkamarák létrehozására vonatkozó tör-
vényhatározat végrehajtásának a jóváha-
gyására. Tánczos Barna mezõgazdasági ál-
lamtitkár szerint a jelenlegi megyei agrárka-
mara-rendszer nem mûködik gazdaképvise-
leti hálózatként, ezt váltanák fel a most fel-
épülõ, az elsõ években állami költségvetés-
bõl finanszírozott önálló struktúrával ren-
delkezõ non-profit tanácsadói intézmény-
hálózatok.

Radicová ultimátumot adott

Néhány napos huzavona után mégis le-
mondott tisztségérõl Miroslav Mikulcík, a
szlovák országos adóigazgatóság vezetõje,
akinek neve egy gyanús ingatlanbérleti bot-
ránnyal került összefüggésbe – írja az Új

Szó címû szlovákiai magyar napilap csütör-
tökön. Iveta Radicová kormányfõ (képün-
kön) állítólag szerda délelõtt kijelentette:
vagy Mikulcík távozik, vagy õ mond le
tisztségérõl, és a kormánypártból is kilép.

Közel a rend Elefántcsontparton

A biztonság és a gazdaság gyors helyreállí-
tását ígérte Alassane Ouattara elefántcsont-
parti elnök polgárháború tépázta nemzeté-
nek és megerõsítette, hogy letartóztatott
elõdjét elszállították a fõvárosból. Ouattara
kijelentette: minden feltétel adott, hogy ha-
ladéktalanul felújítsák a kakaóexportot,
amely a nyugat-afrikai ország legfõbb bevé-
teli forrása.

Megtámadták az „anyahajót”

A nemzetközi haditengerészeti erõk megtá-
madták a kalózok egyik „anyahajóját” a
Szomália északkeleti partvidékén,
Hobyoban lévõ bázisuktól nem messze.
Szomáliai tisztviselõk és helybeliek szerint
a nemzetközi erõk a szerda esti rajtaütés-
ben megöltek négy embert, hat másikat
megsebesítettek. A csaknem egyórás akció-
ban két helikopter is részt vett. A tengeri
rablók ugyanakkor az Arab-tengeren és az
Indiai-óceánon hatalmukba kerítettek egy
olasz és egy dél-koreai teherhajót. 

Hírösszefoglaló

Közös húsvéti felhívással for-
dult a szlovákiai Magyar Ko-

alíció Pártja (MKP) és a ma-
gyarországi Emberi Méltóság
Tanácsa (EMT) a Kárpát-me-
dencei magyarsághoz, hogy fog-
jon össze a régióban található
magyar emlékhelyek megvédé-
séért, és emelje fel szavát a szo-
borgyalázások ellen. 
„Az idei évben négy hónap alatt
közel tucatnyi magyar emlékhe-
lyet, szobrot rongáltak meg a
Kárpát-medencében” – hívta fel
a figyelmet Berényi József, az
MKP és Lomnici Zoltán, az

EMT elnöke tegnapi közös nyi-
latkozatukban.

„A kassai Esterházy-szobor és
a vereckei honfoglalási emlékmû
után erre a sorsra jutott az Ung-
vár fõterén álló Petõfi-szobor is.
Az erdélyi Marosvécsen Wass
Albert síremlékét gyalázták meg,
Aradon a Magyar–Román Meg-
békélés Parkjában álló Szabad-
ság-szoborcsoportot rongálták
meg. Néhány héttel ezelõtt pedig
a délvidéki Adán takarták le
Damjanich János szobrát, és to-
vábbi emlékhelyeket is megron-
gáltak” – emlékeztet a közös
közleményben Berényi és
Lomnici.

Együttes véleményük szerint
ezeknek az utóbbi idõben rendkí-
vüli módon elszaporodott csele-
kedeteknek az elkövetõi a kegye-
let jogát vonják kétségbe. „Ma-
gyar emlékhelyeink, szobraink
közös történelmünket, kultúrán-
kat szimbolizálják. Múltunk,
nemzeti méltóságunk megõrzése
mellett a nemzetiségek közti
együttmûködést is jelképezik” –
fogalmaztak a közlemény aláírói. 

Berényi és Lomnici felhívja az
anyaországi és a határon túli ma-
gyarokat: fogjanak össze az em-
lékhelyek védelme érdekében, és
egységesen emeljék fel szavukat a
sorozatos rongálások ellen. 

Gy. Z.

Életét vesztette a líbiai
Miszráta körüli harcok során

Tim Hetherington neves fotós és
Oscar-díjra jelölt dokumentumfil-
mes. A Getty Images fotógynökség
egy másik haditudósítója, Chris
Hondros is a gránáttámadás áldo-
zata lett, két további fotós pedig
megsebesült – tudósított a The
New York Times, a miszrátai kór-
házba került kollégákra hivatkoz-
va. Az újságírók a frontvonal kö-
zelében tartózkodtak, amikor a
támadás elérte õket. A várost he-
tek óta megszállva tartják a Kad-
hafihoz hû erõk. A Vanity Fair,
amelynek Hetherington ugyan-
csak dolgozott, azt írja, hogy a fo-
tós a helyzet alakulását figyelte.
Utolsó Twitter-bejegyzésében kö-
zölte, hogy Miszrátában tartóz-
kodik, és Kadhafi csapatai szünet
nélkül tüzelnek. „A NATO-ról
semmi hír” – jegyezte meg kevés-
sel halála elõtt.

A NATO légiereje csapásokat
mért szerda éjszaka Tripoli egyik
déli kerületére, és a Jana hivatalos
hírügynökség szerint legkevesebb
hét civil életét vesztette. Elõbb az
al-Libíja televízió számolt be a
csapásmérésekrõl, majd a hírt
megerõsítették a helybeliek is. A
líbiai felkelõk tegnap elfoglalták
az egyik legfontosabb líbiai–tuné-
ziai határátkelõhelyet – állították
szemtanúk, akik egy délkelet-tu-
néziai határvárosból, Dehibából
számoltak be a fejleményekrõl. A
városba az elmúlt napokban több

ezer menekült érkezett a líbiai
hegyvidékrõl.

Moammer el-Kadhafi jövõje is
szerepel a líbiai vezetésben napi-
rendre került reformok között –
jelentette ki Abdelati Obeidi líbiai
külügyminiszter Tripoliban a
nyugati médiumoknak. A The
Guardian címû brit lapban tegnap
ismertetett nyilatkozatában
Obeidi azt mondta: arról van szó,
hogy „maradnia kell-e” Kadhafi-

nak az ország vezetésében, „s ha
igen, milyen poszton, vagy in-
kább viszsza kell-e vonul-
nia”. Obeidi azt állította, hogy a
líbiai kormány kész tárgyalni
minden féllel, beleértve a NATO-
t is egy nemzetközi megfigyelõk
által ellenõrzött tûzszünetrõl, de
ezt egyelõre éppen Washington,
London és Párizs akadályozza a
bombázások folytatásával és a lá-
zadók felfegyverzésével. 

Kadhafi jövõje a tét Líbiában

ÚMSZ

„A horvát néppel szembeni
súlyos sértésként” értékeli a

horvát katolikus egyház, hogy a
hágai Nemzetközi Törvényszék
háborús bûnök miatt hosszú
börtönbüntetésre ítélt két volt
horvát tábornokot, köztük a ha-
zájában nemzeti hõsként tisztelt
Ante Gotovinát. A horvát kato-
likus püspöki konferencia közle-
ményében alaptalannak minõsí-
tette, hogy a hágai testület pénte-
ken kihirdetett döntésében úgy
ítélik meg, a tábornokok „bûn-
szövetkezetben” követték el a
terhükre rótt bûnöket. A tör-
vényszék Gotovinát 24 évi,
Mladen Markac extábornokot
pedig 18 évi szabadságvesztésre
ítélte az 1991-1995-ös hor-
vát–szerb háború végén, 1995
augusztusában végrehajtott, Vi-
har fedõnevû horvát területvis-
szafoglaló hadmûveletben ját-
szott szerepéért. A két volt hor-
vát tábornok hágai elítélése
megnyitja az utat a szerb–horvát
megbékélés elõtt – vélekedik a
kisebb horvátországi szerb pár-
tokból, nem kormányzati szer-
vezetekbõl álló Szerb Egység ne-
vû gyûjtõszervezet. Az ítélet mi-
att Horvátországot ért sokkot a
Szerb Egység annak következ-
ményének tulajdonítja, hogy a
horvát politikusok nem büntet-
ték meg a háborús bûncselekmé-
nyek elkövetõit. Egy friss közvé-
lemény-kutatás szerint minden
eddiginél kevesebben támogat-
ják Horvátországban, hogy a
nyugat-balkáni állam csatlakoz-
zon az Európai Unióhoz: a tá-
mogatók aránya mindössze 23
százalék. 

Gotovina ítélete

miatt tiltakoznakKözös szoborvédõk

Hetherington utolsó fotója. A két fotós holttestét Bengáziba szállították

A százéves pozsonyi Petõfi-szobor. Rendszeresen megrongálják a magyar emlékhelyeket Szlovákiában
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A húsvéti ünnep lényegéhez
hozzátartozik az idõpont

is: az, hogy mikor ülik.
A húsvét ugyanis úgyne-

vezett mozgó ünnep,
aminek évente ki szok-
ták számítani az idõ-

pontját. A kiszámo-
lás alapja: húsvét
vasárnapja a tavaszi

napéjegyenlõségre következõ holdtölte utáni
vasárnap. Eltérések vannak azonban a kü-
lönbözõ felekezetek között az ünnep kijelölé-
sében: az ortodox, azaz görögkeleti húsvét
idõpontja általában eltér a katolikus és pro-
testáns egyházakétól, olykor viszont egybe-
esik vele. 
Nos, a hold állása két egymást követõ év-
ben hozta úgy, hogy a tavaszi napéjegyen-
lõség utáni elsõ holdtöltét követõ vasárnap
mind a Gergely-naptár, mind az ortodoxok
által az ünnepeket megjelölõ Julianus-nap-
tár szerint egy napra esik. Vagyis, ahogy az
erdélyi köznyelvben szokás mondani, ta-
valy után idén is egyidõben van a „magyar
húsvét” és a „román húsvét”. Kis kaján-
sággal hozzátehetjük ehhez, hogy nem is
csoda, hisz az RMDSZ második éve kor-
mányon van egy román párttal együtt, és
hát alkalmazkodniuk kellett a „politikai
égitestek állásához” az ünnep idõpontjait
kiszámoló egyházaknak is... 
Sõt, a párhuzamot tovább is vihetjük, ha
arra gondolunk, hogy idén még az úgyne-
vezett „zsidó húsvétot”, a pészachot is eb-
ben az idõszakban ülik meg a mózeshitûek:
a nyolcnapos ünnep éppen a keresztény
Nagyhét keddjén kezdõdött, és húsvét har-
madnapján ér majd véget. Nemhiába –
folytathatjuk az elõbbi gondolatmenetet –,
hiszen ugyebár a nem magyar romániai ki-
sebbségek – köztük a zsidó kisebbség – kép-
viselõi is tagjai a jelenlegi romániai parla-
menti többségnek.
A keleti és nyugati keresztény egyházak kö-
zötti ilyen, egyébként indokolatlan eltérések
– hiszen végeredményben egyszeri, konkrét
eseményekhez, a megfeszítéshez és a feltá-
madáshoz kötõdõ ünneprõl van szó – fel-
számolására, a húsvét idõpontjának egysé-
gesítésére már van próbálkozás a felek ré-
szérõl – egyelõre kevés sikerrel. Néha ez a
probléma „magától”, az égitestek állásá-
nak köszönhetõen megoldódik, mint aho-
gyan ez idén és tavaly is történt. 
Az ilyen egybeesés pedig alkalom is lehet
arra, hogy az ünnep apropóján elgondol-
kozzunk mi, magyarok és románok azon
dolgok felett, amelyek elválasztanak, és
azok felett, amelyek összekötnek bennünket
ebben a kelet-európai szétdaraboltságban. 
Ez utóbbiakból összehasonlíthatatlanul
több van.

Politikai égitestek

Salamon 
Márton László

Folytatása a 3. oldalon

Már több mint egy hónapja való-
ságos háborúvá fajult a Vântu és
Ghiþã közötti ellentét. A gazdasá-
gi válság nyomán ugyanis Vântu
korábban eladta vagy felszámolta
a fõként nyomtatásban megjelenõ
kiadványait, és kizárólag a hírte-
levízióra összpontosított. A mé-
diamágnás azonban így sem tud-
ta elkerülni a birtokában lévõ
Realitatea hírtelevízió eladósodá-
sát, így tavaly mentõ ötletként
bérbe adta az intézmény irányítá-
sát, amit a Sebastian Ghiþã által
vezetett Asesoft cég vett át. Ez
utóbbi 20 millió euróval szállt be
az üzletbe azzal a reménnyel,
hogy nyereségessé teszi a televízi-
ót. A tavaly év végén megkötött

üzlet azonban nem tûnt tartós-
nak, hiszen már az év elsõ hónap-
jaiban elmérgesedett a viszony a
televízió tulajdonosi köre és a mé-
diaintézmény irányításáxért fele-
lõs Ghiþã között.

A konfliktus akkor élezõdött
ki, amikor a Realitatea Tv új ve-
zetõsége egyik napról a másikra
letiltotta a televízió két sztárúj-
ságírójának mûsorát. Vântu cen-
zúra alkalmazásával és hozzá
nem értéssel vádolta meg Ghiþát.
A viszály tovább mélyült, ami-
kor a Realitatea Tv részletesen is-
mertette a Wikileaks birtokába
került, amerikai diplomatáknak
Romániáról írt titkos táviratait.
Ezek egyikében az amerikai dip-
lomaták rangsort állítottak fel a
romániai mágnásokról, akik je-

lentõs befolyással rendelkeznek
a politikai döntéshozók fölött.
Ebben a rangsorban többek kö-
zött Vântu is szerepelt, akinek
korántsem tetszett ez a fajta „hír-
közlés”. Ezt követõen a háborús-
kodás elfajult, Vântu testõrei
megszállták a televízió szerkesz-
tõségét, és különbözõ nyomás-
gyakorlási eszközökkel megpró-
bálták átvenni a televízió feletti
irányítást. Vântu be is jelentette,
hogy fel akarja bontani a me-
nedzsment bérbe adásáról szóló
szerzõdést. Ghiþã azonban felje-
lentette Vântut az ügyészségen,
akirõl azt állítja, hogy õt és a csa-
ládját is halálosan megfenyeget-
te. Az ügyészség vizsgálatot in-
dított, ennek eredményeként vet-
ték most õrizetbe Vântut. 

Román lapszemle

A fukusimai atomerõmû 20 kilométeres
körzetében tilos lesz visszaköltözniük az
egykor ott lakóknak. (Gândul) Egy
mioveni-i férfi hónapokon keresztül azzal
zsarolta a Dacia gépkocsigyárat, hogy el-
adja a konkurenciának a Duster terepjáró
gyártási titkait, amelyekre egy, az utcán ta-
lált memóriaegységen bukkant rá. A cég
ellenben azzal vádolja a 20 ezer lejt köve-
telõ férfit, hogy meghackelte a Dacia Re-
nault adatbázisát, és így fért hozzá a bizal-
mas információkhoz. (Gândul) Több
mint három hónap után hazatért az Auszt-
riában kezelt Teo Trandafir demokrata-li-
berális képviselõ, volt tévés mûsorvezetõ A
kezelés mintegy 120 ezer eurójába kerül
majd a költségeket nagyvonalúan magára
vállaló Adrian Sârbu ProTv-tulajdonos-
nak. (Evenimentul zilei) Két információ-
biztonsági szakember arra hívja fel az
IPhone és IPad tulajdonosok figyelmét,
hogy az Apple tudtuk és beleegyezésük
nélkül rögzíti minden „lépésüket” (Eveni-
mentul zilei) Bár II. Erzsébet brit királynõ
tegnap töltötte 85. születésnapját a hivata-
los ünnepségekre a hagyomány szerint csak
június közepén kerül sor. (România liberã)

Sorin Ovidiu Vântu kerekesszékét tegnap többször „sétáltatták” meg a bukaresti bíróság lépcsõin Fotó: Mediafax
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Emil Boc miniszterelnököt ne-
vezte ki tegnap az egy nappal

korábban lemondott munkaügyi
miniszter, Ioan Nelu Botiº helyére
Traian Bãsescu államfõ azt köve-
tõen, hogy aláírta az elõzõ tárca-
vezetõ távozását szentesítõ doku-
mentumot. Mint ismeretes, Botiº
azt követõen nyújtotta be „becs-
ületbeli lemondását”, hogy a sajtó
kiderítette: felesége havi 8 ezer le-
jes honoráriumért segítette ta-
nácsadó tisztségben egy olyan ci-
vil szervezet munkáját, amely 1,9
millió lejes európai uniós támoga-
tást kapott a munkaügyi tárca
közremûködésével. Ugyanakkor
nem csupán a miniszter felesége a
kapocs a szervezet és a tárcaveze-
tõ között, hanem az is, hogy an-
nak székhelyét ugyanazon ingat-
lanban jegyezték be, amelyben a
miniszter otthona is található.
Botiº lemondása után a miniszter-
elnök Nicolae Ivãºchescu állam-
titkárt bízta meg „két-három na-
pig” a tárca vezetésével, amíg
Traian Bãsescu államfõvel kon-
zultálva megtalálja Botiº utódját.
A miniszterelnök egyébként ko-
rábban úgy nyilatkozott, a tisztség
továbbra is a Demokrata-Liberális
Párté (PD-L) marad, mivel az al-
kotmány nem tesz lehetõvé olyan
kormányátalakítást, amely a kabi-
net politikai összetételét érinti. Az
új miniszter személyérõl egyelõre
csak találgatások folynak, a sajtó
Raluca Turcan PD-L-alelnök,
Claudia Boghicevici Arad megyei
képviselõ, a képviselõház munka-
ügyi bizottságának alelnöke,
Gheorghe Barbu volt munkaügyi
miniszter és Marian Sârbu
UNPR-elnök, szintén korábbi
munkaügyi tárcavezetõ nevét em-
lítette az esélyes jelöltek között. 

Emil Boc lett

Ioan Botiº utódja

Kovács Zsolt

Háromszéki elöljárók felje-
lentést tettek a sepsiszent-

györgyi ügyészségen négy román
fiatalember ellen, akik tavaly
meggyalázták Gábor Áron
kökösi emlékmûvét. A YouTube
videomegosztó portálon „pentru
unguri” cím alatt megjelent rövid-
filmen az látható, hogy egy férfi
levizeli azt, társa pedig a mezte-
len hátsóját mutogatja az emlék-
mû felé. A filmet egyébként ta-
valy májusban készítették, de va-
laki egy hete hívta fel rá Tamás
Sándor figyelmét. A Kovászna
megyei tanácselnök elmondta,
beazonosították a filmen látható
két férfit: a 31 éves brassói szüle-
tésû Sava Florin Bogdan és a 19
éves szebeni születésû Bobeºiu
Constantin Gheorghe személyé-
ben, de panaszt tettek a filmet ké-
szítõ-, illetve a videót megosztó,
ismeretlen személyek ellen is. Ta-
más Sándor szerint a fiatalembe-
rek ellen sírgyalázás, közszemé-
remsértés és csendzavarás illetve
több rendben elkövetett diszkri-
minációra való felbujtás miatt tet-
tek panaszt az ügyészségen. A
Kovászna megyei Kökösben, a
Feketeügy hídjának közelében áll
Gábor Áron emlékmûve, azon a
helyen ahol 1849-ben egy ágyú-
golyó kioltotta a székelyek hõsé-
nek életét. 

„Felháborító, amit a román fi-
atalok tettek, hiszen Gábor Áron
számunkra legalább akkora nem-
zeti hõs, mint a románok számá-
ra Avram Iancu” – hangsúlyozta
Tamás Sándor. Antal Árpád sep-
siszentgyörgyi polgármester hoz-
zátette: felemelik hangjukat min-
denféle szélsõséges megnyilvá-
nulás ellen, így elítélték azt is,
amit Csibi Barna tett Csíkszere-
da központjában, amikor fel-
akasztotta az Avram Iancut jel-
képezõ szalmabábút. Antal Ár-
pád kiemelte: a román fiatalok
kökösi gyalázkodása nem reak-
ció Csibi Barna akciójára, hiszen
a filmet tavaly májusban készí-
tették. „Olyan helyzetet tudunk
teremteni, hogy a bíróság párhu-
zamosan ítélkezhet a magyar fia-
talember ellen, aki a románok
egyik hõsét alázta meg, illetve
két vagy több román ellen, akik a
kökösi emlékmûvet gyalázták
meg. A román hatóságok bebi-
zonyíthatják, hogy egyenlõ mér-
cével mérve, a szélsõséges csele-
kedeteknek nemet mondva elíté-
lik ezeket a fiatalokat” – mondta
Antal Árpád. Hozzátette: az az
érdekük, hogy Erdély a béke szi-
gete legyen, ezért se románok-
nak, se magyaroknak, se cigá-
nyoknak, és más nemzetek tagja-
inak nem szabad megengedni,
hogy a másik nemzet szimbólu-
mait meggyalázza. 

Feljelentették a Gábor Áron-

emlékmû román meggyalázóit
ÚMSZ

A Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) elnöki tisztségére pá-

lyázó Emil Boc és Vasile Blaga
között látszólag tökéletes az
egyetértés abban, hogy a valódi
harcot nem egymás ellen, ha-
nem az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetséggel (USL)
kell megvívni. A nagyobbik kor-
mánypárt május 14-i tisztújítá-
sán az alakulat jelenlegi elnöke
és fõtitkára mellett harcba száll
még Theodor Paleologu volt
mûvelõdésügyi miniszter is.
„Az USL mást se tesz, mint

megpróbál keresztbe tenni re-
formtörekvéseinknek, amelyek-
nek elsõ gyümölcsei már meg is
jelentek, hiszen a gazdaság fel-
ívelõ pályára állt” – fogalmazott
egy konstancai kampányrendez-
vényen Emil Boc. Hozzátette: a
nyertes csapaton nem szabad
módosítani se párton belül, se
azon kívül. Kihívója, Vasile
Blaga egy Târgu-Jiu-n tartott
rendezvényen abbéli meggyõzõ-
désének adott hangot, hogy
megnyeri a tisztújítást, de hang-
súlyozta: a megmérettetés kime-
netelétõl függetlenül a párt egy-
ségét meg kell õrizni. 

„Közös ellenség” az USL
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Arra a kérdésre, hogy alperesként
a székelyudvarhelyi önkormány-
zatnak mi lesz a következõ lépése,
Bunta kijelentette: továbbra is jo-
gi úton próbálják rendezni a kér-
dést, még nincs végérvényes dön-
tés, tehát az alapfokon hozott íté-
letet a Marosvásárhelyi Táblabí-
róságon fellebbezik meg. „Ha
azonban úgy adódna, hogy a jö-
võben is együtt kellene dolgoz-
nunk, biztos, hogy nehezebben
haladna a munka, hisz az elmúlt
években is bebizonyosodott, nem
csak engem, hanem a város elõre-
haladást is akadályozza Szász” –
fogalmazott Bunta. Mint ismere-
tes, az önkormányzati testület

azért vonta meg a bizalmat még
az év elején Szász Jenõtõl, mert a
városházi nyilvántartás szerint az
MPP elnöke csak ritkán jelent
meg munkahelyén, feladatait
nem végezte el maradéktalanul,
ennek ellenére fizetését rendsze-
resen felvette. „Miközben Szász
minden hónapban aláírta, hogy
napi nyolc órát dolgozik a hiva-
talban, kiderült, hogy három hó-
nap alatt mindössze egy hetet volt
bent. Ekkora arroganciát, hogy a
jelenlegi helyzetben ennyi tevé-
kenységért felvenni havi 2150 le-
jes bért, még Szász Jenõ sem en-
gedhet meg magának” – fejtette
ki még a leváltást követõen Dósa
Barna, a Zöld Párt udvarhelyi
szervezetének elnöke. 

Nem várják vissza Szász Jenõt
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Elnök úr, vélhetõen több
ideje van az irodalomra, mi-
óta nem vezeti az RMDSZ-t.
Fel is tûnt, hogy a budapesti
nemzetközi könyvvásáron
már nem politikusként, ha-
nem civilként volt jelen,
nem mondott beszédet a hi-
vatalos megnyitón...
– A könyvvásáron szerzõ-
ként voltam jelen, és ezúttal
nem versesköteteimet, ha-
nem esszégyûjteményemet
mutattam be. A záróren-
dezvényre is meghívtak mint
kerek évfordulót töltõ írót:
idén töltöm a hatvanadik élet-
évemet, ilyen minõségemben
voltam ott a zárórendez-
vényen. A politikából egyéb-
ként csak fokozatosan aka-
rok kivonulni – hivatalban le-
võ kormányfõhelyettesként
nem is tehetek másként –, és
ennek a kivonulásnak a lép-
csõfokairól megvan a szemé-
lyes elképzelésem.

Kormányfõhelyettesi fel-
adatkörébe közé tartozik az
oktatás is. Ezen a téren az új
tanügyi törvény gyakorlatba
ültetése a legnagyobb kihí-
vás. Hogyan állnak az alkal-
mazás elõkészületei?
– A tanügyi törvény mélyre-
ható reformot irányoz elõ az
oktatásban, néhány év alatt a
tankönyvek nagy részének
meg kell változnia, és még az-
elõtt a tanterveket is újra kell
írni. Az iskolai szerkezet is
változik, az óvodai év elsõ is-
kolai évvé változik, nyolc
osztály helyet kilencet jelent
majd az általános iskola, és
így tovább. Nem beszélve ar-
ról, hogy helyet kell adni pél-
dául az iskolai programok-
kal, órarenddel kapcsolatos
helyi döntéseknek is, amire
bizonyos százalékban lehetõ-
ség nyílik. Ez azt is jelenti,
hogy nem lehet egyik napról
a másikra az oktatási tör-
vénnyel kapcsolatos minden
változást bevezetni. Én vi-
szont rögtön azután, hogy
idén januárban sikerült elfo-
gadtatni a parlamentben a
törvényt, leültem az ezen a

területen illetékes kollégák-
kal, akikkel átbeszéltük, hogy
mi az, amit megtehetünk, és
meg is kell tennünk. 

Közülük egyesek azt nyi-
latkozták a sajtóban, hogy a
reformot nem kell elsietni...
– Olvastam én is olyan nyilat-
kozatokat, hogy nem szabad
bizonyos intézkedéseket elsi-
etni. Ezzel egyetértek, de
csak akkor, ha nem szolgálta-
tunk ürügyet arra, hogy el-
kezdjük halogatni a változta-
tásokat. Még januárban meg-
állapodtunk, hogy bár a szer-
kezeti változások után a tör-
ténelem- és földrajz-tantervek
is változni fognak, de mint-
hogy egyelõre a mostani tan-
tervek vannak érvényben – és
néhány évig még valószínû-
leg ezek is maradnak –, rög-
tön neki kell fognunk a törté-
nelem- és földrajz-tanköny-
vek lefordításának. Ez a mun-
ka zajlik, lefolytattuk a kon-
zultációt azzal kapcsolato-
san, hogy a rendelkezésre ál-
ló alternatív tankönyvek kö-
zül melyek azok, amelyeket a
magyar nemzetiségû történe-
lem- és földrajztanárok a leg-
alkalmasabbnak találnának.
Ezekben megállapodtunk, és
jelenleg folyik a lefordításuk.
A tizenkettedik osztályos tör-
ténelem- és földrajzkönyvek-
kel kapcsolatosan semmi aka-
dályát nem látom annak,
hogy nagyon hamar tanköny-
vet adjunk a diákok kezébe, a
fordítások majdnem teljesen
készen vannak, a finanszíro-
zás is biztosított. Az etnikum-
közi kapcsolatok hivatala ad-
ja rá a pénzt, tehát a magyar
tizenkettedikes diákok kezé-
be ingyenesen tudunk õsztõl
tankönyveket adni. 

És mi a helyzet a nyolca-
dikosokkal?
– A nyolcadikos könyveknél
azért megy nehézkesebben a
dolog, mert a tanügymi-
nisztériumnak kell finanszí-
roznia a fordítást, ott pedig
nehézkesebb az ügyvitel. Sok
vita folyt arról is, hogy kell-e
vagy sem versenytárgyalást
tartani, és az is felmerült –

egyébként joggal – hogy ne
csak magyarra fordítsuk a
tankönyveket, hanem más ki-
sebbségek nyelvére is, de min-
den kisebbségnek magának
kell megvizsgálnia, hogy
igényli-e ezt, és ha igen, mi-
kor. Tehát a nyolcadikos tan-
könyvekkel a tervezettnél las-
sabban ment a dolog, de ott
sem futottunk ki az idõbõl.
Én mindenesetre azon leszek,
hogy nyolcadik osztályban is
szeptemberben magyar törté-
nelem- és földrajzkönyvet ad-
junk a gyerekek kezébe. Ezek
az elsõ látható változások,
persze a tanügyi reform nem
csak ennyibõl áll, az anya-
nyelvû oktatás, s az oktatás
egésze tekintetében sem.

A román nyelv- és iroda-
lom-tanterv módosítása mi-
korra várható?
– Ezt is szeretnénk felgyorsí-
tani. Valamennyire hozzá va-
gyunk kötve ahhoz a helyzet-
hez, hogy megújulnak a ro-
mán gyermekek számára el-
készített tantervek is. De hát
a törvény éppen azt írja elõ,
hogy más tankönyvekbõl ta-
níthatjuk román nyelvre a ki-

sebbségi gyermekeket, tehát
itt sem kapcsolnám össze a
két dolgot. Ezzel a kérdéssel
kapcsolatos konzultációk is
voltak már, sõt egy székely-
földi szakértõcsoport már el
is készített egy tantervelkép-
zelést, amit egyeztetni kell a
szórványban élõ magyar ok-
tatók szempontjaival is.
Ezekbõl az elképzelésekbõl
kell elkészülnie egy, a román
gyermekek számára készült
tantervtõl alapvetõen külön-
bözõ tantervnek. 

Külön románnyelv-okta-
tási tanterv lehet a szórvány-
ban és a tömbben élõ magyar
gyermekek számára?
– Tantervben nem, de tan-
könyvben már lehet különb-
séget tenni. Hiszen nyilván-
valóan nehezebben tanulja
meg a román nyelvet egy szé-
kelyföldi magyar gyerek,
mint egy vegyes nyelvû kör-
nyezetben élõ. És ott van még
a harmadik tantervgondunk
– a zeneoktatás –, és itt is el-
indultunk már: kolozsvári ze-
netanárok kidolgoztak egy
sajátos tantervet, és tanítottak
is már aszerint.

A tanügyi törvénytõl
eltérõen más, a magyar kö-
zösséget érintõ jogszabályok
még az elfogadás elõtti fá-
zisban vannak. Ilyen jogsza-
bály a kisebbségi törvény és
a régióátalakítási törvény.
Mi a helyzet ezekkel?
– A kisebbségi törvénnyel
kapcsolatosan egyértelmû
egyezségünk volt a nagyobbik
kormánypárttal, ezt tartal-
mazza a koalíciós megállapo-
dás is. Sajnos lelassította a
munkát, visszafogta a partne-
reink lendületét az, ami már-
cius 15-én történt. Úgy látom,
az ellenzéki pártok beálltak a
magyarellenes retorikára, és
így próbálják nehéz helyzetbe
hozni a fõ kormánypártot.
Még egy megbeszélés van
hátra Emil Bocékkal a kisebb-
ségi törvény tervezetével kap-
csolatosan, annak a kulturális
autonómiáról szóló fejezetét
kell átbeszélnünk, de ami ben-
nünket illet, ezen lényegileg
változtatni nem kell. Utána,
ha jó iramban tárgyaljuk a
törvényt a parlamentben, jú-
nius végéig el kell készülnie,
és ehhez ragaszkodunk. Ami
a régiók átszervezésérõl szóló
törvényt illeti, nem állunk
olyan jól, mint a kisebbségi
törvénnyel. Abban egyetér-
tünk, hogy új régiók kellenek,
de a Hargita-Maros-Kovász-
na megyét magába foglaló ré-
giót a koalíciós társakkal még
nem tudtuk elfogadtatni. 

Mint volt RMDSZ-elnök
sajátos perspektívából fi-
gyelheti a szövetség életét.
Kelemen Hunor munkáját
hogyan minõsítené?
– A jelenlegi RMDSZ-elnök
mostanáig nem okozott ne-
kem csalódást. Kelemen Hu-
nor lendülettel kezdte a mun-
kát, és úgy látom, kézben tud-
ja tartani a szervezet vezeté-
sét, oda tud figyelni a külön-
bözõ problémákra. 

Nem találja túl visszafo-
gottnak, erõtlennek a Tõkés
László támadásaira adott
válaszokat?
– Tõkés László támadásai rá-
galmazó jellegûek és rosszin-

dulatúak. Erre nem lehet
ugyanúgy válaszolni. Aki
tisztességgel, visszafogottan
reagál, ahogyan az RMDSZ
új elnöke tette, valóban úgy
tûnhet, hogy erõtlen. Ennek
ellenére azt hiszem, nem vá-
laszolhatunk mi is rágalom-
mal és rosszindulatúan. Sze-
rintem abban, hogy nem szü-
lettek rögtön kemény és dur-
va válaszok, benne van a
meglepõdés is a kollégáim ré-
szérõl. Itt van egy ember, egy
jelentõs közéleti személyiség,
aki az RMDSZ listáján, az
RMDSZ által lett európai
parlamenti képviselõ, az
RMDSZ által lett az Európai
Parlament néppárti frakciójá-
nak tagja, amit korábban
nem sikerült elérnie. És ak-
kor ez az ember nekiront az
RMDSZ-nek, feljelenti a ma-
gyar kormánynál. Hogy ne
lepõdne meg egy RMDSZ-es
politikus, ha ezt látja? 

Mi van ön szerint Tõkés
támadásai mögött?
– Én azt gondolom, a látszó-
lag indulatos nyilatkozatok
mögött hidegfejû számítás
van. Az erdélyi magyar köz-
véleménynek egy része tisz-
telettel viszonyul Tõkés
Lászlóhoz, elsõsorban nyil-
ván a múltja miatt, de még
õk sem értik, hogy miért
akar politikai pártot létre-
hozni. Nem értik azt sem,
miért kell Magyarországról
pénzt pazarolni a mi meg-
osztásunkra? Tõkés László-
nak sem sikerült megmagya-
ráznia, miért van szükség er-
re az új pártra? Azért próbál-
kozik tehát az RMDSZ lejá-
ratásával, hogy így legalább
egy sovány ürügyet próbál-
jon összekalapálni a pártala-
pítás mellett, és kibújjon az
RMDSZ-szel való párbe-
széd kötelezettsége alól is.
Az RMDSZ vezetõinek vis-
szafogott reakciói azzal ma-
gyarázhatók, hogy mi nem
akarjuk az egyik pillanatról
a másikra odadobni az ös-
szefogás gondolatát, de úgy
látom, Tõkés László min-
dent megtesz, hogy ez meg-
semmisüljön. 
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A reform perspektívái

Gy. Z.

Az ukrajnai város a má-
sodik világháborúból is

jól ismert Pripjaty-mocsarak
szélén napjainkban túlmutat
a közelgõ huszonötödik év-
fordulón. A tudományos vi-
lág úgy tartja, hogy min-
dezideig a csernobili volt a
legnagyobb nukleáris ka-
tasztrófa, de minden jel arra
utal, hogy a jóval veszélytele-
nebb technológiát alkalmazó

fukusimai reaktorok tragédi-
ája felzárkózik vagy még ta-
lán túl is szárnyalja az akkori
eseményeket.

Különbségek 
és azonosságok

Csernobil és Fukusima
közt a sok egyezés ellenére is
sokkal több az eltérõ momen-
tum. Elõször is a már említett
technikai különbözõség: a ne-
gyedszázada felrobbant erõ-

mû – ezt az úgynevezett
RBMK típust kizárólag a né-
hai Szovjetunióban alkal-
mazták – urán-grafit-vízhû-
téses volt, míg a japánok tisz-
tán vízhûtéses rendszert al-
kalmaznak. Ez utóbbinak az
az elõnye, hogy esetleges rob-
banáskor nem kerül radioak-
tív grafitpor a légkörbe (az
egész Európa felett cirkáló
szennyezett felhõ hatását is
ez súlyosbította), de legutóbb
kiderült, hogy a jódizotóppal
fertõzött tengervíz is környe-
zeti ártalmakhoz vezethet.
Csernobilban egyetlen reak-
tort ért baleset, Fukusimában
többet is. S míg az egykori
szovjet intézményben em-
beri-tervezési-kivitelezési hi-
ba vezetett a tragédiához, Ja-
pánban természeti csapás volt
a kiváltó ok. Így vagy úgy

azonban, mindkét esemény
rávilágított az atomenergia
békés felhasználásának a se-
bezhetõségére. És arra is,
hogy a nukleáris katasztrófa
teljes mértékben rendszer-
függet-len. Tokióban igyekez-
tek nem elkövetni azt a végze-
tes hibát, amit 1986-ban a
moszkvai vezetés. Igaz
ugyan, hogy a japán kor-
mány is számos védelmi in-
tézkedést késve hozott meg,
de a csernobili katasztrófát
csak súlyosbította, hogy a
Kreml a péntekrõl szombatra
virradó éjszaka közepén be-
következett robbanásról csak
szombat este hat órakor érte-
sült, és Nyikolaj Rizskov ak-
kori szovjet miniszterelnök
csupán vasárnap délelõtt 11
órakor hozott létre saját veze-
tésével vizsgálóbizottságot.

A glasznoszty 
megbukott

Akkoriban, 1986-ban már
új szelek fújdogáltak a Kreml
aranyfüstös falai között: Mi-
hail Gorbacsov meghirdette a
gazdasági életben a pereszt-
rojkát, a társadalmi érintke-
zésben pedig a glasznosztyot,
ez utóbbi, a nyíltság azonban
Csernobil esetében nehezen
érvényesült. Még a „baráti”
országok politikai vezetését is
csak késve tájékoztatták az
eseményekrõl; elvégre jött
május elseje, és hogyan veszi
ki magát, ha a nemzetközi
munkásosztály nagy sereg-
szemléje atombaleset miatt el-
marad? A magyar állampárt
szûk vezetése volt az egyetlen,
amely óvatos közleményekkel
megpróbálta felhívni az em-

berek figyelmét egy esetleges
veszélyhelyzetre, de a munka
ünnepén szokásos felvonulá-
sok sehol nem maradtak el.

Az azóta széthullott Szov-
jetunióban, a mai Ukrajna te-
rületén a legderûlátóbb becs-
lések szerint is legalább hat-
százezer ember szenvedett
sugárfertõzést, mintegy tíz
százalékuk rákban meg is
halt. A sugárfertõzöttek szá-
mát összesen négy és félmilli-
óra teszik. A veszélyt elhárí-
tani igyekvõ reaktormunká-
sok, valamint az úgynevezett
likvidátorok – akik a saját ké-
szítésû és legföljebb négy per-
cig hatásos ólomköpenyben a
sugárzó grafitdarabokat távo-
lították el – azóta mind az éle-
tükkel fizettek önnön merész-
ségükért, vagy a szovjet ható-
ságok felelõtlenségéért. 

Csernobil idõszerûbb, mint valaha
Negyedszázada lesz kedden, április

26-án, hogy Csernobilban felrobbant

az atomerõmû, kétszázszor nagyobb

radioaktív sugárzást bocsátva ki, mint

a Hirosimára és Nagaszakira ledobott

két atombomba együttvéve.
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Markó Béla kormányfõhelyettessel a tanügyi törvényrõl beszélgettünk



Kedvesem,
gyönyörû ilyenkor, tavaszelõn Jeruzsálem.
Megállok az Olajfák hegyén, alattam a
Gecsemané-kert, s ha leereszkedem a
Kidron-völgybe, ott magasodik a modern
Nemzetek temploma, azon a helyen, ahol
Krisztus imádkozott, mielõtt a római kato-
nák elfogták volna (oltára mögött a falon
apró magyar utalással – Imre király Árpád-
sávos, oroszlános pajzsával). Virágoznak
most is az olajfák, mint kétezer esztendeje
minden tavasszal, s én képtelen vagyok
mindezzel betelni. Elképzelheted, milyen
látványt nyújt a Szikla-mecset aranykupo-
lája (a szikla fölött, ahol Ábrahám áldozta
volna föl Izsákot), amint megcsillan a reg-
geli Nap elsõ sugarától, alatta a Siratófal,
balra Mária Elszenderedésének temploma,

kissé távolabb a Szent Sír
templom tornya csúcsoso-

dik. Három egyistenhit ta-
lálkozik, a szem egy-
szerre fogja be a Dá-

vid-csillagoktól, a ka-
tolikus keresztektõl és
a muzulmán félhol-
daktól díszes képet: a
vallások bölcsõje mel-

lõl írom neked ezt a levelet. Háromszor
jártam a Szentföldön, és mindhárom za-
rándoklat után mélyebb és mélyebb értel-
met nyertek számomra az ünnepek. Más-
képp élem meg azóta a karácsonyt, s más-
képpen a húsvétot is.
Amikor legutóbb itt jártam, a zsidó, a ke-
resztény és a muzulmán
vallás megint csak összeta-
lálkozott: mit tesz Isten, a
pészah, a húsvét és a
ramadán épp egybeesett.
Nagypéntek volt, emlék-
szem, de nem tudtuk vé-
gigjárni a keresztút összes stációját, mert a
legelsõ események helyszíne az arabok
szent területére esik: A Templom-hegyre
(vagy ahogy az iszlám tartja: a Mecsetek
terére). Lezárták az arabok a jeruzsálemi
óváros átjáróit, aprócska kölykök futkároz-
tak nevetve-visítozva, úgy magyarázták:
„because is Ramadan!”
Nagypénteken végighaladni a Via
Dolorosán, a Fájdalmak útján, ahol Krisz-
tus a hatalmas keresztet hurcolta a hátán,
töviskoszorúval a fején, ahol a római kato-
nák korbácsai érték, ahol Veronika a ken-
dõjével törölte le arcáról a verítéket – vihet-

tem volna-e jobb útikalauzt a Bibliánál? Ím,
itt a Golgota, az arab negyed házai közt
emelt hatalmas székesegyház bejáratától
jobbra, igen a Koponyák hegye, ahol egy-
koron a Megváltó kiszenvedett. Ím, itt a
vörös márvány pad, amelyen az asszonyok
lemosták és gyolcsba tekerték a tetemet, s

néhány lépéssel arrébb a
barlang, Arimátiai József
sírboltja, amelynek bejára-
ta elõl harmadnapra an-
gyalok gördítették el a ha-
talmas malomkövet.
Átélve a Szentírás emléke-

zetét, visszaautózom Tel Avivba, mert az
ottani pályaudvarról indul a busz
Netanyába, s bár ünnep van most mind-
annyiunk számára (vagy tán éppen azért),
mégis bennem a félsz, mert ezen a járaton
„szokás” pokolgépet robbantani. Márpedig
az üdülõhely egyik éttermében széder-este
vár, kovásztalan kenyérrel, fõtt tojással,
csirkehússal, keserûfûvel, borral és áldások-
kal. A szövegbõl nem értek ugyan sokat,
de megfog az esemény fennköltsége, az át-
szellemült áhítat, amellyel idõs, fiatal egy-
formán követi az eseményeket.
Amikor elõször jártam Izraelben, valami-

kor a múlt század nyolcvanas éveinek má-
sodik felében, nyár volt, Ciprusból hajóval
mentünk át egy éjjelen Haifára, s onnan
jártuk körbe az utat, amelyet Krisztus azon
a húsvéton megtett. Az Olajfák hegyérõl
láttuk a kaput, amelyen keresztül szamár-
háton bement a városba: az Aranykaput
(más néven Irgalom kapuját) Szaladin szul-
tán 1187-ben, miután elfoglalta a várost,
befalaztatta. A fárasztó nap végén ismét a
hajó, hajnalban pillantottuk meg
Limaszolt. Élményektõl eltelten nyújtóz-
kodtam el a sziklás-homokos strandon,
amikor megjelent egy török asszony, kék
köntösben, fehér kendõvel a fején, apró fi-
úcskát vezetett kézen fogva. Levetkõztette,
csak gyolcsba bugyolált ágyékát nem hagy-
ta fedetlen. A gyermek víg pancsolásba
kezdett a hûsítõ-sós tengerben, az asszony
pedig lábát maga alá húzva leült egy kiálló
kõre. Elbûvölten néztem a jelenetet: Iste-
nem – gondoltam –, itt a Madonna a gyer-
mek Jézussal… Ha egy nappal korábban
nem járok Betlehemben, talán eszembe
sem jut.
Látod, kedvesem, ez a Szentföld, ezt üze-
nem neked ebben a levélben Jeruzsálem-
bõl. 

Már majdnem minden együtt volt a bûntényhez: a tettesek, a hatal-
mas örökség és az áldozat. Csak egy holttest hiányzott. Viszont gyil-
kosság hulla nélkül még a technika mai fejlettsége mellett is szinte
elképzelhetetlen. Hogy a csudába szerezzen be valaki magánúton
egy tetemet? Kétségtelen, hogy elhunyt embertársaink porhüvelye
nem képvisel különösebb értéket, naponta tapasztalhatjuk, hogy élve
sem valami féltett kincs, és mégis, ha arról van szó, hogy az ember-
nek egy hullára lenne szüksége, kiderül, hogy ilyesmit majdnem le-
hetetlen szerezni.
A három tettes titokban tanácskozott a szobában: a húszéves Jojo,
ikertestvére Henry és a huszonhét éves Bob. Az örökké vidám, gyö-
nyörû Jojo, aranyszõke rendetlen hajával hõsnõje lehetett volna egy
filmdrámának, amelyben megfontolt, komoly családapák habozás
nélkül sikkasztanak érte. Henry arcban és alakban nagyon hasonlí-
tott Jojohoz. Nevelõik egybehangzó vélemény szerint ifjúságuk ide-
jén Anglia két legszebb és legrosszabb gyermeke volt a Morgan iker-
pár. Idõsebb fivérük, a kissé molett, lusta és mindig álmos Bob meg-
szerezte az orvosi diplomát, de esze ágában sem volt praktizálni. (...)
Nalaya, a maláj boy jött be egy levéllel:
– A mynheer küldi.
Átadta Henrynek és kiment.
– Na, itt a válaszod! – szólt Henry. Feltépte és olvasni kezdte:
„Nem érdekelnek az élet örömei. Elhatározásom megmásíthatatlan.
Ha meghaltam, talán jobb lesz kedves rokonaimnak. Ez az utolsó
szavam.
Farlane.”
– A kocka el van vetve! Örökölni fogunk! - mondta sötéten Bob.

Rejtõ Jenõ: A drótnélküli gyilkosság 

Jeruzsálemi levél
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Pillanatnyilag Hajdúhadház a legbiztonságosabb ma-
gyar település. Járõrözik a helyi polgárõrség, az állam-
hatalmat megtestesítõ rendõrség és a Szebb Jövõért
Polgárõr Egyesület. Utóbbiról senki nem gondolhatja,
hogy a feloszlatott Magyar Gárda utódszervezete len-
ne, csupáncsak bakancsban és fekete mellényben sétál-
gatnak föl s alá a településen, és a helybenlakók már
ezerötszáz aláírással jelezték, ragaszkodnak hozzájuk,
és kívánatosan jónak tekintik jelenlétüket.
Akik nem írták alá a lakossági rokonszenvet bizonyí-
tó ívet, azok bizonyára más véleményen vannak, és
az õ megrendszabályozásukhoz van szükség elretten-
tõ erõ felvonultatására. Õk jól teszik, ha rettegnek.
Még egyszerûbb, ha szép csendben éhen halnak, s
velük pusztul a cigánybûnözés.
Hajdúhadháznak tizenhárom és fél ezer lakosa van,
ennek harmada roma, az iskolások száma kétezer kö-
rül van, amibõl viszont 60-70 százalék a roma tanuló.
Ebbõl sem vonunk le messzemenõ következtetéseket.
Ellenben újabb számok következnek: Magyarország
cigányságának hetven százaléka a legelmaradottabb
térségekben lakik. Ott az arányuk körülbelül harminc
százalék. Hajdúhadház tehát megjeleníti, reprezentál-
ja a másutt is jelenlévõ állapotot. Ezen az sem változ-
tat, hogy a cikk írása közben (több nap) jött a hír,
hogy a Jobbik pártalakulathoz tartozó kétszáz fõnyi
sereg elhagyta a települést. Mi még gyakorlatozunk
egy kicsit a kérdéssel.
Érzékelhetõen megszûnt egy több ezer éves (sikeresnek
nevezhetõ) világszemlélet. Amit a Lázár János frakció-
vezetõ méltán elhíresült (manipulált vagy sem, nem mi
döntjük el) monológja sugall: akinek nincs semmije, az
annyit is ér. Hogy a világ a munkából épül, s vannak a
szorgalmasak, akik viszik valamire, és jelen vannak a
lusták, akik ingyenélésre rendezkedtek be. 
Az állami gondoskodás foszlányain marakodnak a
munka és a jólét áldásaiból kimaradt rétegek. Az or-
szág romokban, a közbiztonság szétesett, a rendõr-
ség gyorshajtókra vadászik, hogy megtermelje a bír-
ságokból mûködési feltételeit. 
Aki kihullik a munka világából, annak esélye sincs a
visszatérésre. Aluliskolázott tömegeink, rokkantja-
ink és nyugdíjasaink vannak, akiket a rendszernek
kellene eltartania. Miközben egeket veri az eladóso-
dottság mind a lakosság, mind az állam összes sze-
replõjét sújtva. 
Nincs munka, nincs lehetõség, hiába akar valaki

dolgozni. Kitántorog külföldre, aki
fiatal és eladható tudása van, a
többi beleragad a helyzetébe. Már
csak két kérdés marad a végére,

hogy kitöltsük a kereteket. Min-
denki fasiszta, aki örömmel fogad-
ja a közrend biztosítóit? Minden-
ki bûnözõ, aki retteg az erõt de-
monstráló szélsõjobbos vonulá-
soktól?

Lap-top
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Mit tesz Isten, a pészah,
a húsvét és a ramadán
épp egybeesett. Nagy-
péntek volt, emlékszem.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A tekintélyvesztés borzalmas dolgokat mûvel-
het egy férfival.” Dave Eggers

Jusztícia 2.0

Hulla nélkül?

Hajdúhadház
A nap címe. Hitler, a mogulok és a TVR,
România liberã.

Magyarázat. Sabina Fatiból nem néztük
volna ki, hogy a Mein Kampfra hivatkoz-
zon vezércikkben. Azt sem, hogy a közte-
levíziónál uralkodó állapotok juttatják
majd az eszébe Hitlert. Szerinte mára már
a TVR a mogulok hírtévéihez hasonlóan a
náci vezér propagandáról vallott elveit kö-
veti a tömegtájékoztatásban. Eszerint mi-
nél szélesebb a tömeg, amelyen agymosást
kell végrehajtani, annál primitívebbé kell
tenni az üzenetet, hogy az „aljanép” is
megértse. Az elv alapján Hitler egyszerûen
„részeges hazudozónak” nevezte Chur-
chillt a beszédeiben, s így járnak el ma-
napság Traian Bãsescuval a mogulok hír-
tévéi, illetve az ellenzékkel a köztelevízió.
Azt azonban Fati elfelejti hozzátenni: a
hírtévéket nem a román adófizetõk tartják
el, mint a TVR-t.

Apja lánya. A Puterea szerint az államfõ
nagyobbik lánya levédette a Találmányi és
Védjegyhivatalnál a „Népi Mozgalom” el-
nevezést, ami a lap által megszólaltatott po-
litikai elemzõk többsége szerint arra utal,
hogy Traian Bãsescu pártalapításra készül.
Kivétel Stelian Tãnase, aki szerint Ioana
Bãsescu egyszerûen csak leleményes: azért
védette le az elnevezést, hogy késõbb el
tudja majd adni. Az apja is apróságokkal,
farmerekkel, szõnyegekkel kezdte…

Hány évet kap Nistorescu? Több mint két
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Cornel
Nistorescu bíróság elé kerüljön gondatlan-
ságból elkövetett súlyos testi sértés vádjá-
val. Az Evenimentul zilei felidézi: az újság-
író kis híján nyomorékká tett 2008 decem-
berében egy motorkerékpáros fiatalem-
bert, akit elütött az autójával. A lap sze-
rint rendkívül szokatlan, hogy ennyire el-
húzódjon az eljárás egy közúti baleset
ügyében. Nistorescu egyébként háromtól
két hónapig terjedõ börtönbüntetést kap-
hat, ha a vádak igaznak bizonyulnak.
Hozzátennénk: már azért börtön járna,
amit az ország legjobb napilapjával, a
Cotidianullal tett.

A nap álhíre. Sergiu Nicolaescu ezután
páros hónapokban kilép, páratlanokban
belép. 

Krebsz János
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Antal Erika

Véget ért a Marosvásár-
helyen megrendezett 41.

Mikes Kelemen Magyar
Nyelv és Irodalom Tantárgy-
verseny országos szakasza. A
tegnapi díjkiosztó rendezvé-
nyen részt vett Markó Béla
miniszterelnök-helyettes is,
aki hangsúlyozta: „minden
verseny nemes, amely tehet-
séget és munkát mér össze, a
magyar irodalmi verseny
azonban »primus inter
pares«, hiszen minket a ma-
gyar nyelv tesz azzá, amik
vagyunk, magyarok”. A mi-
niszterelnök-helyettes ki-
emelte, azok közül, akik az
elmúlt évtizedekben magyar
irodalmi tantárgyversenyen
vettek részt, legtöbben ma
már íróként, tanárként, poli-
tikusként vagy újságíróként
az erdélyi magyar szellemi-
ségnek jelentõs résztvevõi.
„A tehetség így vagy úgy ér-
vényesül, és ha a tehetség
munkával társul, akkor érvé-
nyesülni fog, és tud tenni va-
lamit a közösségért” – mond-
ta az író-politikus.

„Tizenhét megye kétszáz-
negyven diákja – az ötödik
osztályosoktól a tizenkettedi-
kesekig – mérte össze tudását
és kreativitását a héten Ma-
rosvásárhelyen. Így a város
négy napig a magyar nyelv és
irodalom központja volt” –

fogalmazott Kiss Tünde. A
szaktanfelügyelõ szerint a
tantárgyverseny résztvevõi
megérdemelték, hogy részt
vegyenek ezen a megmérette-
tésen, hiszen a tudásuk, a
hozzáállásuk bizonyítja,
hogy valóban érdekli õket az
anyanyelven kimondott és le-
írt szó, energiát fektetnek a
tanulásba, az õket felkészítõ
tanárok pedig elkötelezettek
a magyar nyelv iránt, oda-
adással foglalkoznak tanítvá-
nyaikkal. A pedagógus kitért
arra is, hogy a tömbmagyar-
ságot magának tudó
Kovászna, Hargita, Maros,

Kolozs, Bihar megyék mel-
lett érkeztek résztvevõk Ba-
kó, Fehér és Szeben megyék-
bõl, akárcsak Temesvárról,
valamint Bukarestbõl is. 

A diákok elmondása sze-
rint nem is annyira nehéz a
tantárgyverseny, bár az or-
szágos bizottság által – elõre
megállapított követelmény-
rendszer szerint – összeállí-
tott tételek váratlanok vol-
tak. A kisebbekre kreativitá-
si nyelvi feladat, szövegalko-
tás és szövegértés várt, a na-
gyobbaknak a szövegalko-
tással és a szövegértéssel kel-
lett szembenézniük a tanul-

tak alapján. A résztvevõk
számára nemcsak a verseny
volt vonzó, hanem a külön-
bözõ mellékrendezvények
is: az alternatív vetélkedõk,
a versmondó és a versilluszt-
rációs versenye. 

De volt író-olvasó találko-
zó is, a Látó szerkesztõivel,
valamint táncház és városné-
zés is. A diákok ellátogattak
Marosvécsre is, ahol Ke-
mény János író, színház-me-
cénás kastélyát a Helikon-ta-
lálkozók helyszínét nézték
meg, valamint Marosfelfa-
luba, ahol a helyi református
templomot látogatták meg. 

HIRDETÉS

ÚMSZ

„Nem tárgyaltunk a pol-
gármesteri hivatalban a

tábla visszahelyezésérõl,
azon túl, hogy a kollegánkat
felszólítottuk, ne beszéljen
lehetetlenségeket a sajtó-
nak” – mondta el lapunknak
László Attila. Kolozsvár al-
polgármestere azt követõen
nyilatkozott, hogy Radu
Moisin, a város másik alpol-
gármestere egy helyi román
lapnak, a Ziua de Clujnak ki-
jelentette: a polgármesteri
hivatal kérvényezni fogja az
illetékes román regionális
mûemlékvédelmi bizottság-
nál a szóban forgó felirat
visszahelyezését a szobor-
csoport fõ alakját tartó ta-
lapzatra vagy annak közelé-
ben. Ez a felirat Nicolae
Iorga egykori román törté-
nész Mátyás királyról szóló,
vitatott megállapítását tar-
talmazza: „A csatában gyõ-
zedelmes volt, csak saját
nemzetétõl szenvedett vere-
séget Moldovabányán, ami-
kor a gyõzhetetlen Moldva
ellen indult”.

Kántor Lajos, a Kolozsvár
Társaság elnöke lapunknak
úgy nyilatkozott: nem lát le-
hetõséget arra, hogy a jelen-
legi városi vezetés ideje alatt
visszakerüljön a „Funar-
tábla” a szobor talapzatára.
„Közelednek a választások,
és a nacionalista üzenetek-
kel, mint amilyen ez a tábla-
visszahelyezés is, sok szava-
zót lehet nyerni. Most ezzel

a kártyával játszik a PSD” –
fejtette ki Kántor.

A tavaly õsszel befejezõ-
dött restaurálási munkálatok
vezetõje, Kolozsi Tibor
szobrászmûvész az ÚMSZ-
nek úgy nyilatkozott: A
táblavisszahelyezés ügye egy
örökös téma, amit bizonyos
politikusok kijátszanak. „A
felújítások befejezésekor is
elvárták volna egyesek,
hogy a táblát visszahelyez-
zük, de mi nem tehettük, hi-
szen az eredeti állapotába
akartuk visszaállítani a szo-
borcsoportot” – magyarázta
Kolozsi. 

László Attila alpolgármes-
ter emlékeztetett, hogy a
táblát elõször a Vasgárda
tagjai helyezték el a szobor
talapzatán 1932-ben, majd
az 1940-es magyar bevonu-
lás után eltávolították azt, s
csak 1992-ben Gheorghe
Funar volt polgármester ide-
jén helyeztették vissza, mû-
emlékvédelmi és építkezési
engedély nélkül. A feliratot
a szoborcsoport tavaly befe-
jezõdött restaurálása nyo-
mán távolították el a talap-
zatról. László Attila el-
mondta: a tábla visszahelye-
zéséhez építési engedély és a
mûemlékvédelmi bizottság
jóváhagyása szükséges,
mindezt pedig kizárólag a
tulajdonos, azaz a város ön-
kormányzata kérheti. „Ezt a
város vezetése nem fogja
kérni mindaddig, amíg a je-
lenlegi felállás van” – szö-
gezte le az alpolgármester. 

Nem kérik a Funar-táblát

Véget ért a Marosvásárhelyen rendezett Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny

Tehetségek versenyben
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HIRDETÉS

Antal Erika, Kovács Zsolt,
Baloga Tamás Erika 

„Majdnem azt mond-
tam, hogy a román

szomszédok miatt szentelte-
tünk ételt húsvétkor, de ez
csak részben igaz” – nyilat-
kozta lapunk kérdésére Dé-
nes Ibolya marosvásárhelyi
lakos, akit arról faggattunk:
ragaszkodik-e a családja a
húsvéti hagyományokhoz.
A Dénes család harminchét
éve költözött Csíkszeredából
Marosvásárhelyre, a család-
fõ szerint nagyon sok hagyo-
mányt megõriztek, de van
olyan szokás, ami a nagyvá-
rosban átalakult. 

Megfigyelt hívõk

„A Tudor negyedben la-
kunk, az összes szomszé-
dunk román, és a többség
minden hétvégén szorgalma-
san eljár a közeli ortodox
templomba. Ünnepekkor pe-
dig nagyon szigorúan betart-
ják a szokásokat” – nyilat-
kozta Dénes József, aki hoz-
zátette: gyakran érzi úgy: „fi-
gyelik” a lépcsõházban.
„Meg szokták kérdezni egy-
házi ünnepekkor, hogy mi
hogyan ünneplünk, mikor
veszünk karácsonyfát, vagy
kérünk-e szabadnapot pün-
kösdkor. A húsvét kiemelt fi-
gyelemnek örvend” – teszi
hozzá a nyilatkozó, aki el-

mondja: szinte kötelezõ az
ünnepi kínálkodás. 

„A szomszédaink húsvét
reggel  mind viszik a kosarak-
ban a szentelni való élelmet,
és abból aztán meg is kínál-
nak, így mi se maradhatunk
le, tartozunk nekik azzal,
hogy visszakínáljuk õket” –
magyarázza a tömbházra
szabott ünnep rendjét Dénes
József. Szomszédja, Marici-
ca Bujoran megerõsíti a sza-
vait: „Mi negyven éve költöz-
tünk ide Moldvából, és tart-
juk a szokásainkat. A húsvéti

kosárba eredetileg  piros to-
jás, fehér kakas és kalács ke-
rül. Fehér kakast persze már
rég nem vásárlunk, nem is
vásárolhatnánk, mert nincs
ahonnan, de azért kerül a
csomagba baromfihús, és
mindenféle olyasmi, amire
áldást szeretnénk” – ismerte-
ti a messzirõl hozott szokáso-
kat a a szomszéd. „Nem is
esne jól a húsvét vasárnapi
reggeli, ha nem a szenteltbõl
ennénk, és nem is tenne jót
az egészségünknek. Szükség
van a pap áldására” – teszi

hozzá Maricica Bujoran, aki
úgy véli, megnyugtató, hogy
istenfélõ magyar szomszédai
vannak. 

Székelyföldön kiemelt fon-
tossága van az ételszentelés-
nek. „Húsvét napján házike-
nyeret, kalácsot, tojást, son-
kát, bort teszünk a kosarak-
ba, és a reggeli misére visz-
szük. Addig senki nem regge-
lizhet az otthon maradottak
közül sem, amíg ezt a kosarat
haza nem visszük, hisz a hús-
vét napi reggeli a szenteltetet-
tbõl kerül ki” – foglalta össze

a helyi szabályokat a szent-
egyházi György Éva. 

Ünnepi diplomácia

A protestáns többségû
Marosvásárhelyen a húsvéti
ünnepek zavartalan lebo-
nyolítása külön ünnepi dip-
lomáciát igényel. A Keresz-
telõ Szent János plébánia-
templomban szombaton es-
te kilenckor kezdik a szent-
misét, és körülbelül fél ti-
zenegykor kezdõdik a kör-
menet. A szervezõk ügyel-
nek arra, hogy még éjfél
elõtt befejezhessék a hívek a
felvonulást, mielõtt a
görögkeletiek kijönnének a
közeli ortodox templom
szertartásáról – tudtuk meg
Oláh Dénes római katolikus
fõesperestõl. 

„A mi családunkból csak
én vagyok katolikus, a fiaim
és a férjem reformátusok. A
körmenetre viszont eljönnek
majd velem. Egyrészt szeret-
ném, ha a gyerekek látnák és
átélnék, hogy ez milyen,
másrészt nekem is kedvezni
akar a párom azzal, hogy el-
kísér. Így mûködik a mi csa-
ládunkban a vallási béke” –
magyarázta az ÚMSZ-nek
Kövér Izabella. 

A marosvásárhelyi refor-
mátus vártemplomba szintén
tömegeket vonz az ünnep.
Henter György lelkipásztor
az ÚMSZ-nek elmondta:

nagypéntek délutánján a
Musica Humana kórusa ün-
nepi mûsorral teszi átélhetõ-
vé a feltámadást. Berde Lász-
ló székelyudvarhelyi refor-
mátus lelkész úgy véli, az ün-
nep lelkisége a felekezeti kü-
lönbségek fölé emelkedik.
„Negyvenéves tapasztalatom
azt mutatja, a húsvét csak lát-
ványában lett más, mint ez-
elõtt, de a lelkiekben ugyan-
azzal a jelentõséggel bír” –
vélekedik Berde.

Aerobik és szentség

A neoprotestáns felekeze-
tek kedvvel ünneplik a feltá-
madást. Sepsiszentgyörgy
központjába vasárnap két-
száz személyt vár a Hit Gyü-
lekezete, a háromszéki me-
gyeszékhelyen is megszerve-
zik a húsvéti táncot. Az akci-
óban 41 ország 140 keresz-
tény közössége vesz részt, és
táncolja el ugyanazt a kore-
ográfiát. A programismerte-
tõ szerint a klasszikus tánctól
a szteppig, az aerobiktól a ví-
vásig szinte minden „sport-
ág” felismerhetõ lesz a mû-
sorban. Sepsiszentgyörgyön
kétszázan szerepelnek vasár-
nap 11 órakor a központi
parkban, hogy táncukkal hir-
dessék a húsvét üzenetét. A
négyperces koreográfiát Ke-
lemen Ida sepsiszentgyörgyi
aerobikoktató tanította be az
elmúlt egy hónapban. 

Húsvét ételszenteléstõl utcazenéig

Kolozsváron hagyományos, kosztümös passiójáték részesei lehettek a városlakók Fotó: ziuadecluj.ro
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7.20 Élő egyház 
(ism.)
7.50 Arcélek (ism.)
8.05 Hol volt, hol nem
volt... (ism.)
8.25 Szent Bernadette,
Lourdes hercegnője
8.55 Cimbora
9.30 A kék pillangó 
(kan.-angol filmdráma,
2004)
11.10 Az autózás legendái
11.40 Divathét
12.10 Carlo és vendégei
12.45 Híradó
12.50 Életképek
13.01 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.25 Találkozások 
a Taizéi Roger testvérrel
15.20 Univerzum
16.15 Szerelmes földrajz
16.55 Napok, 
évek, századok
17.40 Lyukasóra
18.10 Kézművek
18.20 Az állatok nyelve
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Liszt Ferenc: 
Krisztus (színházi felv.)
22.45 Szkafander 
és pillangó 
(francia-am. életr. drám.,
2007)
0.40 Dunasport
0.55 A kiugrás 
(dél-af. kalandf.)
2.40 Mundi Romani (ism.)

m1, 22.05
El Cid

A Krisztus születése utáni 1080. esztendőben spanyolföld
vigasztalan, háború sújtotta terület volt, amelynek felét ke-
resztények, felét mórok lakták. Ekkortájt élt itt Rodrigo Diaz
de Bivar, akinek nevét a történelem és a legenda úgy jegyez-
te fel: El Cid, az Úr. Valójában mindennapi ember volt ő, még-
is a legnépszerűbb spanyol hős lett.

DUNA Tv, 22.45
Szkafander és pillangó

Jean-Dominique Bauby a francia Elle magazin főszerkesztő-
je volt. Negyvenhárom éves korában, 1995 decemberében
agyvérzést kapott, és kómába esett. Húsz nap múlva tért
magához, ám teljesen lebénult. Egyedül a bal szemét tudta
mozgatni, melynek segítségével, speciális jelrendszert elsa-
játítva kommunikált a világgal. Helyzete ellenére Jean-Do
megőrizte humorérzékét.

RTL Klub, 0.20
Egy gésa emlékiratai

A kilencéves Chiyóból Sayuri néven gyönyörű gésa válik, mi-
után a szépséges Mameha szárnyai alá veszi. Kiotó legbefo-
lyásosabb férfijai versengenek a kék szemű szépség szívé-
ért, Chiyo azonban kislány kora óta csak egy férfit szeret, vi-
szont ő rangjánál fogva nem viszonozhatja az érzéseit. Go-
nosz riválisa, Hatsumomo (Li Gong) mindent elkövet, hogy
lejárassa, és kis híján megöli féltékenységében.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hogy volt!?
11.50 A kisfiú meg 
az oroszlánok 
(gyermekf.)
12.50 Kodály: Öt tantum
ergo
13.00 Natúra
13.25 Arcok a médiában
14.15 Beszélgetés a hű-
ségről és a bizalomról
15.10 Magyar elsők
15.25 “1 falu, 3 év, 3 szo-
kás”
16.05 Haydn ünneplése
Sir Peter Ustinovval
17.05 Régimódi történet
(tévéjáték)
18.45 Mauritius 
(ism. sor.)
19.10 A Tenkes kapitánya
(magyar ifj. kalandf. sor.)
20.05 Esti mese
20.30 Liszt Ferenc 
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011
21.35 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi f.,
1. rész, 2010)
23.10 Eurovíziós 
Dalfesztivál 2011
23.15 A Római Birodalom
bukása 
(am. filmdráma)
2.00 Régimódi történet
(tévéjáték)

8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Éliás, a kis mentőhajó,
Kisvakond, 
Helló, Kitty!, 
Hupikék törpikék
11.00 A Pókember 
legújabb kalandjai 
(am. anim. sor.)
11.30 Asztro Show
12.25 Házon kívül 
(ism.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia
13.50 Magyarország-Hol-
landia női kézilabda-mér-
kőzés (élő)
15.30 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
16.00 Őslények
kalandorai 

(angol sor.)
17.05 Csillagok háborúja 
- Az új remény 
(am. sci-fi, 1977)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
Utána: RTL-hírek
21.30 Csillag születik 
- Az első elődöntő
Utána: RTL-hírek
0.20 Egy gésa emlékiratai
(am. filmdráma, 2005)
3.00 Fókusz 
Plusz Magazin (ism.)

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Benne: Őslények országa,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
11.20 Született kémek
(rajzf. sor.)
11.40 Afrikai kaland
(amerikai sorozat)
12.30 Bajnokok Ligája
magazin
13.00 Két TestŐr
13.30 Babavilág
14.00 Doki
(amerikai sor.)

15.00 Sliders 
(am. sor.)
16.00 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
16.55 Rúzs és New York
(am. sor.)
17.45 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.40 Luxusdoki 
(amerikai vígj. sor.)
19.30 Tények
20.00 Magellán
20.35 Norbit 
(amerikai vígjáték, 2007)
22.35 Golyóálló 
(amerikai akció-vígjáték,
1996)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Farkasok völgye:
Irak (török akcióf., 2006)
2.30 EZO.TV
3.30 Kalandjárat 
(ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út
Motoros életmód-magazin
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
11.05 Különkiadás
A kultúra különb kiadás-
ban
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Paletta válogatás
14.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
15.05 Garázs
15.30 Ingatlanpiac
16.00 Híradó
16.30 Ősök tere (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 BBC Hard Talk
(ism.)
21.05 Civil kaszinó (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
23.05 Vetítő (ism.)
A szegénységről két tétel-
ben (dok. f.)

9.45 Őslények szigete
10.45 Segítség, szülő va-
gyok! 11.35 Trendkö-
zelben 12.10 Veronica
Mars (sorozat) 13.05
Szerelem nyilasa (soro-
zat) 14.00 Zsírégetők
14.50 Smallville 15.55
Columbo (am. krimi)
17.20 Beugró Plusz
18.20 Sárkányszív 2. -
Egy új történet (am.
kalandf.) 19.20 Smallville
(sor.) 20.10 Zűrös páros
(am.-kan. vígj.) 22.00 Es-
küdt ellenségek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Laqbdarúgás:
Steaua - FC Braşov, Gloria
Bistriţa - Dinamo 15.05
Külön kiadás 16.00
Mitica ligája 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Mitica ligája (live)
20.15 Ne kezdj ki Seagal-
al! 21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Wrestling
SMACK 23.00 Fogadás a
félelemmel 0.00 Poker
European Open

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
mennek a mennybe (soro-
zat) 13.00 Lázadó szere-
lem (sorozat) 14.00 Csak
a szerelem (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sor.) 19.30 Teresa (soro-
zat) 20.30 Kleopátra
(am.-angol tört. dráma)
23.45 Feltámadási szer-
tartás (live) 0.15 Kleopát-
ra (am.-angol tört. drá-
ma), 2. rész

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (angol-amerikai-olasz
kalandfilm, 1. rész) 12.55
Királyok Királya (amerikai
életrajzi film, 1961) 16.10
Szerelmi bájital (amerikai
romantikus vígjáték,
1992) 18.05 A csendes-
társ (am. vígjáték, 1996)
20.25 Kalandtúra (német-
am. thriller, 2006) 22.10
War (amerikai akció-
thriller, 2007) 0.05 Fegy-
vernepper (amerikai
thriller, 2005) 

8.30 Hope & Faith (am.
vígj.) 9.00 Harc a konyhá-
ban 10.00 Menyet anyá-
nak 10.45 Légy az enyém
12.30 Hírek 13.30
Liceumisták (román vígj.)
15.15 A sors kezében (tö-
rök sorozat) 16.45 Szere-
lem.ro (ismétlés) 18.00 D-
Paparazzi (ismétlés)
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 19.45 Me-
nyet anyának 5 23.45 Fel-
támadási szertartás (live)
0.30 A sors kezében (tö-
rök sorozat)

7.30 Többszemközt ism.
8.30 Kultúrcsepp 9.00 Hír-
adó ism. 9.30 Hitélet ism.
10.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 10.30 Zene 16.00
Hitélet ism. 16.30 Piactér
ism. 17.00 Kultúrcsepp
ism. 17.30 Többszemközt
ism. 18.00 Hitélet ism.
18.30 Híradó 19.00 Erdé-
lyi Kávéház, ism. 19.30
Híradó 20.00 Haza a ma-
gasban 21.00 Többszem-
közt ism. 21.30 Híradó
22.00 Kultúrcsepp 22.30
Híradó

TV2
6.45 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Delta
10.30 Marco és Gina
10.55 A bűvös körhinta
11.15 Lülü, a teknőc
11.40 Derek, a fenegye-
rek (sor.)
12.00 Mentsük meg
Bundert Boglárkától (tévé-
játék, 1982)
12.30 Most a Buday!
13.01 Hírek
13.05 Sztársáv
13.55 AutóVízió
14.25 Mozdulj!
14.55 Kul-túra 2011
15.25 Magyarország
15.55 Szellem a palack-
ból...
16.25 Aranymetszés
17.20 Magyarország tör-
ténete
17.50 Csillagösvény
19.10 Biblia Pauperum
19.35 Paradicsom kem-
ping (francia vígj.)
20.30 Híradó
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
22.05 El Cid (olasz-am.-
angol tört. kaladf., 1. rész,
1961)
23.20 Hírek
23.25 Sporthírek
23.35 Placido Domingo
koncertje
0.30 Giotto és Assisi
Szent Ferenc

4.30 Esther királynő 
(brazil sorozat)
5.25 Szerelmes Don Juan
(argentin sorozat)
6.15 Teleshopping
6.55 Románia himnusza
7.10 Az ember és az idő
(dokumentumfilm)
8.35 A románok 
hagyatéka
9.00 A fényre várva
10.00 Disney klub
10.30 A gyerekek 
televíziója 
– szórakoztató műsor
11.55 Hagyományok
12.10 Miss Daisy sofőrje
(amerikai filmdráma,
1989)
13.55 Hagyományok
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.30 Disney klub
15.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
17.00 Talákozunk 
a TVR-ben (live)
18.45 TeleEnciclopedia
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 A Biblia elásott 
titkai
23.00 Hagyományok
(ism.)
0.10 Feltámadási 
szertartás (ism.)
0.50 A Húsvéti asztalnál
3.50 Sport 
(ism.)

4.00 A Názáreti Jézus
(olasz-angol f. dráma,
1977), 5. rész (ism.)
6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(amerikai animációs soro-
zat)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.30 Egy lépéssel 
előbbre 
(román ifjúsági sorozat)
12.00 Pro Motor 
– autós magazin 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.05 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
14.00 Érted táncolok 
- verseny show
Ştefan Bănică és Iulia
Vântur műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.45 Holnapután 
(amerikai sci-fi kalandfilm,
2004)
23.30 Feltámadási 
szertartás (live)
0.15 A nyomozás 
(olasz-sp.-am. kalandf.,
2006)
2.30 Ioan Holender Gála
3.30 Pro motor 
(ism.)

4.30 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
9.00 A sárkány gyűrűje
(olasz kalandfilm, 1994)
11.00 Mária Magdolna
(olasz-német filmdráma,
2000) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Liga 1: CFR Kolozs-
vár–Vaslui labdarúgó mér-
kőzés (live)
16.00 Teledon: 
Mindig közel hozzád 
(live)
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
21.45 Gladiátor 
(amerikai-angol történelmi
kaladfilm, 2000)
23.50 Feltámadási szer-
tartás (live)
0.15 Gladiátor 
(amerikai-angol történelmi
kaladfilm, 2000), utolsó
rész
1.30 Hitetlen Tamás
(olasz film, 2001)
2.45 A sárkány gyűrűje
(olasz kalandfilm, 1994)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 A test 
(am.-izr.-német thriller,
2001)
9.30 Fején a nagyvilág
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 
- life-style magazin
11.30 Sport, 
diéta és egy sztár
12.00 Mesés világ
12.30 Testvérek 
(amerikai sorozat)
13.15 Otthon 
(francia dokumentumfilm)
(ism.)
15.30 A skorpió
megszeldítése
– reality show (ism.)
16.30 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 A Karib-tenger 
kalózai 
- A Fekete Gyöngy átka
(amerikai kalandfilm,
2003)
23.30 Én, Pán Péter 
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 2004)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Röplabdázó 
csodakutya 
(kanadai családi vígjáték)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan csinálják?
Phoenix Stadium, 
LA Trade Tower, 
Szörfözés
8.00 Vad-házasság 
- Tasmania
9.00 A túlélés 
törvényei
- Kína
10.00 Állítólag... 
- Kutyaügyek
11.00 Piszkos munkák 
- Gyapjúkészítő
12.00 A sörfőzés 
mesterei - Chicha
13.00 Halálos fogás 
- Vég nélkül
14.00 Mocsári favágók 
- Vissza a mocsárba
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Discovery Atlasz
20.00 Piszkos munkák 
- A hentes házhoz megy
21.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
22.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
23.00 Titkok 
a fekete dobozból
0.00 Valódi helyszínelők
1.00 Rács mögött 
külföldön 
- Kolumbia
2.00 EVO 
- Egy toronyház születése

7.00 Teleshopping
8.00 Építészet
8.30 Szentek és mester-
ségek
9.00 Légy formába!
9.30 Autó mánia
10.00 Aeroshow
10.30 Túlélés a városi
dzsungelben (ism.)
11.00 Szabad 
a szembejövő sáv
12.00 IT Zon@
12.30 Ízletes Románia
13.00 Testvérség 
a borban
13.35 Figyelem, éneke-
lünk!
15.10 Paolo VI 
(olasz életrajzi film, 2008)
16.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Hírek
17.30 Cirque du Soleil
18.25 Adio
18.30 Román útlevél
19.30 Végig nevetünk
20.10 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
film, 2010)
22.00 Hírek
22.30 100 tagú Cigányze-
nekar Bukarestben
23.30 Feltámadási szer-
tartás (live)
0.30 Hotel Babylon 
(angol sor.)
1.35 Cirque du Soleil
(ism.)
2.30 Paolo VI (olasz élet-
rajzi film, 2008) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Hangoló
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Láthatár
16.40 Térerő
17.30 Sorsok az operaszínpadon
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
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, A hét zeneműve,
Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2011. április 23.
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7.20 Mese
7.30 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
7.40 Cimbora (ism.)
8.05 Kolumbusz Kristóf
8.30 A Nap tánca
- Fatima igaz története
9.05 Lassie 
(am.-francia-ír családi ka-
landf., 2005)
10.40 Dűlők szolgái
11.00 Húsvéti ünnepi
szentmise
12.00 Kovács Nóri húsvé-
ti koncertje
12.45 Híradó
12.50 Életképek
13.00 Urbi et Orbi 
áldás a Vatikánból
13.30 Kívánságkosár
16.00 Csellengők
16.20 Dunáról fúj a szél
16.25 Múltidéző
16.55 Illés
17.25 Vannak vidékek
18.00 Talpalatnyi zöld
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Kikötő - Extra
20.45 Heti Hírmondó
21.25 Klubszoba
22.20 Lélek Boulevard
22.50 Dunasport
23.05 A Bécsi Fiúkórus -
Út a messzeségbe 
(dokumentumf.)
0.30 Jel a világ számára
(dokumentumf.)

TV2, 21.05
Pata tanya: Baromi buli

Egy farm gazdája hajlamos azt hinni, hogy ő az úr az állatok
felett, de nagyon téved. Ugyanis amint látótávolságon kívül
kerül, az őrszemnek kiállított birka azonnal elkurjantja ma-
gát, hogy “Tiszta a levegő!”, és az állatok két lábra ugranak,
sétálnak, fecsegnek, tévéznek és tréfákat eszelnek ki. Otis,
a fiatal bika számára ez utóbbi a legfontosabb.

RTL Klub, 22.20
Én és a hercegem 2. - A királyi esküvõ

A királyi esküvő előtt néhány héttel veszélybe kerül a wis-
consini orvostanhallgató Paige és a dán herceg, Edvard kap-
csolata, no meg a Dán monarchia is, amikor rosszakaróik ta-
lálnak egy törvényt, ami szerint a trónörökös csak olyan fele-
séget választhat magának, akinek az ereiben szintén nemesi
vér csörgedez. Ha nem így tesz, le kell mondani a trónról?

m2, 0.00
Párizs, szeretlek!

Huszonkét rendező, tizennyolc rövid történet, és egy egész
estés szerelmi vallomás a fények és a szerelem városáról,
Párizsról. Valamennyi történet a francia fővárosban játszó-
dik, ahol a világ minden részéből érkezett rendezők és sztá-
rok mesélnek a szeretetről és a szerelemről, amely hol elva-
rázsolja és ámulatba ejti az embert, vagy épp ellenkezőleg,
szenvedést okoz neki.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Mesék
11.10 Balett ABC Henriet-
tel
11.25 A visszhang titka
(tévéjáték, 1972)
12.00 Húsvétvasárnapi
szentmise élő közvetítése
13.01 Kapcsoljuk 
Rómát!
13.35 Engedjétek hoz-
zám
13.40 “Így szól az Úr!”
13.45 Katolikus krónika
14.15 Útmutató
14.40 A sokszínű vallás
14.50 Metodista maga-
zin
15.20 Református ifjúsá-
gi műsor
15.25 Unokáink is látni
fogják
16.00 Régimódi történet
(tévéjáték, 3. rész)
17.40 Az aranyrózsa 
barlangja 
(ol. kalandf., 2. rész)
20.10 Esti mese
20.30 Telesport
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.35 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
f., 2. rész)
23.20 Eurovíziós
Dalfesztivál
23.25 Tavaszi koncert
0.00 Párizs, szeretlek!
(svájci-fr. rom. f.)

8.00 Kölyökklub
Éliás, a kis mentőhajó,
Kisvakond, 
Helló, Kitty!
11.00 Trendmánia
Életmód- 
és szépségmagazin
11.35 meneTrend
Utazási magazin
12.00 Magyar 
autósport-magazin
12.15 Forma-1 Magazin
12.40 Magyarország-Bra-
zília női kézilabda-mérkő-
zés (élő)
Közben: RTL-hírek
14.20 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
15.15 Fedőneve: Pipő
(am.-német anim. f.)
16.45 A birodalom 
visszavág 
- Speciális változat 
(am. sci-fi kalandfilm,
1980)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
– Kiválasztás (élő)
22.20 Én és a hercegem
2. - A királyi esküvő 
(am. rom. vígj., 2006)
0.20 Csoda a jégen 
(am. filmdráma, 2004)
2.45 Portré 
- Riportmagazin
3.15 Hülyeség 
nem akadály 
(am.-auszt. vígj. sor.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Teleki Sámuel útján
(ism. sor.)
7.45 Tv2 matiné
Benne: Csudalények, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.30 Nagy Vagy!
12.25 Franklin, 
a teknős 
(kan.-fr. anim. f.)
13.50 Stahl konyhája
14.20 Csenő manók 
(angol-am. családi vígj.,
1997)
15.55 Két testvér 
(francia-angol kalandf.,
2004)
17.50 Z, a hangya 
(am. rajzf., 1998)
19.30 Tények
20.00 Napló
20.35 Napló Extra
Mérlegen a valóság
21.05 Pata tanya: 
Baromi buli 
(am.-német anim. f.)
22.45 Jóbarátnők 
(am. rom. vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.35 My Fair Lady 
(am. musical, 1964)
3.30 Napló (ism.)
Mérlegen a valóság
3.55 Napló Extra 
(ism.)
Mérlegen a valóság
4.20 Animációs filmek

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Ingatlanpiac (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, 
civil válaszok
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás 
(ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

9.05 A tizedik királyság
(am.-ang.-német kaland-
film) 9.55 Sohase add fel:
A Jimmy V sztori (am. film
dráma) 11.50 Jól nézek
ki! 12.50 Olga nyara (fr.-
német filmdráma) 14.55
Columbo: Hattyúdal (am.
krimi) 16.50 Mindenem a
tánc (am. romantikus
film) 19.15 Szenzációs re-
cepciós (am. vígj’t;k)
21.10 Vészhelyzet (am.
sorozat) 22.05 Miami tra-
uma (am. sorozat) 23.00
Éden Hotel

7.00 Hírek 9.10 ProMo-
tor 10.00 Sport.ro Hírek
10.30 Ploiesti-i harcosok
11.00 Külön kiadás
12.00 Kutya Bajnokok Li-
gája 13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Éljenek a fiúk!
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Hagi Gála, 10
év 17.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Favágók
20.00 Gigászok harca
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Coride span-
iole

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
mennek a mennybe (soro-
zat) 13.00 Lázadó szere-
lem (sorozat) 14.00 Csak
a szerelem (sorozat)
16.30 Mesés hölgyek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(spanyol-am. sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Álom luxuskivitel-
ben (amerikai romantikus
vígjáték, 1961) 23.00
Grammy díjak 2011 2.30
Csak a szerelem (sorozat)   

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (angol-amerikai-
olasz kalandfilm, 2. rész)
12.55 A csendestárs
(amerikai vígjáték) 15.15
Kelly hősei (jug.-amerikai
háborús film dráma,
1970) 18.00 Airport ‘75
(amerikai katasztrófa film,
1974) 20.00 Az ördög
jobb és bal keze (olasz ak-
ció-vígjáték, 1970) 22.10
Ikrek (am. vígjáték, 1988)
0.25 Kéjutazás (amerikai
thriller, 2001)

9.00 Balto 2: Farkaska-
land (am. rajzfilm) 10.45
A kis gézengúzok (am.
vígjáték) 12.30 Hírek
13.30 Célpontban 15.15
A sors kezében (sor.)
16.45 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 17.45 Ez
Románia! 18.45 A nap hí-
re 19.00 Hírek 19.45 D-
Paparazzi 20.30 Narnia
Krónikái - Az oroszlán, a
boszorkány és a ruhás-
szekrény (amerikai ka-
landf.) 23.30 A szülők
pénzén (ismétlés)

9.30 A tojások szinevál-
tozása 10.00 Népzene
10.30 Nem halandó az,
amiben bízunk, dokf.
16.00 Predicate et do-
cete, dokf. 17.00 Tempfli
József- portréfilm 17.40
Néptánc 18.00 Húsvéti
hangulatmorzsák 18.30
Híradó 19.00 Húsvéti szo-
kások 19.30 Híradó
20.00 Hitélet 21.00 Az
aranykor öröksége, dokf.
21.30 Híradó 22.00 A
honfoglaló magyarok mű-
vészete, dokf. 

TV2
6.50 Ma Reggel
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Így szól az Úr!
10.20 Katolikus krónika
10.45 Útmutató
11.10 A sokszínű vallás
11.25 Metodista magazin
11.50 Református ifjúsági
műsor
12.00 Húsvétvasárnapi
szentmise élő közvetítése
13.01 Kapcsoljuk Rómát!
13.40 Hírek
13.45 Telesport 
- Sport 7
14.40 Út Londonba
15.10 Fogadóóra
15.40 Ghymes
16.30 Gábor diák 
(magyar operaf.)
18.05 Hogy volt!?
19.35 Paradicsom 
kemping 
(fr. vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Húsvéti köszöntő
21.10 El Cid 
(olasz-am.-angol tört.
kaladf., 2. rész, 1961)
22.35 Csillagösvény 2 -
Tovább a szeretet útján
(dok. f.)
0.20 Hírek
0.25 Sporthírek
0.35 Aranymetszés
1.30 Ars Hungarica
2.00 Koncertek az A38
hajón

6.15 Teleshopping
7.00 Disney Klub
7.30 A hit világa
8.20 Zarándokhelyek
8.30 A hit világa
9.30 Ahogy elő van írva
10.00 Húsvéti 
ünnepi műsor
11.00 Népi hagyaték
11.55 Hagyományok
12.00 Húsvéti ünnepi mű-
sor
13.00 Azt teszek, 
amit a szívem diktál
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.15 Azt teszek,
amit a szívem diktál
15.00 TVR 55
16.00 TVR 55
17.00 Danutz S.R.L. 
(live) – szórakoztató mű-
sor 1-2. Rész
19.00 Jóker, Lottó 5 /40,
Lottó 6/49 és Noroc sor-
solás
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
23.00 Hagyományok
23.10 A holló 3. 
- A megváltás 
(amerikai-német ak-
cióthrill., 2000)
1.00 Azt teszek, amit a
szívem diktál (ism.)
3.35 Európai roma 
(ism.)

6.30 Star Wars: 
A klónok háborúja 
(anim. sor.)
7.30 Hangya boy 
(amerikai animációs film,
2006)
8.45 Mézengúz 
(amerikai animációs film,
2007)
10.30 Lemony Snicket 
- A balszerencse áradása
(amerikai családi vígjáték,
2004)
13.00 Aprop Tv 
- szórakoztató műsor
14.00 A kismenő 
(am. rom. vígj., 2002)
16.00 Garfield 
(amerikai családi vígjáték,
2004)
18.00 Románia 
szeretlek! 
– kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
20.45 Land of Jokes 
- szórakoztató műsor
21.45 Román 
komédia társaság 
- szórakoztató műsor
22.45 A kabalapasi
(amerikai romantikus víg-
játék, 2007)
1.00 Aprop Tv 
(ism.)
2.00 A kabalapasi 
(amerikai romantikus víg-
játék) (ism.)
3.45 A kismenő 
(ism.)

4.45 Hitetlen Tamás
(olasz film, 2001) (ism.)
7.00 Híradó, 
Sport,
Időjárásjelentés
9.00 Happy, 
a flúgos golfos 
(amerikai vígjáték, 1996)
11.00 Húsvéti reggeli 
matiné 
– Razvan és Dani műsora
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 Ünnepi műsor 
Mihaela Rădulescu-val
15.00 SuperBingo 
Metropolis 
(verseny show) 
(live)
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
21.45 A fenébe is 
– szórakoztató műsor
23.00 A forrás 
(amerikai romantikus 
dráma, 2006)
Sz.: Hugh Jackman,
Rachel Weisz
1.00 Happy, 
a flúgos golfos 
(amerikai vígjáték, 1996)
(ism.)
2.45 Híradó, sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.30 A forrás 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2006) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán reality show
(ism.)
7.00 Mesés világ 
(ism.)
7.30 Röplabdázó 
csodakutya 
(kanadai családi vígjáték,
2003)
9.30 Mesés világ
10.00 Tanulj,
álmodj, szeress! 

(life style magazin)
11.00 Én, Pán Péter 
(angol-amerikai filmdrá-
ma, 2004) (ism.)
13.00 Miss vidéki lány 
– reality show (ism.)
15.00 Idősek és nyugtala-
nok - reality show 
(ism.)
15.30 Kötekedők 
Krónikája
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán - reality show
20.30 Anyacsere 
– reality show
22.00 Titkos szerelmek
(román telenovella)
0.30 Kalifornia 
- A halál nem utazik 
egyedül 
(amerikai krimi, 1993)
2.30 A nagymenő vissza-
tér (francia-spanyol vígjá-
ték, 2004)

7.00 Hogyan csinálják?
8.00 Túlélőpár-baj 
- Mocsárban
9.00 A túlélés törvényei
10.00 Amcsi motorok 
-  Lance Armstrong motor-
ja 1.
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Chop Shop 
- A londoni műhely 
- Angel Cab
13.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
14.00 Discovery Atlasz
16.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
17.00 A túlélés 
törvényei
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Halálsugár
19.00 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel 
- Lengyelország
20.00 Mit nekem egy
monstrum!
21.00 Halálos fogás 
- A megváltás napja
22.00 A tenger 
gladiátorai
23.00 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
0.00 Gyalogszerrel 
az Amazonas mentén
1.00 Katona dolog 
- Tengerészgyalogos 
felderítők
2.00 Chris Ryan 
bemutatja

7.00 Építészet (ism.)
7.30 Szentek 
és mesterségek 
(ism.)
8.00 Román útlevél (ism.)
9.10 Heidi 
(am. családi film, 1993)
11.00 Csavargó halász
11.30 UEFA Champions
League Magazin
12.00 Jamie belevág
(ism. sor.)
12.30 Lehet, hogy nem
tudtad
12.45 Urbi et orbi
13.45 Lehet, hogy nem
tudtad
14.00 Dobro urban
(kultúrális magazin)
15.10 Paolo VI 
(olasz életrajzi film, 2008)
2. rész
16.50 Győztesek
17.00 Hírek
17.30 Balkáni szokások
18.30 Rhythm 
of the dance
19.30 Top cut
20.00 Adio
20.10 Asterix és Obelix
(francia vígjáték, 1999)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
22.30 Oroszország-ház
(amerikai thriller, 1990)
0.40 Rhythm of the dance
1.40 Ízletes Románia
(ism.)
2.10 Csavargó halász
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Hírek
14.10 Nóták
14.30 Dalposta
15.30 Vidékről vidékre
16.30 Népzene
17.00 Hírek
17.03 Aranyhangok
17.25 Rádióistentisztelet római katólikus
17.55 Hírek, adászárás

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
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Újévi igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Virágvasárnapi összeállítás
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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10.00 Hitélet különki-
adás, ism. 11.30 A kapu-
cinusok kriptája, dokf.
16.00 Híradó 16.10 Hús-
véti hangulatmorzsák
16.30 Reggeli terefere,
ism. 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 17.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
18.00 Húsvéti hangulat-
morzsák 18.30 Híradó
19.00 Piactér 19.30 Hír-
adó 20.00 Tört fények
ólomkertben, dokf. 20.35
Hot Jazz Band 21.30 Hír-
adó

ETV

8.30 Otthoni receptek
10.00 Csak a szerelem (ro-
mán sorozat) 13.00 Me-
sés hölgyek (sorozat)
14.15 Grammy Gála 2011
(ism.) 17.30 Az igéret (tö-
rök sorozat) 18.30 Bella
Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Diana igaz történe-
te (angol filmdráma,
1993) 22.30 Kate & Wills:
Királyi love sztori (doku-
mentumf.) 23.30 World
Music Awards: Legjobb pil-
lanatok

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 – real-
ity show 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A sors kezé-
ben (török sor.) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Célpontban 20.30
Szerelem és büntetés (tö-
rök film) 22.30 Gengszter
románc (amerikai roman-
tikus vígjáték, 2003)
1.00 Édes, drága titkaink
(amerikai sorozat)
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6.30 Élő népzene
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
10.55 A mesemondó 
(dán rajzf. sor.)
11.30 Daktari 
(amerikai kaland sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Találkozások 
a Taizéi Roger testvérrel
(dokumentumf.)
15.50 Élő népzene
16.20 Arcélek
16.35 Fausztina 
(lengyel életr. drám.,
1994)
17.55 Az állatok világa
18.25 A mesemondó 
- Hans Christian Andersen
modern klasszikusai
19.00 Híradó
19.35 Hattyúdal 
(koncertf.)
21.10 Ricordanza 
(magyar dokumentumf.)
22.05 D’Artagnan 
lánya 
(francia kalandf., 1994)
0.15 Sportaréna
0.55 Rost Andrea 
és a Budapesti Vonósok
Kamarazenekar 
hangversenye
2.30 A kereszt előtt
(dokumentumf.)
3.30 Sportaréna 
(ism.)
4.10 “És fölzeng a világ”
(versösszeáll.)

RTL Klub, 21.05
Oviapu

Mikor a két reklámzseni, Charlie és Phil új fejlesztésű zöldsé-
ges müzlije totális katasztrófának bizonyul, elveszítik állásu-
kat és feleségeik kényszerülnek munkába állni. Charlie és
Phil azonban nem bírja soká a tétlenséget. Elhatározzák,
hogy nyitnak egy ovit, és ezzel elkezdődik a kedves kalandok
mulatságos sorozata. A váratlan siker újabb megpróbáltatá-
sok elé állítja a két jó barátot.

TV2, 21.50, Hétfõ
Ha igaz volna...

Amikor David kibérel egy varázslatos lakást San Franciscó-
ban, amire a legkevésbé számít - és vágyik -, az egy lakótárs.
Még alig kezdett bele, hogy totális kuplerájt csináljon új lak-
helyén, amikor hirtelen felbukkan egy csinos, ámde kifeje-
zetten dirigálós kedvű fiatal nő, akit Elizabethnek hívnak, és
aki váltig állítja, hogy ez az ő lakása.

DUNA Tv, 22.05
D’Artagnan lánya

A legendás királyi testőrnek, D’Artagnannak volt egy lánya,
amiről talán még a “nagy mester”, Dumas sem tudott, ho-
lott oly nagy szenvedéllyel és alapossággal merült el hőse
kalandjainak minden apró részletében. Pedig Éloise megér-
demli a figyelmet. Szép volt, romantikus és merész, mint ap-
ja egykoron. Zárdában nőtt fel, mígnem eljöttek az ifjúi
évek, a lázadás, a vágyak kiteljesítésének mohó időszaka.

DUNA TV

ACASÃ FILM+

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Loire menti 
hangversenyek
10.30 Rondó
11.25 Körzeti magazin 
- Miskolc
12.15 Az Árpád-kor 
templomai
12.30 Az Alkotmány 
ünnepélyes aláírása
13.25 Hírek
13.30 “...hol élsz Te?”
13.55 Cédrusfa a Bibliában
14.10 Passió
14.45 Szerelmi kém
(olasz rom. vígj., 2001)
16.15 Régimódi történet
(tévéjáték)
17.55 Magyar rock
18.50 Átjáró
19.20 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
19.45 Mindig zöldebb
(auszt. filmsor.)
20.30 Barangolások öt
kontinensen
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós Dalfesz-
tivál 2011
21.35 A cirkusz világa
(am. filmdráma, 1964)
23.50 Eurovíziós Dalfesz-
tivál 2011
23.55 Tavaszi koncert a
Vígszínházban
0.35 Záróra
1.25 Aranyajtó 
(am. vígj., 2009)

6.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, Éliás, a kis
mentőhajó, 
Stuart Little kisegér, 
Szilveszter és Csőrike ka-
landjai, 
Hupikék törpikék, 
Lassie és a mentőcsapat,
Kengyelfutó gyalogkakukk
11.05 Pókember 
(am.-kan. anim. sor.)
11.30 Ősapák apró hőse
2. (arg. anim. f.)
Utána: RTL-hírek
13.10 Családot 
örökségbe 
(am.-új-zél. rom. vígj.,
2004)
15.05 Csodakutyák 2. 
- Az ebdoktorok 
(am. családi film, 2006)
16.50 A jedi visszatér
- Speciális változat 

(am. sci-fi kalandfilm,
1983)
19.30 RTL Klub Híradó 
- esti hírműsor
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló 
(élő)
21.05 Oviapu 
(am. vígj., 2003)
22.55 Férjhez mész, 
mert azt mondtam! 
(am. rom. vígj., 2007)
Közben: RTL-hírek
1.00 IQ-zseni
(am. vígj., 2007)

7.00 Tv2 matiné
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke 
- Határ a csillagos ég!
10.10 Breki világot lát
(am. családi film)
11.35 Őslények országa
XIII. 
- A barátok bölcsessége
(am. anim. f.)
13.00 Egérmese 4. 
- Az éjjeli lény rejtélye
(am. rajzf.)
14.25 Utazás 
a Föld középpontja felé
(am.-kan. kalandf., 2008)
16.05 Spartacus 
(am. tört. kaladf., 2004)
19.30 Tények 
- Hírműsor
20.05 Cápamese 
(am. anim. f., 2004)
21.50 Ha igaz volna...
(am. rom. vígj., 2005)
23.45 Viharszív 
(am. krimi, 1992)
Közben: Kenósorsolás
1.50 A miskolci
boniésklájd 
(magyar filmdráma,
2004)
3.25 Magellán 
(ism.)
A TV2 tudományos 
és ismeretterjesztő 
magazinja
3.50 Animációs filmek

7.00 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
7.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
8.00 Híradó
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Napról napra (ism.)
10.30 BBC Hard Talk
(ism.)
11.00 Híradó
11.30 Európai híradó
(ism.)
12.05 Ősök tere (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Csillagok árvája -
Utassy József emlékezete
16.00 Híradó (ism.)
Friss napi információk
16.30 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
17.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Civil kaszinó
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
23.30 Pálya
0.05 Rájátszás

10.20 A sportriporter
(am. filmdráma) 12.20 Zű-
rös páros (am.-kanadai
vígjáték) 14.10 Irány Colo-
rado! (am. kalandfilm)
16.20 A médium (ismét-
lés) 17.20 A három amigó
(am. vígjáték) 19.20 A da-
dus (sorozat) 19.55 Chris-
tine kalandjai (sorozat)
20.25 Asterix és Obelix: A
Kleopátra-küldetés (fran-
cia-német vígjáték) 22.25
Éden Hotel 23.25 Pop,
csajok satöbbi (angol-am.
rom. vígjáték)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
12.05 Hagi Gála, 10 év
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 American Gladia-
tors 14.10 Külön kiadás
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.00 Külön kiadás:
Steaua - Dinamo 20.30
K1, halálos ütések 21.00
Sport.ro Hírek 21.30 Gi-
gászok harca 22.15 Kü-
lön kiadás

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (angol-amerikai-olasz
kalandfilm) 13.00 Airport
‘75 (amerikai katasztrófa
film) 15.05 Ikrek (ameri-
kai vígjáték) 17.05 Kelly
hősei (jug.-am. háborús
filmdráma) 19.55 Az ör-
dög jobb és bal keze 2.
(olasz akció-vígjáték,
1971) 22.10 Holnapután
(amerikai sci-fi kalandfilm,
2004) 0.30 Szörnyek szi-
gete (amerikai thriller,
2005)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Tapsikáné 
fülönfüggője 
(magyar bábf.)
10.55 Derek vakációzik
(kan. családi vígj., 2010)
12.30 Az Alkotmány 
ünnepélyes aláírása 
(élő)
13.25 Hírek
13.30 Áldott, 
szép húsvétnak 
gyönyörű ideje
14.30 A nagyenyedi 
két fűzfa 
(magyar tévéf., 1979)
15.55 Ez a villa eladó
(magyar vígj., 1935)
17.15 Hogy volt!?
18.45 István, a király
(magyar zenés f., 1984)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Ketten 
(koncertf.)
22.00 Adjátok 
vissza a hegyeimet 
(dok. játékf.)
0.05 Placido Domingo
koncertje Pécsett
1.05 Hírek
1.10 Sporthírek
1.15 Telesport (ism.) 
- Motorsport
1.45 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Nemzetközi 
cirkusz előadás
7.30 Gyerekek televíziója
9.00 Esther királynő 
(brazil sorozat)
10.10 Maria Mirabela
(animációs f.)
11.20 A világ csodái
11.25 Eurovision 2011
11.30 Disney klub
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(sor.)
14.00 Hírek
14.20 Azt csinálok, 
amit a szívem diktál
14.50 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
16.15 Katalin 
cárnő ifjúsága 
(kanadai film, 1995)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A királyi ház titkai
(sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 T4xi 
(francia akció-vígjáték,
2007)
22.45 Grey anatómiája
(amerikai sorozat)
23.35 Mika 
párizsi koncertje
0.40 Katalin 
cárnő ifjúsága 
(kanadai tévéfilm, 1995)
(ism.)
2.15 Azt csinálok, 
amit a szívem diktál (ism.)

5.30 Mézengúz 
(amerikai animációs film,
2007) (ism.)
7.15 Lemony Snicket 
- A balszerencse áradása
(amerikai családi vígjáték,
2004)
9.30 Bagolyvédők 
(amerikai családi vígjáték,
2006)
11.30 A mexikói 
(amerikai akció-vígjáték,
2001)
Sz.: Brad Pitt, 
Julia Roberts, 
James Gandolfini, 
Gene Hackman, 
Bob Balaban
14.00 Garfield 
(amerikai családi vígjáték,
2004) (ism.)
15.45 Paulie 
(amerikai családi vígjáték,
1998)
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román tehetségek
– verseny show
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
0.30 A mexikói 
(amerikai akció-vígjáték,
2001) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport,
Iidőjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Stan és Pan 
- A Mosoly Országában
(amerikai vígjáték, 1934)
11.30 Csillagháló 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
13.14 Ünnepi műsor 
Mihaela Rădulescuval
16.00 Híradó, 
Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Mulatság 
Naeval és Vasilevel 
(ism.)
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Logan bosszúja 
(amerikai akciófilm, 1998)
22.00 Vad nárcisz
(román telenovella)
23.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.45 Az éjszaka urai
(amerikai thriller, 2007)
2.15 Logan bosszúja
(amerikai akciófilm,
1998) 
(ism.)
3.45 Az éjszaka urai
(amerikai thriller, 2007)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Mesés világ
8.00 Huckleberry 
Finn kalandjai 
(amerikai kalandfilm,
1993)
10.00 Emma
(am.-angol rom. vígj.,
1996)
12.00 Balettcipők 
(angol filmdráma, 2007)
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Monte Cristo 
grófja (angol-olasz ka-
landf., 1975)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kill Bill 
(amerikai akciófilm,
2003) Sz.: Uma Thurman, 
David Carradine, 
Daryl Hannah, 
Lucy Liu, Vivica A. Fox
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.00 Mondenii 
– szórakoztató műsor
23.30 Kill Bill 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
1.30 Romantikus party
(romatikus film)
3.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

7.00 Halálos fogás 
- Küzdelem a tengeren
8.00 Chile 2010 
- Két hónap a pokolban
9.00 Olajkatasztrófa
2010: Versenyfutás 
az idővel
10.00 Amcsi motorok
- Billy Joel motorja
12.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
13.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés
15.00 Piszkos munkák 
- A pataápoló
16.00 Hogyan készült?
17.00 Vészhelyzet 
a Bering-tengeren
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Kígyófejű hal
19.00 A túlélés t
örvényei 
- Bear módszerei
20.00 Cunami 2004
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek
a valóságban
23.30 Wikileaks: 
veszélyes igazság
0.30 Két hét pokol
1.30 Ross Kemp 
- Gengszterbandák 
nyomában
2.30 Szétépítők 
- Kompresszor
3.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés

7.00 Vallomások
8.00 20,000 Leagues Un-
der the Sea 
(amerikai f.)
8.55 Lehet, 
hogy nem tudtad
9.10 Heidi 
(amerikai családi f., 2.
rész)
10.50 Győztesek
11.00 Hobbik, szokások
(ism.)
12.10 Hírek
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.10 Végtelen történet
(NSZK-amerikai fantaszti-
kus kalandfilm, 1984)
15.50 Győztesek
16.00 A 100 tagú 
cigányzenekar Bukarestben
17.00 ABBA generation
17.35 Vallomások
18.30 Elegem van! (am.
sor.)
18.55 Adio
19.00 ABBA generation
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
20.50 Adio
21.10 Asterix az Olimpián
(spanyol-német-francia ka-
landfilm, 2008)
23.00 Phoenix Classics
0.00 Starhunter 
(kanadai sci-fi sor.)
1.00 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra
16.00 Hírek
16.15 Hétköznapok igazsága
17.00 Nap-óra
17.30 Zene, zene, zenelánc
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 Kulturális mozaik

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás
Zenedoboz, Kalendárium
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden
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Ma Csilla és Noémi napja
van.
A Csilla írói névalkotás a
csillag szóból. Elõször Du-
gonics András használta
1788-ban megjelent Etelka
címû regényében.
A Noémi héber eredetû
bibliai nõi név, jelentése:
gyönyörûségem.
Holnap a Béla és Adalbert
nevûek ünnepelnek.
Vasárnap a Györgyöket és
Debórákat köszöntjük.

Évforduló
Ápr. 22-én:
• i. e. 753 – Róma város
megalapítása, a római idõ-
számítás kezdete.
• 1915 – A németek a nyu-
gati fronton elõször vetnek
be nagyobb mennyiségben
harci gázt (mustárgázt), a
belgiumi Ypern (Ypres) tér-
ségében.
Ápr. 23-án:
• 1921 – Románia a Cseh-
szlovákiával kötött szerzõ-
dés révén csatlakozik a kis-
antanthoz.
• 1922 – Oszmán Biroda-
lom: A Nagy Török Nem-
zetgyûlés megfosztja trón-
jától VI. Mehmed szultánt.
Ápr. 24-én:
• 1222 – II. András kiadja
az Aranybullát.
• 1326 – Károly Róbert
megalapítja a Szent
György lovagrendet.

Vicc
– Ki az abszolút sovány?

– ??
– Aki magában beszél és ki-
hallatszik.

Recept
Húsvéti torta
Hozzávalók: A piskótához:
6 tojás, 24 dkg vaníliás cukor,
20 dkg liszt; a krémhez: 2,5
dl tej, 2 dkg liszt, 15 dkg va-
níliás cukor, 5 dkg fahéjas
cukor, 20 dkg vaj, 3 tojássár-
gája, 1 narancs leve, 3 cl rum,
1 mk. reszelt narancshéj; a
díszítéshez: 1 narancs, 4 dkg
õrölt mogyoró, színes cukor-
kák, marcipánnyuszik.
Elkészítése: A piskótához a
tojássárgákat és a cukrot ki-
keverjük. A tojásfehérjékbõl
kemény habot verünk, és fel-
váltva hozzáadjuk a lisztet és
a cukorral kikevert tojássár-
gákat. Tortaformában meg-
sütjük. A krémhez a tejet a
liszttel és a 15 dkg vaníliás
kristálycukorral felfõzzük, és
állandó kavarás közben a
tojássárgákat hozzáadva sû-
rûre forraljuk. Ha kihûlt, a fa-
héjas kristálycukorral habos-
ra kikevert vajat is hozzá-
adjuk. Narancslével, rummal
és narancshéjjal ízesítjük. A
kihûlt piskótát 3 lapra vá-
gjuk, megkenjük a krémmel.
Az oldalát és a tetejét is be-
vonjuk a krémmel, díszítésül
a torta tetejét narancsszele-
tekkel, tojáscukorkákkal,
marcipánnyuszikkal díszí-
thetjük. Az oldalát mogyoró-
val szórjuk meg. Tálalás elõtt
néhány órára hûtõbe tesszük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mások iránti kötelességtudata
kerül elõtérbe. Szinte lesi az ön-
höz közel állók kívánságait. Ko-
rábbi megoldatlan problémák
kerülnek felszínre, amivel foglal-
kozni kell.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kívánsága az, hogy új dolgokkal
ismerkedjen, utazzon, és minél
többet tapasztaljon a világból.
Élvezi azok társaságát, akiktõl
szellemi ösztönzésre talál.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Párkapcsolatban feloldódnak
gátlásai és önmagát adhatja. A
szerelemben felszabadult lesz és
kezdeményezõ. Határozottságá-
val elvarázsolja párját.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Eltévelygett, s íme, az eredmény
egy kiadós családi veszekedés. Az
is elõfordulhat, hogy egészen más
az igazi ok. Kár lenne az ünne-
pet elrontani.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Nem mindennapi teljesítményre
képes a hivatásában. Húsvét
elõtt lazítson, s a termékenység
ünnepén merüljön el inkább az
erotikus örömök élvezetében.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az idegfeszültség átragadhat a
környezetére is. Tanácsos lenne
abbahagynia a „feszült helyzet”
miatti aggódást. Panaszkodásra
nincs oka.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nehezen barátkozik, de barátai-
hoz, szeretteihez a végsõkig hûsé-
ges. Húsvétra hívja meg a roko-
nait, barátait, beszélgessen velük.
Számíthat rájuk.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma érheti jó is, rossz is. A java-
kat sem egyformán osztják el, de
néha könnyebb elviselni a
rosszat, mint a jót. A dicsõség
hamar a fejébe szállhat az öntel-
teknek.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hamarosan olyan iránymuta-
tást kap, melynek segítségével ki-
lábal szorult anyagi helyzetébõl.
Hasznos lenne önmaga és a
pénzügyi folyamatok megismeré-
sére nagyobb hangsúlyt fektetnie.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A bolygóvibrációk ösztönzést ad-
nak arra, hogy kiteljesítse szemé-
lyiségét. Kedve szerint cseleked-
het, és önállósága is elismerésre
talál.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Rendkívül szerencsés lehet ebben
az idõszakban. Megérzései rend-
re bejönnek. Olyan emberekkel
ismerkedik meg, akik pozitív ha-
tással vannak önre és cselekedete-
ire.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kap az égiektõl elég energiát,
hogy rákapcsoljon és keményen
dolgozzon. Képes megbirkózni
olyan feladatokkal, amelyek ki-
tartást igényelnek.

Horoszkóp

11

Április 22., péntek
Az év 16. hete és 112. napja, hátravan 253 nap

Hozzáállás

Eladó Csíkszeredában köz-
ponti fekvésû, 2-dik emeleti 3
szobás lakás és garázs. 
Érdeklõdni: 0740-399332,
Dombai Attila.
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Labdarúgás

ÚMSZ

Dãnciulescu és Alexe
második félidõben lõtt

góljával 2-0-ra nyerte a
Dinamo a labdarúgó-Ro-
mán Kupa elõdöntõjének
elsõ mérkõzését Beszter-
cén, a helyi Gloria ellen.
Ioan Andone, a bukaresti-
ek vezetõedzõje nem szá-
míthatott Andrei Mãr-
gãritescura, akit mint is-
mert, csak a találkozó elõtt
engedtek szabadon a rend-
õrségi õrizetbõl, mivel be-
lekeveredett a luxusautó-
lopási botrányba. Dãnciu-
lescu éppen ezért neki
ajánlja a sikerüket, szolida-
ritást vállalva csapattársá-
ért. „Megpróbáltuk támo-
gatni úgy, ahogyan azt jó-
nak láttuk. Mi tudjuk,
hogy semmi köze nincs az
ügyhöz. Tiszta szívembõl
kívánom, hogy minél ha-
marabb megoldódjon ez a
helyzet” – magyarázta. A
Dinamo ezzel az ered-
ménnyel nagyon közel ke-
rült a fináléhoz, ahol a
Steaua– Brassó-meccs to-

vábbjutójával találkozhat.
Utóbbi párharc fõvárosi
összecsapását tegnapi lap-
zártánk után rendezték.

Mától már az élvonalbeli
bajnokság soron következõ,
28. fordulóját rendezik, s
úgy tûnik, a Rapid játéko-
sai fizetéssel a zsebükben
léphetnek pályára. A klub-
tulaj George Copos ugyanis
újabb bankkölcsönt vett fel,
s tegnap átutaltatta a bére-
ket. A bukaresti vasutasok
ma 20 órától Ploieºti-en
lépnek pályára Selymes Ti-
bi Astrája ellen. A találko-
zót a DigiSport közvetíti
élõben. A további program:
ma: Sportul Studenþesc–
Tg. Jiu (17 óra, GspTV);
holnap: Brãneºti–Kolozs-
vári U (12 óra, GspTV), Ko-
lozsvári CFR–Vaslui (14
óra, Antena 1), Temesvári
FC–Marosvásárhely (17
óra, DigiSport); szombat:
Beszterce–Galac (16 óra,
GspTV), Medgyes–Urziceni
(18 óra GspTV), Craiova–
Brassó (20.30 óra, Digi-
Sport). A Steaua–Dinamo-
örökrangadót hétfõn, 20.30
órától rendezik, s a Digi-
Sport sugározza. 
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Röviden

HIRDETÉS

Gyõzött a Vidi

A Székesfehérvári Video-
ton labdarúgócsapata 1-0-
ra nyert Kaposváron a Ma-
gyar Kupa elõdöntõjének
elsõ mérkõzésén. A vissza-
vágó május 4-én lesz. A
Vidi holnap a bajnoki 24.
fordulóban fogadja a Pá-
pát, míg a Kaposvár Kecs-
kemétre látogat. A további
párosítás: ma: Gyõr–Hala-
dás, Újpest–Zalaegerszeg;
holnap: Siófok–Szolnok,
Vasas– Debrecen, Hon-
véd–Paks. Az MTK–Fe-
rencváros-rangadót vasár-
nap, itteni idõ szerint
18.30 órakor rendezik.

Levélbomba 
a Celtic-edzõnek

Levélbombát címeztek a
Celtic Glasgow labdarúgó-
csapatot irányító Neil
Lennonnak és a klub két
prominens szurkolójának.
A rendõrség megerõsítette,
hogy a Skóciában feladott
csomagokban lévõ szerke-
zetek súlyos, akár halálos
sérüléseket is okozhattak
volna.

Döntetlen Milánóban

Csak egy döntetlent ért el
hazai pályán az AC Milan
a labdarúgó-Olasz Kupa
szerda esti elõdöntõjének
elsõ mérkõzésén a Palermo
ellen. Franciaországban
már eldõlt a továbbjutás, a
Lille után a címvédõ PSG
is finalista lett. 

Megelõzték a Yankeest

Egy brit tanulmány szerint
a Barcelona és a Real Mad-
rid labdarúgói megelõzték a
New York Yankees base-
balljátékosait a világ legjob-
ban fizetett sportolóinak lis-
táján. A kutatás eredmé-
nyei szerint a 2009/10-es
szezonban a Barca futballis-
táinak éves átlagkeresete
7,9 millió dollár volt, míg a
nagy rivális Real Madridnál
ez az összeg 7,35 millió
dollárra rúgott. Az elmúlt
évben még elsõ helyezett
Yankees játékosainak átlag-
keresete ugyanakkor 6,75
millió dollár volt.

Elõnyben a Dinamo

Dãnciulescu gólt szerzett Besztercén, s ezzel elõnybe került a Dinamo

F
o

tó
: 

M
ed

ia
fa

x

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Jose Mourinho és lab-
darúgócsapata megtör-

te az átkot, s a Real Madrid
1993 után ismét elhódította
a Király Kupát. A valenciai
döntõben ráadásul azt a
Barcelonát gyõzték le 1-0-
ra, amely ellen már három
éve képtelenek voltak nyer-
ni. Most sem volt egyszerû
feladatuk, az El Clasico
hírnevéhez méltó játékot
hozott szerda késõ este. A
rendes játékidõ nem is volt
elegendõ ahhoz, hogy dû-
lõre jusson egymással a két
alakulat, a Real serleget je-
lentõ találata a hosszabbí-
tásban esett: Di Maria be-
adását Cristiano Ronaldo
fejelte a kapuba a 103.

percben. „A hosszabbítás-
ban a Barcelona játékosai
pszichésen fáradtnak tûn-
tek, talán idegesítette õket,
hogy a szokásostól eltérõen
ezúttal nem vezet ered-
ményre a játékuk – magya-
rázta Mourinho. – Ki-
egyenlített találkozó volt,
az elsõ félidõben mi ját-
szottunk jobban, a máso-
dikban õk. Iker Casillas és
Pepe remek teljesítményt
nyújtott. Sokan úgy gon-
dolják, a sok passz és a lab-
dabirtoklás jelenti a szép
futballt, nekem azonban a
védekezés, a területvédés
nagyon fontos. Erre ala-
poztunk, ami be is vált.”

A Real történetének 18.
kupagyõzelme persze nem
maradt ünneplés nélkül, Va-
lenciában és Madridban is
hajnalig tartó fiesta követte

a sikert. Az RNE városi rá-
dió jelentései szerint mint-
egy ötvenezer drukker várta
csütörtök hajnalban a kirá-
lyi gárda játékosait a közös
ünneplésen. A labdarúgók
amúgy olyannyira lelkesek
voltak, hogy Sergio Ramos
még véletlenül le is ejtette a
nyitott tetejû csapatbuszról
a trófeát, de a spanyol válo-
gatott védõ elmondása sze-
rint abban nem keletkezett
jelentõs kár.

Az idei Spanyol Kupa-
döntõ amúgy minden né-
zettségi rekordot megdön-
tött, átlagosan 12,84 millió
tévénézõ követte figyelem-
mel, s hamarosan ismét
egymásnak feszül a két ala-
kulat: jövõ szerdán a Bajno-
kok Ligája elõdöntõjében
rendeznek Real Madrid–
Barcelona-csatát. 

Megtörte az átkot a RealÕrzi pozícióját az SZKC
Kézilabda

ÚMSZ

Továbbra is második az
élvonalbeli férfi kézilab-

da-bajnokságban a Székely-
udvarhelyi KC csapata, mi-
vel a huszadik fordulót is
gyõztesen zárta. Ezúttal a
Brassói Dinamo otthonából
hozta el a két pontot 34-31
arányú eredménnyel. Hátrá-
nya azonban még mindig
három pont a listavezetõ
Konstancai HCM-hez ké-
pest, a tengerpartiak ugyan-
is szintén megnyerték a
szerdai késõ délutáni össze-
csapásukat, 33-28-ra verték
a vendég Bákót. A hargitai-
ak azonban elõnyösebb
helyzetbe kerültek a hétközi
forduló után, mivel a har-
madik helyen álló Krassó-
szörény alakulata 32-28-ra

kikapott a Bukaresti CSM
otthonában. A Nagybányai
Minaur viszszacsúszott a ki-
esést jelentõ 13. helyre, mi-
vel a nagy múltú együttes
38-26-ra kikapott Tg. Jiu-
ban. A Suceava– Kolozsvári
U-találkozó tegnapi lapzár-
tánk után fejezõdött be, az
élen azonban változatlan a
helyzet: 1. Konstanca 35
pont, 2. Udvarhely 32, 3.
Krassószörény 29.

Most hétvégén nem ren-
deznek bajnoki meccseket,
de Románia nõi ifjúsági vá-
logatottja Eb-selejtezõt ját-
szik a portugáliai Leiriában.
Ma a törökökkel, holnap a
bolgárokkal, míg vasárnap a
házigazdákkal csap össze. A
férfi Challenge-kupában is
van romániai érdekeltség: a
Bákó holnap 20 órától a
Cimos Koper vendége lesz
az elõdöntõben. 

Újabb arany

Dumitrunak
Cselgáncs

V. Ny. R.

Alina Dumitru hetedjére
is Európa-bajnok lett a

48 kg-osok mezõnyében, mi-
után tegnap délután ismét le-
gyõzte a magyarországi
Csernoviczki Évát a döntõ-
ben. Az olimpiai bajnok ro-
mániai cselgáncsozó a tavalyi
kontinensviadalon is épp a
magyar sportolót gyõzte le,
ezúttal jukóval verte ellen-
felét. Az Isztambulban zajló
torna tegnapi nyitónapján
bronzérmet is szereztek a tri-
kolórok: Corina Cãprioriu az
57 kg-osok mezõnyében áll-
hatott dobogóra. A nagyvá-
radi Dan Fâºiénak (66 kg)
nem sikerült a fináléba jut-
nia, iponnal kapott ki a má-
sodik helyen kiemelt orosz
Musa Moguskovtól, s így
csak a hetedik helyen zárt. A
tegnap tatamira lépett Szõke
László, Andreea Cãtunã,
Monica Ungureanu, Andr-
eea Chiþu és Carmen Bogdan
már a kezdeti szakaszokban
elvérzett. A magyarországiak
közül Ungvári Miklós lett
Európa-bajnok tegnap, miu-
tán a fináléban legyõzte az
azeri Tarjan Karimovot.



Cseke Gábor

Elégedetlenek a részvé-
tellel? De hiszen a korábbi
konferenciákhoz képest re-
kordszámú elõadás hang-
zott el, és olyan központok-
ból is érkeztek elõadók,
ahonnan eddig nem mutat-
kozott érdeklõdés.
– Könnyû volna e nyilván-
való eredmények fényében
sütkérezni, hiszen a közel
ötven elõadás önmagért be-
szél, akárcsak az a tény,
hogy a házigazda Csíkszere-
da két kara mellett Kolozs-
várról, Bukarestbõl, Maros-
vásárhelyrõl, Debrecenbõl,
Szegedrõl, Újvidékrõl, Bu-
dapestrõl, Rómából érkezett
elõadók értekeztek a más-
sághoz kapcsolódó irodalmi
és társadalmi kérdésekrõl.
Nem nehéz elképzelni azt
sem, hogy ilyen felhozatal
mellett a bemutatott dolgo-
zatokból szerkesztendõ kö-
tet akár áttörést is jelenthet
munkánkban. Eddig ugyan-
is, az elsõ két konferencia
alig-alig lépett túl a címük-
ben meghirdetett kereteken:
Románok a magyar irodalom-
ban – Magyarok a román iro-
dalomban. Az induláskor
megfogalmazott céljainktól
ma sem tértünk el, de, mert
azt tapasztaltuk, hogy elõ-
adóink amúgy is bátran fe-
szegették a határokat, az
idén mi is beemeltük vizsgá-
lódási körünkbe a nyelvi,
kulturális, vallási másságot,
az irodalomtörténeti meg-
közelítésen túl szociálpszi-
chológiai, antropológiai,
néprajzi, politológiai, film-
esztétikai megvilágításban,
és akár tágabb körben vég-
zett kutatásokat, probléma-
felvetéseket szorgalmaz-
tunk. Igaz, így nehezebb cí-
met adni egy konferenciá-
nak, de abban minden elõ-
adás közös volt, hogy vala-
milyen módon érintette a
nemzeti-etnikai sztereotípi-
ák, mítoszok, ön- és másság-
képek megannyi vonatkozá-
sát. Csakhogy...

A problémákról talán
majd késõbb. Elõbb tisztáz-
zuk, mi fán is terem az
imagológia?
– Az imagológia formálisan
az összehasonlító irodalom-
történet részdiszciplínája, a
társadalomtudományokhoz
is szorosan kapcsolódik. Je-
lentése imágó- vagy imázs-
kutatás, az egyénrõl és kö-
zösségrõl alkotott vélemé-
nyeket tanulmányozza, egy-
mást feltételezõ és egymásra
ható folyamat keretében. Az
irodalomtudomány ugyanis
a huszadik század második
felében fokozatosan inter-
diszciplinárissá vált a kultú-
ratudományok tágabb kere-
tében. Az irodalmi jelensé-
gek amúgy sem csupán ön-
magukban léteznek, hiszen
emberek írnak, emberek ol-
vasnak, emberek a közvetí-
tõk, s ez által integrálódnak a
társadalmi kommunikáció-
ba. A szociológiának, a szo-
ciálpszichológiának, a poli-
tológiának, történettudo-
mánynak, a néprajznak, de
talán még a közgazdaságnak
is számottevõ mondanivaló-
ja lehet a másságképpel kap-
csolatban. Azokban a felsõ-
oktatási intézményekben,
amelyekben összehasonlító
irodalommal is foglalkoz-
nak, többé-kevésbé program-
szerûen az imagológiai kuta-
tás is napirenden van.

Egyetlen embernek, le-
gyen az bár fõszervezõ,
szinte lehetetlen befognia
akár egy kétszekciós ren-
dezvény minden mozzana-
tát is. Ennek ellenére önt
szinte mindenütt ott lehe-
tett látni. Milyen tanulsá-
gokkal távozott az ünnepé-
lyes zárszó után?
– Jó volt tapasztalni az elõ-
adások sokféleségét, a meg-
közelítések színességét, s
mindenütt, ahol jelen tud-
tam lenni, olyan gondolato-
kat hallottam, amelyek
élénk beszélgetéseket váltot-
tak ki, akár az ülésen, akár a
szünetekben. Általános ta-

nulság, hogy induláskor
nem árt röviden meghatá-
rozni a használt fogalmakat,
akár az idõkorlát ellenére is
– hiszen mindannyian tud-
juk, hogy nehéz eredeti gon-
dolatokat húsz perc alatt ki-
fejteni, ha az idõ egy részét
meghatározásra kell fordíta-
ni. A viták egy jó része
azonban a más-más módon
használt terminológiából s
az ebbõl adódó félreértések-
bõl fakadt. Észrevettem
ugyanakkor, hogy azok a
kérdésfelvetések aratták a
legnagyobb tetszést, ame-
lyek valamiképpen bennün-
ket érintettek, saját helyze-
tünk értelmezését segítették
– mások szövegeinek, kultú-
rájának tükrében. A régi-
ónkra jellemzõ értékrendbe-
li, eszmei és politikai válsá-
gok okait illetõen azokra
nagyjából meg is fogalma-
zódott a válasz, s úgy tûnik,
lassan nyoma vész annak az
ideológiai-eszmei vákuum-
nak, amely a rendszerváltá-
sok következtében hirtelen
fellépett, s ahová ellenõrizet-
lenül tódult be, jobb híján, a
múlt mindenfajta naciona-
lizmusának hordaléka. Ez a
fajta identitási válság koráb-
ban erõteljesen közép-kelet-
európai színezetûnek tûnt,
de mind jobban bebizonyo-
sodik, hogy a multikulturali-
tástól megoldást remélõ
nyugatot is utoléri.

Ezek szerint az önök
konferenciája nem periféri-
kus, provinciális, hanem
igen idõszerû, megoldatlan
kérdésekre választ keresõ
tudományos fórum.
– Valóban. Mégis, elég fá-
rasztóan, nekünk mindegyre
bizonygatnunk kell, hogy tö-
rekvéseink jóval több figyel-
met érdemelnek. Persze,
ezért nekünk is többet kelle-
ne tennünk, és bár tavaly an-
gol nyelvû nemzetközi kon-
ferencián vetettünk össze kü-
lönbözõ kulturális diskurzus-
típusokat, az együttélésbõl
adódó problémakört nyelvé-

szeti szempontból megköze-
lítve, illetve a kolozsvári Ki-
sebbségkutató Intézettel kö-
zösen háromszor is szervez-
tünk már a két- és többnyel-
vûség kérdéseit kutató tudo-
mányos konferenciát, még
akad dolgunk elég.

A konferencia elõzetes
programját ismerve is fel-
tûnt, hogy a magyar kuta-
tók arányához képest a beje-
lentkezõ román szakembe-
rek száma több mint sze-
rény. Miként lehetne ezen
úgy mozdítani, hogy a ren-
dezvénynek ne csak „mi
mondjuk, mi halljuk” típu-
sú visszhangja legyen?
– Olyan gond ez, amit józa-
nul és igen alaposan, minden
szempontból elemeznünk
kell. Az alulreprezentáltság
mindhárom konferenciánkra
többé-kevésbé jellemzõ volt.
Az idén ráadásul a bejelent-
kezés után megbetegedett ro-
mán és szlovák kollégák hiá-
nya tovább növelte ezt az
aránytalanságot. Egyet meg
kell értenünk: egy román
kollégának egy erdélyi ma-
gyar szakemberrel leülni egy
asztal mellé nem ér föl nem-
zetközi kontaktussal, s ha vá-
lasztania lehet, Csíkszereda
helyett inkább Madridba
vagy Brüsszelbe megy. Ha
ezt a konferenciát, mondjuk,
valahol Magyarországon
rendezték volna, egész biz-
tos, hogy a román érdeklõ-
dés is nagyobbnak bizonyul.
Elvégre egy külföldi rendez-
vényen részt venni a tudomá-
nyos karrier szempontjából
mindig elõnyösebb. S ráadá-
sul ez az itthoni magyar ku-
tatókra, tanárokra is áll!

Miként hasznosítják a
konferencián bemutatott
elõadásokat?
– Az elõadásokból, amelyek
nem egyszer terjedelmesebb,
alaposabb dolgozatok vázla-
tai csupán, könyvet szerkesz-
tünk. Szerettük volna a ren-
dezvényen átnyújtani a részt-
vevõknek az elõzõ konferen-
cia kötetét, de a nyomda
nem készült el vele idõben.
Tanulva az esetbõl, a most
zárult rendezvény tanul-
mánykötete szerkesztésének
már a konferencia után neki-
láttunk. A szerkesztés pedig,
ami rám hárul, jó alkalom
lesz arra, hogy elmélyült, ár-
nyalt képet nyerjek, nyerjünk
a konferencián végzett mun-
káról. Amirõl pillanatnyilag
inkább csak benyomásaim és
sejtéseim vannak.

Többkötetes szerzõként
mennyire ihlette meg az
imagológiai betájolódás,
foglalkozik-e a gondolattal,
hogy a kérdéskörben átfogó
mûvel jelentkezzék?

– Azt tapasztaltam, hogy ha
foglalkozni kezdünk az em-
bertudományok valamelyik
szeletével, akkor elõbb-utóbb
rá kell jönnünk arra, hogy
minden mindennel össze-
függ. A matematika által ki-
dolgozott hálóelmélet mo-
dellként szolgálhat: egyik
csomó a másikkal összefügg,
miközben annyi kapcsolat
jön létre, hogy tulajdonkép-
pen rizómává, labirintussá is
teszi a nagy egészet, melyben
nehéz eligazodni. A tudo-
mánynak pedig pontosan az
a feladata, hogy kiutakat ke-
ressen. Következõ, szélesebb
olvasóközönséghez szóló
könyvem biztosan a másság
kérdéskörét járja körül, jó
ideje gyûjtöm már hozzá az
anyagot. Igaz, szakmai fel-
adataim, amelyek között az
olvasás és a kritikai interpre-
tálás kötelessége elsõ helyen
áll, meglehetõsen szûkre
szabják az írásra szánt idõ-
met, s valamiképpen tan-
könyvet is kell a diákok kezé-
be adni, de az egészen biztos,
hogy az imagológiai mód-
szerekkel megközelített más-
ság külön fejezet lesz benne,
az összehasonlító irodalom
problematikájába ágyazva.

Ön szakemberként talán
jobban tudja: miért olvas,
miért ír az ember? Mi az a
kényszer, aminek ilyenkor
engedelmeskedik?
– Egyed Emese kolozsvári
professzor, maga is költõ, elõ-
adásában frappánsan rámu-
tatott, hogy az ember, amikor
szembesül a maga mulandó-
ságával, képeket alkot, hogy
azokban megörökítse magát,
de közben azzal is szembe-
sülnie kell, hogy ezek a képek
is mulandóak és változnak.
Mégsem tehetünk egyebet,
mint a hiábavalósággal szem-
beszállva megpróbálni képe-
ket keresni, vagy megörökíte-
ni magunkat...

Irodalomkutató, a csíkszeredai Sapientia EMTE tanszék-
vezetõ docense. Nagykárolyban érettségizett, 1984-ben
szerzett bölcsészdiplomát a kolozsvári Babeº–Bolyai Tu-
dományegyetemen. Tíz éven át tanított egy sepsiszent-
györgyi általános- és középiskolában, majd 1993–2003 kö-
zött a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai Tan-
székének adjunktusa, több egyetemen is óraadó tanár,
2003-tól a Sapientia fõállású docense. Az általa oktatott
tárgyak: Irodalom és társmûvészetek, Összehasonlító iro-
dalom, Világirodalom, Esztétikai kánonok. Gazdag tudo-
mányos tevékenységet fejt ki, rendezvényeket szervez,
publikációs listája igen változatos. Számos országos és
nemzetközi tudományos társaság tagja. Fõbb könyvei: Iro-
dalmi kánonok (2000); Irodalom a politika szolgálatában. Gaál
Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában, 1946–1954
(2001); A soha el nem veszõ könyv nyomában (2008).

Magunkat látni mások tükrében
Tapodi Zsuzsanna irodalomtörténész szerint fontos, hogy tiszta fogalmakkal dolgozzunk

Tapodi Zsuzsanna (1961, Szatmárnémeti)

Alig fejezõdött be Csíkszeredában a harmadik Imagológiai

Konferencia (2011. április 15–16.), interjúalanyunk, a

Sapientia EMTE Gazdasági és Humántudományok Kara hu-

mántudományok tanszékének vezetõje és kollégái már azon

vannak, miként serkenthetnék újabb részvételre a nemzetközi

tudományosság minél több szaktekintélyét, még vonzóbbá téve

rendezvényüket, az eddiginél szélesebb körûvé az idén két

napba és szekciókba sûrített tanácskozásukat. Beszélgetésünk

fõ témája ez az útkeresés.

Fotó: csik.sapientia.ro

úmszszínképHétvégi melléklet
Szerkeszti: Ágoston Hugó, Szonda Szabolcs

2011. április 22–24., péntek–vasárnap
Készült a Communitas Alapítvány támogatásával



ÚMSZ-SZÍNKÉPKORKÉP www.maszol.ro   2011. április 22–24., péntek–vasárnap14

Közönséges 
törvények szintjén

(...) A sikeres alkotmá-
nyok megszületésének két
feltételét és egy elõfeltételét
kell megkülönböztetnünk.

Az elõfeltétel, hogy le-
gyen valós ok az alkotmá-
nyozásra. Ilyenrõl senki
nem tud, a hatályos alkot-
mány az ország alkotmá-
nyos életének eddig is táma-
sza volt, nem pedig akadá-
lya. A jó alkotmányozás
sorsfordító közösségi ese-
ményhez kötõdik. Ez az el-
sõ feltétel. A második köve-
telmény pedig az, hogy az
alkotmány a politikai közös-
ség közös mûve legyen. Ez a
mostani alkotmányozás,
nyilvánvaló, egyik feltételt
sem teljesíti.

Itt egy kiváló szakértõ gon-
dolatát idézném föl. Sólyom
László az 1994-es országos
jogászgyûlésen, az
MSZP–SZDSZ-koalíció
nagy alkotmányozhatnékja
idején elmondott beszédében
az alkotmány ideológiai
meghatározottságáról is szól-
va – és ez sem éppen mellé-
kes – azt mondta, hogy nem
lehet ideológiailag meghatá-
rozott az alkotmány. (...) Só-
lyom szerint az alkotmány
sem gazdasági ideológiát,
sem vallási ideológiát nem
követhet, ilyesmire nem is
utalhat, mert ha mégis, az al-
kotmányellenes lenne. Az
ígért bekezdés pedig így szól:
„Alapvetõ alkotmányossági
problémát okoz azonban,
hogy az alkotmány maga is
az összes képviselõ kéthar-
madának a szavazatával mó-
dosítható. Az alkotmány
ugyanis – szemben a kéthar-
mados törvényekkel – maga-
sabb szinten áll a jogforrási
hierarchiában, mint a törvé-
nyek, és ezt a különbséget a
jelen lévõ és az összes képvi-
selõ kétharmadának szava-
zata közötti különbség nem
fejezi ki. Itt az alkotmány
módosításánál a kétharma-
dos többségnek értéktartal-
ma van, nem csupán szám-
beli fölényt, hanem azt is ki
kell fejeznie, hogy az alkot-
mány nem egyedül a kor-
mánytöbbség akaratától
függ… A formális szemlélet
azonban az alkotmányt a kö-
zönséges törvények szintjére
silányítja. Örvendetes jogál-
lami fejlõdésünk szellemé-
nek az felelt volna meg, ha a
kormány rögtön hatalomra
kerülése után a régi eljárási
rendben egyetlen alkotmány-
módosítást terjeszt elõ, az al-
kotmány csupán kormány-
többséggel való megváltoz-
tathatatlanságát.”  (...)

A tartalmi probléma is le-
írható hasonlóan egyszerû

szavakkal: a nép nem saját
erejét, hanem urai gyengesé-
gét tapasztalta meg az alkot-
mányozással kiteljesedõ fo-
lyamatban. Az alkotmányo-
kat, természetesen, mindig
pár ember fogalmazza, ezen
nincs miért meglepõdni.
Mégsem mondanám ko-
molytalannak azt a bírála-
tot, amely szerint az alkot-
mányozást megelõzõ és kí-
sérõ jelentõs népmozgalom
megléte dacára is, részben a
kinyilvánított népi felhatal-
mazás nélkül, a nép feje fö-
lött történtek meg az alkot-
mány tartalmáról szóló
megállapodások. Ez más-
képp, valószínûleg, nem is
történhetett. Mégis mérlegre
téve e két közjogi esetet, ha
azt nem is mondanám, hogy
gránitsziklára épült a ’89-es
alkotmány, ám összehason-
lítva a húsvéti alkotmány-
nyal, azt a képet már bátran
használhatom, hogy ha a
’89-es nem is gránitsziklára
– volt nekünk valaha gránit-
sziklánk Mohács után? –, le-
het csak homokkõre épült, a
húsvéti alkotmány viszont
futóhomokra épül és az elsõ
szeles nap összedönti.

És akkor megjött Orbán a
magyar szellemmel. A ma-
gyar szellem nem valami vi-
dám parki bódéból csent
szellemvasúti mutatvány.
Ne játsszon vele, ha lehet,
senki. A húsvéti alkotmány
által megidézett magyar
szellemrõl a napokban
Paczolay Péter alkotmány-
bírósági elnök azt a találó
megjegyzést tette, hogy ar-
chaizáló hóbort megnyilvá-
nulása, amihez a magam ré-
szérõl hozzátenném, nevez-
zük meg a hóbortot magát:
ez a gazdaságban és a köz-
jogban is alapvetõen sikerte-
len Horthy-barokk remixe.
(Majtényi László: Az alkot-
mányevõ tigris kirágja az alkot-
mányból a népet)

Húsvéti alkotmány 
– pünkösdi királyság

(...) A fõ felelõsség a ma-
gyar jobboldal ma domináns
csoportját terheli. Ennek a
csoportnak a vezetõi, köve-
tõi nagyrészt úgy vélik, ki-
tüntetett igényük lehet a
nemzet politikai képviseleté-
re és vezetésére, és nehezen
fogadnak el más színezetû
kormányt legitimnek. A
jobboldal vezetõje, szavai ta-
núsága szerint, úgy véli, ha
õ éppen ellenzékben van,
akkor a haza van ellenzék-
ben. (...)

A jó, hatékony kormány-
zás azonban szinte mindig
hosszú távra elõretekintõ
kormányzást jelent, ami vi-
szont stabil, kiszámítható

intézményes kereteket felté-
telez. Még a legjobban meg-
szerkesztett intézmények is
csak akkor képesek kifejteni
az imént leírt üdvös hatást,
ha a politikai, gazdasági és
társadalmi szereplõk abból
indulnak ki döntéseik során,
hogy az intézmények és sza-
bályok tartósan hatályban
maradnak. Ha ez a feltétel
fennáll, akkor a politikai ve-
zetõk számára ésszerû lehet
a hosszú távra tekintõ kor-
mányzás sikeréhez fûzni új-
raválasztással kapcsolatos
reményeiket. Így a többnyi-
re sikeres vagy legalább ki-

számítható és ésszerû kor-
mányzás megerõsíti az al-
kotmányos alapok társadal-
mi elfogadottságát és ezen
keresztül azok szilárdságát.
Ha ellenben ezek a feltételek
nem teljesülnek, akkor a ha-
talom megtartásához a rö-
vid távon népszerûséget ho-
zó intézkedések tûnnek a
legcélravezetõbbnek. Ha pe-
dig ez a szemlélet eluralko-
dik, akkor az ország képte-
lenné válhat arra, hogy alap-
vetõ problémáit számba ve-
gye, és egyre súlyosbodó
gondjait maga elõtt fogja
görgetni, a kormányzás álta-
lános kudarcossága pedig
óhatatlanul a keretéül szol-
gáló alkotmányos intézmé-
nyek tekintélyét is tovább
gyöngíti. (...) 

A „húsvéti alkotmány”

pünkösdi királyságot hoz.
A magyar politika válsá-

ga csak úgy lesz megoldha-
tó, ha bal- és jobboldali de-
mokraták közösen hajtják
végre az Orbán-alkotmány
átfogó korrekcióját. Ez ma
sem a bal-, sem pedig a
jobboldalon nem túl nép-
szerû gondolat. Sok minde-
nen kell még keresztülmen-
nünk, mire talán elfogadot-
tá válik. De nincsen alter-
natívája. (Miklósi Zoltán: Az
Orbán-alkotmány és a magyar
politika válsága)

Az elveket 
a populizmus
helyettesíti

Egy alkotmányos demok-
ráciában a politikai intézmé-
nyek a politikai közösség
tagjaitól kapott felhatalma-
zás alapján rendelkeznek
politikai autoritással. A poli-
tikai autoritás gyakorlása fo-
lyamatos igazolásra szorul.
A politikai intézmények iga-
zolhatóságának tartalmi
kérdéseit az alkotmány tisz-
tázza. Az európai demokrá-
ciákban az igazolhatóság ál-
talános feltétele az, hogy az
állam a polgárok önrendel-
kezési szabadságát garantál-
ja, hogy a polgárokat egyen-
lõ méltóságú személyként
kezelje, és garantálja részvé-
teli és ellenõrzési jogaikat a
közhatalom-gyakorlás eljá-
rásaiban. Az új alkotmány
nem mond le az igazolható-
ság ezen elveirõl, de rendel-
kezései megnehezítik, néhol
pedig kifejezetten ellehetet-
lenítik az elvek megvalósítá-
sát. (...) 

Az új tervezet rendelkezé-
sei nem felelnek meg az al-
kotmányos demokráciák
igazoló elveinek, és a bírói
ítéletek alkotmányos felül-
vizsgálatát lehetõvé tevõ
szabályok nem tudják pótol-
ni azt a hatalmas vesztesé-
get, amit a jogszabály-felül-
vizsgálat szûkítése és az utó-
lagos normakontroll megne-
hezítése jelent.

Az alapjogi katalógust
vizsgálva megállapítható,
hogy a koncepció akkor
megy szembe leghatározot-
tabban az alkotmányos de-
mokráciák igazoló elveivel,
amikor már az alkotmány
szövegében eldönt olyan
mérlegelési kérdéseket, ame-
lyekkel kapcsolatban az al-

kotmány többi rendelkezé-
sével összhangot keresõ al-
kotmányértelmezés más kö-
vetkeztetésre is juthatna.
Nyilvánvalóan idetartozik
az életfogytig tartó szabad-
ságvesztés alkotmányba rög-
zítése és a házasság fogal-
mának szûkítõ értelmezése,
illetve idetartozna az önvé-
delem jogát kiszélesítõ ja-
vaslat is. Egy olyan alkot-
mánybíróság, amely komo-
lyan venné az alkotmány-
ban deklarált egyenlõség el-
vét, nem tudná igazolni eze-
ket a szabályokat. (...) (Só-
lyom Péter: A többség joga)

(...)A harmadik, nem kel-
lõképpen figyelembe vett
eshetõség, mely megjósol-
hatatlan következmények-
kel járhat, hogy az alaptör-
vény a történeti alkotmány
visszaállítását és módosítá-
sát jelenti, s talán ez a vari-
áció az, melyet a szöveg és
a hozzá kapcsolódó kor-
mányzati megnyilvánulá-
sok leginkább alátámaszta-
nak. Ez pedig az 1920 és
1944 közötti Magyarország
közjogi hagyományának a
felélesztését jelenti. A libe-
rális demokrácia hívei szá-
mára értelmezhetetlen köz-
jogi aktus, sajnos nem zárja
ki ezt a magyarázatot. A
tervezet az Alapvetésnek
nevezett bevezetõ rendelke-
zések között kimondja
ugyanis, hogy a történeti al-
kotmány vívmányaival
összhangban kell értelmez-
ni. A történeti alkotmány
visszaállítása együtt járna
azzal, hogy azt jelentõs
mértékben módosítják, ha-
sonlóképp, ahogy azt a Hor-
thy-rendszer alapjait jelentõ
1920. évi I. törvény megtet-
te. Az alaptörvény 1946-hoz
és 1989-hez való viszonya
hasonló ahhoz, mint az
1920. évi I. törvénynek volt
az azt közvetlenül megelõzõ
történelmi idõszakhoz. A 9.
paragrafus a következõket
mondta ki: „Az úgynevezett
népköztársaság és tanács-
köztársaság szerveinek nép-
törvény, rendelet vagy más
elnevezés alatt kibocsátott
mindennemû rendelkezései
érvénytelenek. Hasonlóké-
pen érvénytelenek az úgy-
nevezett nemzeti tanácsok-
nak és szerveiknek minden-
nemû rendelkezései és hatá-
rozatai is.”

Hasonlítsuk ezt össze az
Alaptörvény Nemzeti hit-
vallásnak nevezett preambu-
lumában megfogalmazot-
takkal: „Nem ismerjük el az

1949. évi kommunista »al-
kotmány« jogfolytonossá-
gát, amely egy zsarnoki ura-
lom alapja volt, ezért kinyil-
vánítjuk annak érvénytelen-
ségét.” Az érvénytelenség a
jog nyelvére lefordítva azt je-
lenti, hogy az ilyen doku-
mentumokat nem létezõnek
kell tekinteni.

Ha az érvénytelen, akkor
a kevésbé extrém esetben is
januártól érvénytelen lesz a
polgári és büntetõ törvény-
könyvünk és számos más
jogszabály is. Ennek a követ-
kezményei megjósolhatatla-
nok. Ez akár magában fog-
lalhatja azt is, hogy a Kúria
elnevezés visszaállítása sem
pusztán szimbolikus válto-
zásként értékelhetõ. Az el-
nevezéssel együtt feléledhet
azoknak a pereknek a gya-
korlata, amikor például Jó-
zsef Attilát vagy Radnóti
Miklóst verseik miatt isten-
káromlásért és közbotrány
okozásért vitték büntetõbí-
róság elé. Megjegyzem, ha a
büntetõ törvénykönyv ér-
vénytelen, hasonló sors vár-
hat arra is, aki nyilvános
rendezvényen állam és egy-
ház elválasztásáról, vagy a
világnézeti semlegességrõl
beszél. (Majtényi Balázs: Visz-
sza a jövõbe)

Nyers hatalmi akarat 

(...) A Fidesz-alkotmány a
homlokzatalkotmányok tra-
dícióiba illeszkedik, írott
malaszt marad. Azt a fejlõ-
dést megszakítja, amely a
rendszerváltás konszen-
zuális alkotmányozásával
csak megkezdõdött, de
messze nem fejezõdött be;
visszalépés egy szabadsághi-
ányos állapotba, de nem lesz
sikeres. Ez az alkotmány az
irreleváns értékek és rosszul
mûködõ hatalmi intézmé-
nyek alkotmánya. Annyira
képtelen kifejezni a közös-
ség tényleges érdekeit, mint
amennyire nem fejezi ki a
kormány alkotmánnyal kap-
csolatos kérdõíves játéka a
közakaratot. Ez az alkot-
mány nem rendelkezik a
szükséges támogatottsággal,
mert hiányzik a konszen-
zuális alapja, ezért elvileg
sem alkalmas arra, hogy
összhangba hozza a társa-
dalmi normákat a közösség
értékeivel, hogy élõ alkot-
mányosságot teremtsen. Ha-
lott betû, zavaros szöveg,
egy nyers hatalmi akarat
megkövült dokumentuma.
(Fleck Zoltán: Élõ alkotmány
és halott betû)

Futóhomokra épült...
Az Eötvös Károly Intézet Két alkotmány (1989–2011) címmel

2011. március 21-én a Nyílt Társadalom Archívummal együtt-

mûködve konferenciát tartott Budapesten. A konferencia 

a 89-es alkotmány híveinek nyújtott megszólalási lehetõséget. 

A Népszabadság 2011. április 16-i Hétvége mellékletében tette

közzé az elõadások írásos változatait. Ebbõl az összeállításból

közlünk rövid szemelvényeket. 

(...) Történelmi lehetõséget kaptatok
arra, hogy számos dolgot rendbe te-
gyetek az országban. Nektek adott
volt a lehetõségetek a sérülések be-
gyógyítására. Ehelyett súlyos csapá-
sokat mértetek a jogállamra, tovább
gyengítve a jogbiztonságot. A demok-
rácia a joguralom rendszere, nem pe-
dig a népítéleté. Nem rúghatjátok fel
a jogbiztonságot még akkor sem, ha a
közvélemény vélt vagy valós többsé-
gének igazságérzetére hivatkoztok
közben. Nem szabad visszamenõle-
ges hatállyal törvényeket alkotni, a
független intézmények hatáskörét és
funkcióit, a sajtó szabadságát korlá-
tozni. Ezek az intézmények, még ha
idõnként nehézségeket is okozhatnak
a kormányzati akarat végrehajtásá-

ban, azért is vannak, hogy a kor-
mányzás jobb minõségû legyen. A
független intézmények kiiktatásának
elõször ti fogjátok a káros következ-
ményeit megérezni.
(...) Nem vitatom a mögötted és dön-
téseid mögött álló kétharmados több-
ség legitimációját, de mindketten tud-
juk: a kormánytöbbség nem alkotmá-
nyozó többség. Ha így tekint magára,
azzal politikai bûnt követ el. Egy poli-
tikai bûnben fogant Alkotmány pedig
azt az elemi feladatát, hogy összekös-
se a különbözõ világnézetû és felfogá-
sú magyarokat nem fogja betölteni,
hanem intézményesen is szétszakítja
az országot.
Te is tudod, hazugság az, hogy a mos-
tani Alkotmány sztálini alkotmány

lenne. A törvény nevén kívül, a jelenle-
gi Alkotmánynak, sem szellemében,
sem tartalmában semmi köze sincs a
’49-es Alkotmányhoz. 1989-ben egy
történelmileg kegyelmi pillanat adatott
meg arra, hogy a kerekasztal-tárgyalá-
sokon – mindkettõnk részvételével –
megszülethessen a független, szabad és
demokratikus Magyarország Alkotmá-
nya. Az elmúlt több mint húsz évben
rengeteg gond volt az országban, egy-
valami azonban biztosan kiállta az
idõk próbáját, ez pedig a ’89-es Alkot-
mány. Ti most ezt a konszenzusos,
többpárti Alkotmányt akarjátok egy
oktrojált, egypárti alkotmányra cserél-
ni. Ezzel a lépéssel hadat üzentek a
sokszínû, szabad és demokratikus Ma-
gyarországnak. 

Fodor Gábor: Nyílt levél Orbán Viktornak

Orbán Viktor – a kérlelhetetlen
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A szakma ítélete: bûnös
Magyarország 
új alkotmánya: 
amiért aggódunk

Mi, alulírott jogi szakér-
tõk, a jogtudomány, a filozó-
fia és a társadalomtudo-
mányok mûvelõi az alábbi
petíciót tesszük közzé: 

(...) Miközben üdvözöljük
az erõfeszítést, hogy egy új
alkotmány megalkotásával
orvosolják az 1989-es, mó-
dosított alkotmány technikai
hiányosságait, súlyos aggo-
dalmunkat fejezzük ki a
Fidesz–KDNP-koalíció al-
kotmányjavaslata és annak
elfogadási módja miatt. 

Az alkotmányjavaslat 
– ténylegesen eltörli az al-

kotmányossági felülvizsgálat
jelentõs részét, várhatóan
megbénítja az Alkotmánybí-
róságot mint politikailag füg-
getlen testületet, szabad utat
ad alkotmányellenes jogsza-
bályok megalkotására, és ez-
által aláássa a jogállamisá-
got; 

– az alkotmányértelme-
zéskor kötelezõnek nyilvá-
nítja az ellentmondásos és
világnézetileg egyoldalú pre-
ambulumot és a jogilag meg-
határozhatatlan „történeti
alkotmányt”, ami azt jelent-
heti, hogy illegitimnek tartja
az elmúlt húsz év teljes al-
kotmányjogát és ítélkezési
gyakorlatát, meggátol min-
den jól megalapozott állítást
arról, hogy mit mond valójá-
ban az alkotmány, tovább
károsítva ezáltal a jogállami-
ságot; 

– jelentõsen korlátozza a
jövõbeli kormányok moz-
gásterét, hacsak nem rendel-
keznek kétharmados több-
séggel; 

– a jelenlegi kormány sze-
szélyébõl íródott, elfogadása
megfelelõ keretû és idejû vi-
ta, valamint az ellenzék és a
nyilvánosság megfelelõ rész-
vétele nélkül zajlik, ezért ko-
moly legitimitási hiányossá-
gok jellemzik. 

Magyarország nemcsak az
Európai Unió tagállama, ha-
nem integráns része az euró-
pai jogi és alkotmányos kul-
túrának is. A magyarok so-
káig küzdöttek azért, hogy
megvalósuljon az „Európá-
ba való visszatérésük”. Ma-
gyarország világszerte elis-
mert Alkotmánybírósága a
jelenlegi alkotmány alapján
gazdagította az európai al-
kotmányosságot. Mélyen ag-
gódunk amiatt, hogy ennek
a dokumentumnak az elfo-
gadásával Magyarország
kockáztatja jó hírnevét, me-
lyet mint egy autoriter rend-
szerbõl új alkotmányos de-
mokráciává emelkedõ állam
szerzett magának. 

Az Európa Tanács Velen-
ce Bizottságát követve a
Fidesz–KDNP-koalícióhoz
és különösen Orbán Viktor
miniszterelnökhöz fordu-
lunk, és kérjük, hogy ne hoz-
zanak elsietett döntést, és ne
erõltessenek elégtelen legiti-
mitású alkotmányt az or-
szágra. Ehelyett azt szorgal-
mazzuk, hogy éljenek a lehe-
tõséggel, és olyan alkot-
mányt fogadjanak el, amely

nem megosztja, hanem
egyesíti a magyarokat.
Olyan alkotmányért eme-
lünk szót, amely világos jogi
fogalmakat tartalmaz, nem
pedig jogi formába öntött
történelmi szimbólumokat,
és így a jogbiztonságon és a
jogállamiságon alapuló al-
kotmányos állam fundamen-
tuma lehet. Végezetül, Ma-
gyarország olyan alkot-
mányt érdemel, amely meg-
õrzi és nem korlátozza õrzõ-
je, az Alkotmánybíróság – az
ország egyik leginkább biza-
lommal övezett intézménye
– hatásköreit. 
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A Magyar Bírói 
Egyesület Pesti 
Központi Kerületi 
Bírósági 
Alapszervezetének 
közleménye

Magyarország legna-
gyobb, több mint 300 bírót
foglalkoztató helyi bíróságá-
nak érdekképviseleti szerve-
zeteként a nyilvánosság ere-
jével élve határozottan tilta-
kozunk az Alaptörvény
2011. április 11. napján elfo-
gadott módosító javaslata el-
len, mely szerint Bíróvá az
nevezhetõ ki, aki a harmin-
cadik életévét betöltötte. A
bírói szolgálati jogviszony
legfeljebb az általános öreg-
ségi nyugdíjkorhatár betölté-
séig állhat fenn. 

A módosító javaslatot an-
nak elfogadása elõtt egy hét-
tel terjesztette elõ a nagyob-
bik kormányzó párt frakció-
vezetõje úgy, hogy azt nem
elõzte meg semmiféle egyez-
tetés az igazságszolgáltatás
szereplõivel, nem készültek
hatástanulmányok, és a mó-
dosító javaslat indokolása is
valójában hiányzik, hiszen
indokolás címén pusztán az
alábbi mondat szerepel: A
kapcsolódó módosító javas-
lat pontosítja a törvényjavas-
lat szövegét és a bírák kine-
vezésére alsó, illetve bírói
jogviszonyban töltött felsõ
korhatárt állapít meg. (...) 

Ma már tudható, hogy
2012. január 1. napján orszá-
gosan 228 bíró kényszerül
nyugdíjba, többségükben bí-
rósági vezetõk (121 fõ, köz-
tük a 19-bõl 12 megyei elnök
és az 5-bõl 2 ítélõtáblai el-
nök), valamint a bírósági hi-
erarchia magasabb szintjein
ítélkezõ bírák (példának oká-
ért 88 legfelsõbb bírósági bí-
ró közül 26). Tudható az is,
hogy a Fõvárosi Bíróság né-
hány hónapon belül 42 bírát
veszít el. 

Ismert tény, hogy a felsõbb
szintû bíróságok utánpótlá-
sát nagyrészt az alsóbb szin-
tû bíróságok képezik, így
végsõ soron a helyi bírósá-
gok szenvedik el a legna-
gyobb veszteségeket, ahol rá-
adásul a megüresedõ bírói
álláshelyek csak hosszadal-
mas pályáztatás útján tölthe-
tõk be. További problémát je-
lent, hogy a megüresedõ bí-
rói álláshelyek betöltése
drasztikusan csökkenti a bí-
rósági titkárok számát, ami
viszont a szabálysértési, vég-
rehajtási és tárgyalás nélkül
elbírálható büntetõ ügyek in-
tézését lehetetleníti el. Is-
mert tény az is, hogy a ma-
gasabb szintû bírósági veze-
tõk utánpótlását jellemzõen
az alacsonyabb szintû bíró-
sági vezetõk jelentik, így a
helyi bíróságok részben a
kényszernyugdíjazás, rész-
ben a felfelé áramlás követ-
keztében csaknem minden
vezetõjüket elveszíthetik.
Mindezt átgondolva már
most valószínûsíthetõ, hogy
a budapesti helyi bíróságok a
jövõben kevésbé tapasztalt
vezetõk irányítása alatt java-
részt kezdõ bírákkal fognak
ítélkezni, noha az ügyek

döntõ többségét ezek a bíró-
ságok intézik el.

Vajon átgondolták-e az al-
kotmányozók, hogy dönté-
sük következtében a bírósá-
gokon csak a központi régió-
ban mintegy 40.000 ügy ke-
rül más bíróhoz, és ennek
megfelelõen a 100.000 fõt is
meghaladja azon ügyfelek
(peres felek, sértettek, tanúk,
stb.) száma, akiknek ügye
több hónapos vagy éves ké-
sedelmet szenved? 

Vajon átgondolták-e azt,
hogy az igazságszolgáltatás
elsõdleges feladata az ügyek
gyors és szakszerû befejezé-
se, amit nem húzhat kereszt-
be egy sebtében elõrántott
módosító javaslat? 

Nem kétséges számunkra,
hogy a fenti elõkészítetlen,
átgondolatlan politikai dön-
tés hosszú évekre megbénítja
a tapasztalt vezetõitõl és bí-
ráitól megfosztott igazság-
szolgáltatást, amely ezáltal
nem lesz képes megfelelni
alapvetõ feladatának, az
ügyfelek kiszolgálásának.
Egyelõre csak sejtéseink le-
hetnek arról, hogy milyen
cél vezérli a jogalkotót ak-
kor, amikor egyik napról a
másikra kizárólag a bírákat
érintõ, diszkriminatív dön-
tést hoz alkotmányozás ürü-
gyén, szembefordulva a min-
den más területen érvénye-
sülõ nyugdíjkorhatár-emelé-
si törekvésekkel, de bízunk
abban, hogy a pillanatnyi
politikai szándék nem az
igazságszolgáltatás ellehetet-
lenítésére irányul.

Végezetül elvárjuk a jogal-
kotótól, hogy a közeljövõ-
ben meghozandó, a bírákat
és a bírósági szervezetet,
ezen keresztül a jogkeresõ ál-
lampolgárokat is alapvetõen
érintõ sarkalatos törvények
megalkotása során a szak-
maiság, a megfelelõ elõké-
szítés érvényesüljön, mely-
nek során a bírói érdekképvi-
seleti szervek bevonása sem
mellõzhetõ.

Budapest, 2011. április 15.

A magyar bírói 
egyesület 
elnökségének 
közleménye 

A Magyar Bírói Egyesület
korábbi álláspontját fenn-
tartja, de tényként kezeli,
hogy az országgyûlés elfo-
gadta az alaptörvényt. Állás-
pontja szerint a bírói nyug-
díjkorhatár tekintetében be-
következõ változások hatály-
balépéséhez, és az ezt köve-
tõen szükségessé váló intéz-
kedések megtételéhez olyan
átmeneti rendelkezések
meghozatala szükséges,
amelyek biztosítják az igaz-
ságszolgáltatás további za-
vartalan mûködését és orvo-
solják a bírói kar egy részét
érintõ hátrányos intézkedé-
seket. A Magyar Bírói Egye-
sület mint érdekképviseleti
szervezet kötelességének és
feladatának tekinti megfo-
galmazni kifogásait az új
rendelkezések fokozatos be-
vezetésének hiánya miatt.

Az alaptörvény e rendel-

kezései csak a sarkalatos tör-
vényekben rögzített egyéb
nem mellõzhetõ szabályo-
zással együtt felelnek meg az
európai értékrendnek, és
csak így szolgálhatják az
igazságszolgáltatás haté-
konyságának javítására irá-
nyuló erõfeszítéseket.  A
Magyar Bírói Egyesület
meggyõzõdése szerint a
nyugdíj korhatárra vonatko-
zó új, immár alaptörvényi
szintû rendelkezések – a
nyugállományba vonuló bí-
rák méltányolható érdekei-
nek figyelembevételével –
csak akkor garantálják a
nemzetközileg elfogadott és
irányadó ajánlások érvénye-
sülését, ha a nyugdíjba kény-
szerülõ bírák megfelelõ eg-
zisztenciális védelemben ré-
szesülnek. A nyugdíjkorha-
tár csökkenése a bírói karban
generációváltást is eredmé-
nyez. A színvonalas és haté-
kony igazságszolgáltatás
megköveteli, hogy a legkivá-
lóbb jogászok válasszák élet-
hivatásul a bírói pályát, ami
indokolttá teszi a titkári és a
bírói életpálya felülvizsgála-
tát is. A Magyar Bírói Egye-
sület - alapszabályában fog-
lalt kötelezettsége alapján - a
bírák érdekében igényli a bí-
rák helyzetét érintõ jogsza-
bályok – így a sarkalatos tör-
vények – véleményezésében
történõ részvétetelét.

Budapest, 2011. április 18. 
napján

A Legfõbb Ügyészség 
közleménye

Budapest, 2011. április
18., hétfõ (OS) – A magyar
ügyészség mint állami jogal-
kalmazó szerv tudomásul
veszi az Alaptörvény új ren-
delkezését, mely szerint az
ügyészek szolgálati viszo-
nyának vége a mindenkori
általános öregségi nyugdíj-
korhatárhoz igazodik.

Az új szabályozás 2012
végéig 104 ügyész nyugdíja-
zását írja elõ, akiknek több-
sége vezetõ állású. A várat-
lan döntés az ügyészség te-
vékenységében mûködési
zavarokat okozhat.    A zava-
rok elhárítása, a magas szak-
mai színvonal fenntartása ér-
dekében megteszünk min-
den tõlünk telhetõ erõfeszí-
tést. Ehhez kérjük a jogalko-
tók segítségét. Szükségesnek
látjuk az elõkészületben lévõ
ügyészi életpályatörvény
kodifikációjának felgyorsítá-
sát, különös figyelemmel
azokra a rendelkezésekre,
amelyek az anyagi és erköl-
csi megbecsülést – beleértve
a nyugdíjba vonulók megbe-
csülését is – emelve továbbra
is vonzóvá teszik az ügyészi
pályát. A jelentkezõ többlet-
feladatok jogi kereteinek ki-
alakítására és finanszírozá-
sára is megoldást kell talál-
nunk. A magyar ügyészség
alkotmányos feladatait to-
vábbra is törvényesen, a le-
hetõ legmagasabb színvona-
lon fogja teljesíteni.

Budapest, 2011. április 18.

Schmitt Pál – az egyetértõ
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Orbánék 
össztûzben

Aczél Endre

Ha csak a német és az
osztrák sajtó volna… Ha
csak a francia. De az, amit
én – a tõlem telhetõ legna-
gyobb szelídséggel – a mi
„húsvéti alkotmányunk”
kedvezõtlen fogadtatásának
neveznék, sajnálatos módon
nem korlátozódik a német és
a francia nyelvterület sajtójá-
ra, sõt egyáltalán nem korlá-
tozódik a sajtóra.

Példa nélküli dolgok tör-
ténnek itt. Az ENSZ fõtitká-
ra, a mindig ázsiai módra
mosolygós, udvarias, hivata-
lából eredõen dupla sztaniol-
lal fogalmazó Ban Ki Mun
éppenséggel Budapesten, el-
sõ hivatalos látogatásán (me-
lyet rosszabbul nem is idõzít-
hettek volna) tette szóvá egy
lélegzettel Orbánék média-
törvényét és új alkotmányát,
fölidézve azt a „nyugtalansá-
got”, amelyet ezek a jogsza-
bályok keltettek Magyaror-
szág szomszédaiban, sõt
nem csak náluk, hanem „vi-
lágszerte” (ha jól olvasom).

Tudni kell, hogy ha bár-
mely tagállam – akár egy
manifeszt módon elnyomó
rendszer – belügyeirõl van
szó, a fõtitkár ötször is
meggondolja, mit mond,
végtére is az õ megbízása
nem arra szól, hogy bárkit
elidegenítsen, hanem arra,
hogy egyetértést keressen.
E kötelességének eleget is
tett – a szólásszabadság
mint minden mást felülíró
emberi jog tárgyában bizal-
mát nyilvánította a magyar
kormány iránt –, de ez a
„vörös farok” nem tette fe-
lejthetõvé a kritikát, amit,
gondolom, vendéglátója,
Schmitt Pál nem szívesen
hallgatott végig.

Ban Ki Mun, noha forma
szerint a világ „egyes számú
közjogi méltósága”, tekin-
téllyel bír csak, nem hata-
lommal. Hatalma a német
kormánynak van. És mit
tesz isten, megint megszólalt
Werner Hoyer a német kül-
ügyminisztérium állammi-
nisztere, és azt találta mon-
dani, hogy nem véletlenül
kapálózott õ annak idején a
médiatörvény miatt, a né-
met kormány aggodalmait a
húsvéti alkotmány nem eny-
hítette, hanem mélyítette. Jó,
Hoyer nem Merkel pártjá-
nak embere, hanem liberális
politikus, de csak a gyerek
gondolhatja, hogy a fegyel-
mezett németek világában õ
kizárólag a maga vagy párt-
ja, nem pedig a kormánya
nevében beszélt. Hogy mi-
ért, az a kérdések kérdése.

Németh Zsolt, a magyar
diplomácia második embere
megtehette ugyan, hogy ki-
kérje magának Hoyer nyilat-
kozatát (mely a várható két-
harmados törvényekre is vo-
natkozott), de ha felkérné-
nek, én azt javasolnám Né-
methnek, fõnökével együtt

gondolkodjon el mélyen.
Tudniillik a német médiába
alaposan leszivárog a „ho-
yeri gondolkodás”. Az otta-
ni köztévék akár durvának is
nevezhetõ módon kommen-
tálták a húsvéti alkotmányt.

Ez nagy baj. Utoljára a
Kaczynskiak Lengyelorszá-
ga keltett ilyen utálatot arra-
felé. A különbség csak az,
hogy Magyarország német-
függõsége arányaiban sok-
szorosa a lengyelnek. És ha
egy ilyen nélkülözhetetlen
gazdasági partner állami ve-
zetõinek – nem tegnap kelet-
kezett – indulatai ráteleped-
nek a kapcsolatainkra, an-
nak kibírhatatlanul kemény
következményei is lehetnek.

Csalódásban 
jók vagyunk

Lengyel László
(...) Az állam nevû káoszt

kizárólag Übü király szemé-
lye tartja össze. Rendszeré-
nek lényege, hogy rendszer-
telen. Nincs múltja. Nincs
jövõje. Jelene van. Rendkí-
vüli állapota. Minden úgy
ideiglenes, hogy végleges.
Minden úgy végleges, hogy
ideiglenes. Alkotmánya örök
életû. Alkotmánya megszü-
letése pillanatában halott.
Forradalmi alaptörvény for-
radalom és törvényesség nél-
kül.

Nincs politikai, jogi, társa-
dalmi célszerûsége. Az ere-
deti szándék régen elfeledett.
Minden hatalompolitika,
még sincs belõle hatalompo-
litikai haszon. Nem szolgál-
ja egyetlen nagy társadalmi
csoport, választói közösség
érdekeit. Látszólag a tekin-
tély társadalmát szolgálja,
valójában a tekintélyt rom-
bolja: jog, állam, szabály, tu-
dás, tapasztalat, szokás kar-
neváli ruhát öltenek. Egy
megálló csak a szimbolikus
politizálás sivatagi útján. Tri-
anon-emlékmû, Médiahábo-
rú-emlékkõ, Kultúrharc-
domb, Alkotmány-Laokón-
csoport.

Übü alkotmányoz. Fõ-
szolga az alkotmánnyal be.
Alszolga a bilivel ki. A nép
fejére önti. Szahaar. Az alap-
törvény történelmen és jo-
gon kívül helyezi mindazt,
ami 1944. március 19-e és
1990 márciusa között tör-
tént. Önkényuralom. A ma-
gyar nép és nemzet nem fele-
lõs 1944 és 1990 között sem-
miért. Föld, gyár, ház tulaj-
dona ’44 és ’90 között tör-
vénytelen hatalmak kezébe
került: alkotmányosan köve-
telik, követeljük vissza. Min-
den ekkori szerzõdés vitat-
ható és vitatandó. Isten, ma-
gyar, nemzet, mi – ki az a
mi, kopogtatunk a jövõ ka-
puján: itt vagyunk. Hol?
Hányban? Magyar õshaza?
Vérszerzõdés?

Az alkotmány szelleme
ott lopózkodik éjszakánként
a parlamenti folyosón.
Ijesztget. Véget vet a világ-

nézeti semlegességnek. A
politikai közösség kollekti-
vista eszméjét hirdeti a sza-
badságjogokkal szemben. A
népítélet és az önvédelem
elvét az egyetemes jogi nor-
mák ellenében. A történel-
mi események hordozói né-
pek és nemzetek – etnikai
kollektívák. Élet-halál harc
folyik közöttük a szuvereni-
tásért Közép-Európában,
Európában és a világban.
Minden eddigi társadalmak
története a nemzetek harcá-
nak története. A világtörté-
nelem kulcsa a nemzeti kér-
dés. Adott nép, nemzet ere-
jét, önfenntartó ösztönét bi-
zonyítja évszázados, akár
évezredes harca a fennma-
radásért. A nemzetfenntar-
tás legfontosabb eszköze a
nemzetállam. Az egyént,
szabadságait és jogait e
nemzetállami közösségi cé-
loknak kell alávetni. A nem-
zetállam se belülrõl, se kí-
vülrõl nem korlátozható.
Feladata a nemzet erejének
összpontosítása, egyesítése,
hogy megállja helyét a nem-
zetek versenyében. Nemze-
tünk és népünk természetes
tere a Kárpát-medence, cé-
lunk e tér politikai, gazdasá-
gi és kulturális betöltése és
irányítása. Kakas kukorít:
kelj föl, nap! A nap alázato-
san szedelõzködik, és elkul-
log nyugat felé.

A nemzet a történelmi
harc következtében szük-
séghelyzetben van. Erejét
bizonyítja, hogy képes volt
a kétharmados többség
megteremtésére. Lehetõsé-
get adott a nemzet vezetõjé-
nek arra, hogy fölismerje a
szükségállapot természetét.
A nemzet, az állam vezetõ-
je élve a fölhatalmazással
kiiktatta, legyõzte a kormá-
nya elé tornyosuló akadá-
lyokat. A belsõ akadályo-
kat, így az Alkotmánybíró-
ságot, a bíróságokat mint
önálló hatalmi ágakat, az
Állami Számvevõszéket, a
Költségvetési Tanácsot
mint ellenõrzõ szervezete-
ket, az önkormányzatokat
mint autonóm intézménye-
ket. Szavakban visszaszorí-
totta a külsõ szuverenitást
csökkentõ intézményeket,
így az Európai Uniót, a
Nemzetközi Valutaalapot,
az Európai Központi Ban-
kot. Gratulálok. Ön jutalo-
mutat nyert a Káma és a
Volga mellé, a Magyar Õs-
hazába.

„Egy olyan ország, ahol
csak hátrálnak az emberek,
hogy soha ne veszítsék egy-
mást szem elõl. Egy olyan
ország, ahol mindenki hátat
fordít mindenkinek: félnek
egymás tekintetétõl” – írja
Canetti. Az alkotmányozás
kényszerpályára helyezte a
magyar politikát. Nem stabi-
lizálja, nem konszolidálja a
rendszert, hanem szétzilálja.
A média- és a kultúrharc
mellett itt az alkotmányharc.
Ha eddig nem sikerült volna
összeveszni az elitcsoportok
mindegyikével, most sikerül.
Ha eredeti célja egy új köz-
társaság volt, vagy a Horthy-

és a Kádár-kor után az Or-
bán-korszak megalapítása,
most már nem ez a cél. Üze-
net a jövõnek, lábnyom hát-
rahagyása – túlélés. Az
orbáni alkotmány nem rend-
szerépítõ, hanem túlélõ al-
kotmány. Nem négy-, nyolc,
tizenkét éves új rezsimet állít
elõ, hanem a bukás esetére
biztosítja be magát. Ha ’89-
ben az Ellenzéki Kerekasztal
azért kényszerített annyi
mindent a kétharmados sza-
bályozásba, hogy a régi re-
zsim ne tudjon ellenzék nél-
kül kormányozni, most az
orbáni ancien régime állít be
egy kétharmados rendszert,
hogy bukása után ne lehes-
sen nélküle meglenni. Az új
alaptörvénnyel senki se tud
kormányozni, költségvetést
összerakni, döntéseket hoz-
ni, ha nincs mindent meg-
szavazó kétharmada.

És vajon lesz-e ilyennek
birtokában Orbán 2012-ben?
És kinek lesz kétharmada
2014-ben? Senkinek. Übü
örök kormányzásra ítélve.
Bukása után az alaptörvény
csak fölösleges papiros.

Mi lesz azután? Bosszúál-
ló választás? Lesz itt sére-
lem éppen elég. Az út,
amelyre az Orbán-kormány
lépett, nem vezet sehová.
Nem az alaptörvény, nem a
médiatörvény, hanem az el-
bocsátások és a munkanél-
küliség, a csökkenõ bérek és
az elvett ruhapénz, a bezárt
óvoda, iskola, kórház. A re-
ménytelen jövõ a gyerekek
és unokák számára. Vannak
és lesznek megcsalatottak.
Mocsárban hagyottak. Kis-
emberek és még kisebbek.
Megalázottak és megszo-
morítottak. Lesz itt gyilkos
düh. Plebejus indulat az új,
Fidesz-patríciusok ellen.
Láttam a népszerû Kádárt
elhagyatva, Antallt politika-
ilag is megrokkanva, Hornt
összeomolva. Ez a nép
nemcsak Gyurcsányban
tud csalódni, hanem Or-
bánban is. Csalódásban jók
vagyunk.

Az alaptörvény rugalmat-
lan és nem, vagy csak nagy
nehézségek árán módosítha-
tó. Ebbõl két kiút létezik: az
alaptörvény és a hozzá kap-
csolódó törvények kiiktatása

egyetlen népszavazási aktus-
sal. Vagy a társadalmi szer-
zõdés, a demokratikus kon-
szolidáció.

Kiszavazzák a Fideszt a
hatalomból, és az új hatalom
eltörli az alaptörvényt egyet-
len népszavazással. Lesz
megtorlás, visszavágás – a je-
lenlegi politikai kultúra foly-
tatása. Mi vagyunk a több-
ség, ti a kisebbség. Örüljetek,
hogy éltek. Forduljatok vé-
delemért a sajátjaitokhoz, a
ti jogintézményeitekhez: a ti
jogelveitek szerint fogunk le-
tartóztatni, kirúgni, eltiporni
titeket. Népítélet kell? Olyan
ország ez, ahol zászlóként
lógatják ki az ablakon a csõ-
cseléket. Most megtanuljá-
tok, hogyan mulat a nép.
Majd alkotmányozni kezd,
és folyik tovább minden…
Fél ország, negyedország
kushad, morog, fél, sziszeg,
nem akar Nagy és Modern
Európai Köztársaságot, Ha-
ladást, Modernizációt. En-
gedjék haza a mamához.
Hagyják békén. Bal-jobb,
bal-jobb, menetelünk tovább
egymás ellenében.

De demokratikus kiegye-
zést, társadalmi-politikai
megállapodást is kikénysze-
ríthet az újjáépítés kénysze-
re. Kerekasztal-tárgyaláso-
kat. Politikai kultúrát vált-
hatunk. Elõször párbeszéd
kezdõdhet az alkotmányos
jogintézmények szerepérõl
és felépítésérõl. Levonhatjuk
a tapasztalatokat a III. köz-
társaság alkotmányos mû-
ködésébõl. Ez 1989-es fel-
adat. És végig kell gondol-
nunk közösen a magyar
fenntartható gazdasági fejlõ-
dés pályáját, annak alkot-
mányos jogállami kereteit.
Össze kell egyeztetni az elté-
rõ, konzervatív, liberális,
szocialista, zöldértékek és
érdekek stratégiai minimu-
mát az európai beilleszke-
désben, az egészségügy, ok-
tatás, közigazgatás, önkor-
mányzatok, szociális háló-
zatok kérdéseiben.

Vedd észbe Montaigne
szavait álmaid közepette. A
néhai Olivier kancellár mon-
dását idézi: „a franciák [ma-
gyarok] a cerkófmajmokhoz
hasonlatosak, amelyek ágról
ágra kapaszkodnak fölfelé
egy fán, és meg sem állnak a
legfölsõ ágig, ahonnan aztán
a feneküket mutogatják”. E
makogó, sikítozó, csapkodó
csapatból teremtsd meg
emelt fejû, gondolkodó,
együttmûködõ emberek sza-
bad társulását! „Modorom
nyájasságát gyávaságnak és
gyengeségnek nevezték; a hi-
tet és a lelkiismeretet aggá-
lyoskodásnak és babonaság-
nak tartották; a nyíltságot és
az elfogulatlanságot tolako-
dónak, meggondolatlannak
és vakmerõnek. Minden
rosszban van valami jó. Jó
dolog romlott évszázadba
születni; hiszen másokhoz
képest olcsón látszhatunk
erényesnek. Aki csak apa-
gyilkos és szentségtörõ, az
manapság igen derék és be-
csületes ember.” Übü moso-
lyog. Szahaar.

Kádári 
szocializáció

-él

„Számûzni kell Kádár bí-
ráit az igazgatási posztok-
ról!” – hirdeti szalagcímben
a Magyar Hírlap online. Idáig
rendben is lenne a dolog, de
azért az emberben marad
egy cseppnyi hiányérzet. Ha
már kisöprûzték a Kádár-
korszak bíráit, mi legyen
azokkal, akik kormánybizto-
si, miniszter-helyettesi kine-
vezésüket az „átkosban”
kapták, mint például Mar-
tonyi, Járai, Schmitt? Vagy
éppen katonai ügyészek vol-
tak, mint Budai Gyula? És
akik, hogy az MH cikkíróját
idézzem „ennek megfelelõ-
en szocializálódtak, ezért
hajlamosabbak a felsõbb uta-
sítások vagy kívánalmak
végrehajtására. Habitusuk
nem változott az idõk folya-
mán, így most is meghoznak
olyan ítéleteket, amelyeket
»felsõbb hatalmak vagy érde-
kek diktálnak«.” Pontosan
így van, bíró úr, gratulálok.

Magyar mesék

(partinagy)

Egyszer vót, hol nem vót,
útba vót neki, azzal Orbán
Viktor fölment a várba.
Bécsöngetett. Schmitt Pál
épp otthol vót, leckézett.
Gyere, Pali Gyöngyöspa-
tára, béjelentkezünk a Véd-
erõ kiképzésire, nem árt az
a mozgás a terepen. Boksz,
airsoft-lövészet mûanyag
golóbisokkal, kis éji harcá-
szat. Schmitt bécsukta a fü-
zetit, ezútta’ nem ellen-
között, ment. Útközbe
fõvették a Kövér Lászlót
meg a Pintér Sándort, vót
még hely hátul, ne fogyjék
hiába az a drága karvaly-
benzin. Monták, hozzanak
bokszkesztyût. Nem vót for-
galom, csak pár rendõrmo-
toros darualakzatban, ha-
mar leértek. Na, csöngettek,
béregisztráltak. Ezután
részt vettek a tábor marcona
életibe’, edzett sportolók lé-
vén maguk es. Az esemény
idõtartama alatt beszédet
mondott Farkas Flórián.
Schmitt Pál ezalatt béírt a
vendégkönyvbe, azt, amit
kell: „már eleink, e leg-
békéseb nép is fegyvert s vi-
tézt énekeltek, amit szívbõl
kivánok eská”. Azomba’
tett egy bíráló észrevételt es,
mondván, airsoft helyett
csak szebb lenne a „léglá-
gy”, melyet V. Dereõ a
Kárpát-Magyar Nagyhaza
nevében meg is ígért, majd
haza lett a haladás. Boldo-
gan éltek, amíg itt a vége,
fuss el véle. A címer meg így
lett: hétszer vágott mezõn
gyöngyös pata audiban. 

Sokáig kísértõ szellem

Kövér László – a törvénytisztelõ
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Húsvéti pásztorlevelek
Kedves Testvéreim! Hús-

vétunkat megelõzõ böjti idõ-
ben két bibliai esemény
nyugtalanította az egyébként
sem zavartalan napjaimat.
Szinte napi rendszerességgel
jutott eszembe az egyiptomi
fogságból szülõföldjére ván-
doroló nép. Velük kapcsolat-
ban elevenedik elõttem az a
pillanat, amikor a húsos fa-
zekak emlékezete mellett
elõször kapnak a mennyei
kenyérbõl. A másik történet,
mely az elõbbi párhuzamosa
is lehet, a jeruzsálemi soka-
dalom viselkedése a bevonu-
ló Messiással való találko-
záskor. (...) A jeruzsálemi be-
vonulást követõ elsõ hely a
templom, ahová Krisztus
megérkezett. Máté így emlé-
keztet erre: „kiûzi minda-
zokat…, akik latrok barlang-
jává tették (a templomot)”
(Mt.21, 12). Így folytatja: „
vakok és bénák mentek hoz-
zá a templomba, és meggyó-
gyította õket.”(Mt. 21, 14).
Az, Aki fel fog támadni, ha-
dat üzent nyomornak, beteg-
ségnek és halálnak. Imád-
kozzunk valamennyien egy-
másért és másokért, hogy
húsvétunk kérdéseinken túl a
bizonyosság legyen, mi a fel-
támadt Jézus Krisztusnak
örökösei vagyunk. Áldott
húsvéti ünnepeket kíván test-
véri szeretettel, 

Csûry István püspök,
Királyhágómelléki Reformá-

tus Egyházkerület 

Kedves unitárius híveim,
keresztény testvéreim! Az
Istenben bízó ember szívét és
lelkét húsvét ünnepén csak
öröm és igazi életkedv tölthe-
ti be. A hosszú tél után a va-
júdva megújuló természet év-
rõl évre azt hirdeti, hogy
minden élni akar. Húsvét ün-
nepének a nagy üzenete is
ez: az élet gyõzelme az elmú-
lás felett.  Az egész evangéli-
um errõl a nagy örömrõl tu-
dósít. Jézus így búcsúzik ta-
nítványaitól: „nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzá-
tok. Még egy kevés idõ és a
világ többé nem lát engem,
de ti megláttok, mert én élek
és ti is élni fogtok.” (...) Hús-
vét ünnepén a benned lakozó
lélekre figyelj, gondolataidat
rendezd és kérdezd meg ma-
gadtól, a melletted élõtõl
hogy látják-e húsvét ünne-
pén az Urat? Ezen a húsvé-
ton is azt kívánom, tudjunk
úgy dolgozni tovább, és nap-
jainkat tölteni, hogy igazol-
juk: kereszténységünk nem
látszat, hanem valóság,
amely Jézus tanításán és pél-
daadásán alapszik. Istenben
bízó lélekkel kívánok áldott
békés húsvéti ünneplést, és
mindannyiunk édes Atyja

hallgassa meg imádságun-
kat! Ámen.

Bálint Ferenc 
unitárius püspök

Krisztusban Kedves Test-
véreim és Híveim! 1972-
ben, amikor elõször jártam a
Szentföldön, felfigyeltem gö-
rög népviseletben járó öreg
zarándokokra, akik egy-egy
görög pap vezetésével járták
végig Megváltónk szenvedé-
sének és megdicsõülésének
földi helyszínét. Megtud-
tam, hogy ezeknek a ciprusi
görögöknek – akik egész éle-
tükön át gürcöltek, sok gyer-
meket felneveltek – a megta-
karított kis pénzükbõl a leg-
olcsóbb zarándoklat befize-
tésére futotta, s ez nagyon
meghatott. Hagyományuk
szerint csak az a ciprusi gö-
rögkeleti hívõ halhat meg
nyugodtan, aki életében egy-
szer elzarándokolt Üdvözí-
tõnk szülõföldéjére. Ezt a za-
rándoklatot mindegyikünk
megteheti az imádság szár-
nyán, ha odaállunk lélekben
a jeruzsálemi Szent Sír-bazi-
lika üres sírja elé… Itt nyu-
godott nagypéntek délután-
tól Üdvözítõnk Szent Teste,
hogy harmadnapra, húsvét-
vasárnap hajnalban feltá-
madjon. Azóta az örömhír
(görögül: Evangélium) bejár-
ta a világot. (...) A ’89-es vál-
tozások után eufórikus egy-
ségben éltünk, de aztán szo-
morúan kellett megtapasz-
talnunk az egység széthullá-
sát. Kisebbségi helyzetünk-
ben tegyünk félre tehát min-
den személyeskedést, szemé-
lyi ambíciót, és a közös jó ér-
dekében fogjunk össze. Jó
polgár csak a jó keresztény
lehet. És fordítva: a jó ke-
resztény mindig jó hazafi is.
Minden kereszténynek joga
van szent hitét nemzeti kul-
túrájában megélni. Az örök
változatlan Evangélium – a
Feltámadás, a Megváltás
örömhíre minden történelmi
korszakban új köntösben je-
lenik meg, a kor nyelvén szól
ugyan, de tartalma örök, vál-
tozatlan, mert az – akit hir-
detünk – Krisztus a Megfe-
szített, a Feltámadott, igaz
Isten és igaz Ember.  

Jakubinyi György 
gyulafehérvári 

római katolikus érsek

Krisztusban szeretett test-
vérek, ünneplõ hívek! Hús-
véti szent öröm járja át az
egész keresztény világot,
amikor  most a nyugati és a
keleti egyház együtt ünnepli
Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepét. Jézus feltáma-
dott! Legyõzte a bûnt és a ha-
lált, gyõzedelmeskedett a go-
nosz felett és meghirdette az
új életet. És mit jelent ez az
új élet? Reményt a reményte-
lenség helyett, erõt és lendü-
letet az erõtlenség és lanyha-
ság helyett, új kilátást a kilá-
tástalanság helyett, örömet,
szeretetet és békét! (...) Meg-
valósul az igazi Krisztus kö-
vetés, amely nem csak holt
betû, vagy száraz és nem fel-
vállalt hitvallás, hanem élet.
És kétezer év óta ez a hirde-
tés újra meg újra erõre kap és
folytatódik, mert Krisztus
feltámadásának nagy esemé-
nye nyomokat hagy az em-
beriség életében. (...) Meny-
nyire hálásak lehetünk, hogy
ilyen húsvéti nyomokkal van
szegélyezve életünknek útja
és hogy mi is meg tudjuk ta-
pasztalni az élõ Krisztus je-
lenlétét. És mennyire hálásak
lehetünk azért is, mert gyõ-
zelmének nyomai elõdeink
példaértékû életében is meg-
mutatkoznak. Ezt igazolja
Boldog  Szilárd püspökünk
hõsies helytálása, úgy mint a
boldoggáavatás elõtt álló
Scheffler János püspök is, aki
az élet gyõzelmének hitében
mindent feláldozva Krisztus
gyõzelmének és erejének hir-
detõje maradt még a halál-
ban is. (...) Kívánom kedves
paptestvéreimnek, a szerze-
teseknek és szerzetesnõknek,
minden kedves munkatárs-
nak a központban és a plébá-
niákon, valamint minden
kedves ünneplõ keresztény
hívõnek, hogy húsvét öröme
töltse el életüket, tegye azt
teljessé és kegyelmekben gaz-
daggá. Legyen sok erõnek a
forrása és vezessen el min-
denkit a hitben való gazdago-
dásra. Fõpásztori áldással.

Böcskei László, 
nagyváradi római katolikus

megyéspüspök

Krisztusban szeretett hí-
vek! Lelkünk minden szo-
morúságát, bánatát egy csa-
pásra eloszlatta a húsvéti al-
leluja ujjongása, mely hírül
adta Jézus gyõzelmét a ha-
lál fölött. Alleluja, hála le-
gyen az Istennek, feltámadt
Krisztus! Nem mondunk
újat, nem is szabad mást
mondani, csak ismételjük
Szent Pál szavait: „Ha pedig
Krisztus nem támadt fel,
nincs értelme a mi tanítá-
sunknak, s nincs értelme a ti

hiteteknek sem”(1Kor
15,14). De Krisztus feltá-
madt és ezért a Húsvét az
Ünnepek ünnepe, mely új
reménnyel, új erõvel tölti
meg mindnyájunk szívét.
(...) Sokan vannak, akik tud-
ják mi mindent tett Jézus
életében, de kevesen van-
nak, akik követik õt abban a
teljes önátadásban, ami az
élete volt. Ez a teljes önát-
adás jellemezte Isten szolgá-
ja János püspök életét. Így
fogalmazza meg saját élethi-
vatását, és ezt ajánlja papjai-
nak: „Isten szolgája vagyok.
Tehát Uramnak akaratát
kell teljesítenem. Ez életem
fõ teendõje és tartalma, amit
be kell imádkoznom a lel-
kembe. Át és át kell, hogy
járjon Istennek rám vonat-
kozó szent akarata s meg
kell tanulnom a lelki életnek
legnagyobb tudományát: ezt
az imádandó szent akaratot
odaadással vállalni, tenni
vagy elszenvedni. Másokat
is meg kell tanítanom, mit
jelent a Miatyánk kérése:
Legyen meg a te akaratod.”
Ezzel a lelkülettel vállalta a
püspöki kinevezést. Azért
imádkozott, ha nem tudna
Isten akarata szerinti fõpász-
tor lenni, akkor a püspökké
szentelés elõtt haljon meg.
Jézus szeretetével és önát-
adásával végezte fõpásztori
feladatát, sohasem a maga
akaratát keresve, hanem Is-
tenét és a rábízott lelkek üd-
vét. S amikor Isten a szám-
ûzetés keserû kenyerét szán-
ta neki, azt is hálával fogad-
ta. Nem különben a börtön
viszontagságait és az emberi
gonoszság kifinomult prakti-
káit. Megnyugodott Isten
akaratában, sõt odaadással
vállalta, mert a jutalommal
is számolt. (...) Kedves Test-
véreim! Ujjongó örömmel
legyünk a feltámadt Krisz-
tus tanúi családunkban, is-
merõseink között és az
egész világban. Lássa meg
mindenki, aki csak találko-
zik velünk, hogy mi a feltá-
madt Krisztustól kaptuk az
erõt, a bátorságot, hogy
szembenézzünk a jelen élet
nehézségeivel, mert tudjuk,
hogy ez a világ elmúlik. De
Krisztus él, és vele együtt mi
is élni fogunk, akik ma ép-
pen ott, ahol vagyunk, épít-
jük az Isten országát min-
dennapi szeretetszolgálata-
ink által, Isten kegyelmébõl.
Szívem minden szeretetével
megáldalak Benneteket és
kívánok mindenkinek alle-
lujás és békés húsvéti ünne-
peket.

Schönberger Jenõ, szatmári 
római katolikus püspök

Uram, kihez mehetnénk? 

A papírhalmazok közötti
keresés gyakran tartogat
kedves meglepetéseket, az
emlékezés örömével járó fel-
fedezéseket. Az ember néha
órákra elmerül az emlékeket
elõcsalogató papírhalmazok
között és ottfelejti magát.
Így került kezembe egy régi
levél, benne Dutka Ákos,
Karácsonyi beszélgetés az
Úr Jézussal 1923-ban címû
verse. Különös érzésekkel
olvassa az ember húsvét ün-
nepének fogadására készül-
ve a karácsonyi hangulatú
verset. „Ha e beteg, bolond
világra / Uram, még egy-
szer megszületnél, / Bár
milliónyi templomod van, /
Kezdhetnél megint Betle-
hemnél. / Szalmajászolnál
rangosabb hely / Uram, te-
néked ma se jutna: / Soha
messzibb a Te országod, /
,,Miatyánkod’’ bár minden-
ki tudja. / Ha így jönnél Ná-
záretbõl  / Sápadtan, fázva,
december este,  / Az ügyefo-
gyott szenvedõkhöz  / Pá-
rizsba, vagy Budapestre,  / S
leülnél az éhezõk közt  / S
abból, amit valaha mondtál
/ Mesélnél új vigasztalásul /
Elfognának a tizedik szónál.
// Mondjál csak új Hegyi-
beszédet / S amit mondtál a
gazdagokról  / S ha gyûlné-
nek az elhagyottak / S szól-
nál az Írás-forgatókról  / S
ha megpróbálnád Uram
még egyszer / Az Embert
rávenni Szeretetre / Inter-
nálnának, esküszöm rá,  /
Ha nem is vernének mind-
járt keresztre.” E súlyos sza-
vakat olvasva eltûnõdünk,
változott-e valami 1923 óta?
Igen, sok minden más lett,
de valahogy mégsem sike-
rült növekedni a szeretet-
ben, erõsödni a hitben és
nincs kor, melyben ne lenne
érvényes a felkiáltás: Ha e
beteg, bolond világra Uram,
még egyszer megszületnél,
Bár milliónyi templomod
van, Kezdhetnél megint Bet-
lehemnél! (...) Hányszor isz-
szuk a Názáreti vérét, s pré-
dikáljuk Barabbást? Sokszor,
nagyon sokszor. Egyénen-
ként, de közösségként is ko-
molyabban kell vegyük a lu-
theri óember naponkénti
megöldöklését, s az újember
felöltését. A keresztyén em-
ber nem csupán önmaga hi-
telességével, hanem Krisztus
egyházának, magának Krisz-
tusnak a hitelességével játszik.
(...) Vándorló, világosságra
vágyó szívünk így tapasztal-
ja meg a feltámadás hajnalá-
nak újjáteremtõ erejét! 

Adorjáni Dezsõ Zoltán, 
evangélikus püspök

Körlevél az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület
gyülekezeteihez. Elolvasva
a megjelölt bibliai szakaszt,
azonnal érzékeljük, hogy
ebben a példázatban – több
bibliai szakaszhoz hasonló-
an – Jézus a halál utáni ál-
lapotba enged bepillantást
nekünk, s arra a kérdésre
válaszol, hogy mi történik a
halál után. Az idézett ige
gondolatmenetét három
pontban foglalhatjuk össze:
1. A halál után szétválnak
az utak. Jézus két embert
mutat be nekünk: a gazda-
got, és Lázárt, a koldust.
Mindketten meghalnak,
mindkettõ számára elérke-
zik a vég. De ezzel nem ér
véget az elbeszélés, Jézus
nem áll meg mondanivalója
kifejtésében, hanem a halál
utáni eseményekre is kitér.
Lázár az angyaloktól az
Ábrahám kebelébe vitetik,
vagyis a mennyei országba,
a Krisztus közösségébe, a
gazdag ember viszont a po-
kolban nyitja ki a szemét.
Ezzel Jézus elõször azt hoz-
za tudomásunkra, hogy van
folytatás, távolról sem igaz,
hogy a halállal minden be-
fejezõdik, mindennek vége.
(...) 2. A szétválasztás vég-
leges állapot, azon már
nem lehet változtatni. A
gazdag a pokolban könyö-
rög Ábrahámhoz, hogy en-
gedje meg Lázárnak, hogy
a kezét vízben megmártva,
enyhítse gyötrelmét. Ábra-
hám válaszából egyértel-
mûen kiderül, hogy nem
úgy van ám az, hogy sétál-
gatunk egyik állapotból a
másikba, mert a két állapot
között „közbevetés” van, s
az egyikbõl a másikba át-
menni nem lehet. A halál
utáni sorsunk itt a földön
dõl el, csak itt lehet ezen
változtatni; ott már az álla-
potok változtathatatlanok
és véglegesek lesznek. (...)
3. Élõk és halottak között is
közbevetés van. Látva,
hogy neki már nincs esélye,
a gazdag öt élõ testvérére
gondol, s arra kéri Ábrahá-
mot, hogy a halottak közül
menjen vissza valaki hozzá-
juk, hogy figyelmeztesse
õket, hogy õk is ide ne ke-
rüljenek. Lehet, hogy vele
együtt sokan ezt nagyszerû
gondolatnak tartanák, de
végsõ soron ez pokolban
született gondolat. (...) Ad-
ja Isten, hogy még ebben az
életben felismerjük a vál-
toztatás lehetõségét, és így
legyen áldott húsvéti ünne-
pünk!

Pap Géza püspök, Erdélyi
Református Egyházkerület
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Tárlatmegnytó 
Sepsiszentgyörgyön

Április 22-én, 18 órakor a
Székely Nemzeti Múzeum
Gyárfás Jenõ Képtárában
megnyílik Sipos Sándor er-
délyi származású, Kanadá-
ban élõ képzõmûvész egyéni
tárlata. Sipos Sándor képzõ-
mûvész 1957-ben született
Székelykeresztúron. Mun-
kái megtalálhatóak magán-
és közgyûjteményekben:
Accoeulle Bono Mtl., Avi
Morrow Mtl., valamint Bu-
dapesten és Marosvásárhe-
lyen. Montrealban él és al-

kot. A tárlat május végéig lá-
togatható.

Színház Nagyváradon

A Szigligeti Társulat:
Csehov két egyfelvonásos
bohózatát – (Medve, Jubile-
um) mutatja be a Fekete Sas
Palotában lévõ Árkádia
Bábszínházban. Húsvétva-
sárnap este (április 24.) 19
órától kerül sor az elõadás-
ra, amelyre nem érvényesek
a bérletek, jegyeket a szín-
ház pénztárában vagy elõ-
adás elõtt a helyszínen lehet
váltani.

Husvéti tánc 
Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Hit
Gyülekezete, és az Ida
Aerobik tánccal ünnepeli Jé-
zus feltámadását Sepsiszent-
györgy központjában, vasár-
nap (április 24.) 11 és 13
órától. A tánc üzenete: Jé-
zus Krisztus tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz.

Jótékonysági est 
Sepsiszentgyörgyön

A Kovászna megyei Cu-
korbeteg Gyermekek és Fia-
talok Egyesülete és a belvá-
rosi református egyház szer-
vezésében ma, április 22-én
19 órától jótékonysági kon-

certet tartanak a belvárosi
református templomban.
Közremûködik: Dobos
Krisztina, Timár Kinga,
Szilágyi Zsolt, Lõfy Gellért,
Mocanu Prezsmer Erika és
Krecht Emese. Az adomá-
nyokat Gyurka Csaba Jemsy
vesemûtétjére szánják.

Gõzmozdonyos 
kisvonatozás 
Kovásznán

A Tündérvölgyben a
húsvéti ünnepek alkalmá-
ból gõzmozdonyos kisvo-
natozás lesz szombattól
keddig (április 23–26.). In-
dulás 10 órakor a szívkór-
ház elõl Alsósiklóig. A vo-
natok a turisták létszáma

szerint közlekednek. Az
utolsó vonat 16 óra körül
indul. Szervezõ a Románi-
ai Kisvasutak Megmenté-
séért Egyesület.

Passió 
Marosvásárhelyen

A Bolyai téri unitárius
egyházközség kórusa a Bo-
lyai téri unitárius templom-
ban ma, nagypénteken este
18 órától 41. alkalommal
énekli a Passiót. Az unitári-
us passió szövegét az 1696-
os legrégebbi unitárius Pas-
sióból a négy evangélium
alapján Erdõ János és
Lõrinczy László dolgozta
át, énekkarra Péterffy Gyu-
la alkalmazta.

Húsvéti bál 
Felsõlemhényben

Április 24-én, vasárnap 20
órától a kultúrotthonban
húsvéti bált tartanak. A fel-
sõ- és alsólemhényi ifjúság
színpadra viszi a Slágeróra cí-
mû színdarabot és a Széke-
lyek címû szórakoztató kaba-
rét. Tombola és sok más
meglepetés is lesz, a jó han-
gulatot Baksa Barna és Ja-
kab Ervin biztosítja.

Elõadás 
Sepsiszentgyörgyön

Április 22-én, 11 órától az
Inkubátorházban a nemrég
elfogadott napszámostör-
vényt ismertetik.

Programajánló

Ami a színeket illeti, a
klasszikus fekete, fehér és
testszínek mellett egyre
fontosabb szerepet kapnak
a következõ színek: pink,
korallpiros, türkiz, leven-
dula, zafír, menta zöld,
sárga és tengerkék.

Elérkezett a selyem idõ-
szaka. 2011-ben a tervezõk
a selyem segítségével igye-
keznek még hangsúlyosab-
bá tenni a nõies stílust, a
szép vonalakat és a bájos
megjelenést.

Az idei trend számos
megoldást kínál a formák
terén. A melltartók mellett
bátran hordhatunk trikó-
kat, body-kat és köntösöket
is. A formák olykor etnikai
hagyományok kifejezésére
törekednek, míg máskor a
modern és kreatív irányvo-
nal tökéletes példáivá vál-
nak. Az egyszínû, visszafo-
gott darabok mellett hódí-
tani fognak a nyomatok
(geometriai, grafikai, állati
minták) és az apró csipke-
betétes kiegészítések is.

Az egyik fehérnemû-
gyártó például Shape
Sensation névre keresztelt
kollekcióval kifejezetten a
Bridget Jones által híressé
tett alakformáló fehérne-
mûket gondolta újra. A cél
az volt, hogy a funkció
mellett végre ezek a fehér-
nemûk is mutassanak jól.
A fehérnemûdivat egyre
inkább követi a rendes ut-
cai divat változásait, szí-
nekben és fazonokban is.
Az olyan feltûnõen nõies
fehérnemûk a divatosak,
amelyek nem anyagtakaré-
kosságuk miatt szexisek,
hanem a klasszikus fazon-
juk miatt: a bodyk, teddyk
reneszánsza ez.

A ruha alatt
rejtõzködõ divat Petrezselyem–kivi 

– duzzadt szemre
Fagyasszunk le jégkocka-
tartóban egy-egy szelet kivit
vagy apróra vágott petre-
zselymet. Reggel tegyük a
szemünkre. A hideg meg-
szünteti a duzzanatot, a gyü-
mölcssav és a zöldség ható-
anyaga kisimítja az érzékeny
szem környéki bõrt.

Majonézmaszk 
– száraz arcbõrre
Készítsünk majonézt tojás-
sárgájából pár csepp olajjal
és citromlével. Az izomtó-
nust fokozó, regeneráló ha-
tású, tápláló pakolás ható-
ideje húsz perc.

Mandularadír 
– száraz könyökre
Keverjünk ki egy teáskanál
mandulaolajból, mézbõl,
korpából puhító, radírozó
pakolást. A bõr finom és pu-
ha tapintású lesz.

Sörös tojássampon 
– töredezett hajra
Két és fél deci sört keverjünk
össze egy tojássárgájával. Vi-
zes hajra öntve masszíroz-
zuk a fejbõrbe. Három perc
után öblítsük le. A tojás fé-
nyesíti a hajat, a sör pedig
táplálja és rögzíti.

Uborkamasszázs 
– kitágult pórusokra
Vágjunk ketté egy megmo-
sott kígyóuborkát, és masz-
szírozzuk meg vele az arcot.
Kezdjük a járomcsontnál,
folytassuk a száj, az áll és a
nyak körül. Összehúzza a
kitágult pórusokat, zsírtala-
nít, és megnyugtatja a kipi-
rult bõrt.

Mélyhûtött zöldborsó 
– gyors ránctalanításra
Apró ráncok és redõk eltün-
tetéséhez kiváló, ha homlo-
kot, arcot, nyakat gyengéden
átmasszírozzuk a jéghideg
zöldséggel. Kicsit hosszab-
ban idõzzünk a szemeknél.

Krumplipakolás 
– fáradt bõrre
Kenjünk az arcinura burgo-
nyapüré és tej keverékébõl
készült masszát. Tizenöt
perc alatt regenerálja, üdévé
teszi a bõrt.

Szépségápolási

tippek 
a kamrából!

A tavasz beköszöntével minden nõ szívesen választ csinos, 

divatos alsónemût, hogy ezzel is még vonzóbbnak érezze ma-

gát. Nem mindegy, hogy mi van a ruha alatt, íme, az idei 

fehérnemû trend. A nõi báj meghatározó a fehérnemûk terén.

Romantikus pasztellek, bonyolult megoldások és könnyû 

anyagok várnak ránk az üzletekben.
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Közepes fokozat

A 81 mezõt a rácsban úgy
kell kitölteni, hogy minden
sorban, minden oszlopban és
a 3×3-as négyzetekben 1-tõl 9-
ig mindegyik számjegy csak
egyszer szerepeljen. Jó játékot!

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Az ábrában 25 fekete négyzet található. Zárt betûk: Z, T, C, L
– S, P.
Vízszintes: 
1. Családfa – Faljelzõ lehet.
2. Küzdelemben vesztes lesz – Építészeti stílus – Kutyám
Jerry ... (filmcím).
3. ... Shop Boys; együttes – Ázsiai arab állam – Parcella –
Meggymagok!
4. Két kos! – Beékelt államrész – Erõsen nekiüt valaminek.

5. Szemetes – Düledezett falú – Textilköteg.
6. Történelmi periódus – ... furmint; tüzes, kemény fehér bor
– Nagyobb idõszak.
7. Adok-.. – A mit? – társa – ... Hollgersson – Bent ráejt!
8. ... is, azt is – Jack Kerouac regénye – Hallgat a szavára –
Összes (ang.).
9. A ruténium vegyjele – Sejtet – Daloló.
10. Biográfia készítõje – Német exfõváros – Kocsira szerelt
hordó.
11. Királyi kincstár – Díszes kezdõsor.

Függõleges: 
1. Lépegetve forgatott eszköz.
2. Nagyon nagy – Miseruha.
3. Aljas – Egyiptomi keresztény – Szemgolyó!
4. Vázlat közepe! – Az EGK pénze – Görög betû.
5. Arcfestés – Hírvivõ.
6. Ordas – Teréz beceneve.
7. Ázsiai sóstó – Elõidézõ.
8. Bármely módon.
9. Pünkösdi napok! – Létezett – Ez a hal nem hal!
10. Tárgy – Elemi részecske.
11. Közelebb – Szanszkrit – Genf része!
12. Soktalálatú focimeccs – Kisfaludy Károly mûve.
13. Fakad – Törzsszövetség.
14. Magyar komikus volt (Gyula) – Becézett Elemér.
15. Innen máshova – Anyagi veszteség – Makacs ember igéje.
16. Eszik a nyáj – ... a sarat; kitart.
17. A közelmúltban.

Kockavadászat

A húsvéti kaktusz (Rhipsali-
dopsis gaertneri) nagyon ha-
sonlít a karácsonyi kaktuszra
(Schlumbergera truncata).
Virágrügyei a téli hideg hatá-
sára képzõdnek, a virágok
azonban a nappalok hosz-
szabbodásakor jelennek
meg. Van egy másik növény
is, amelyet ilyen név alatt kí-
nálnak, de ennek hajtásai
serteszõrösek, a valódi hús-
véti kaktusznál gazdagabban
nyílik, virágai ugyanolyan
színûek. Az utóbbi idõben
egyre több hibriddel találkoz-
hatunk. Ha megjelentek az
elsõ rügyek, bõségesen ön-
tözzük, azonban két öntözés
között a talajt hagyjuk kiszá-
radni. Lágy vízzel öntözzük,
a kemény víz szárrothadást
okoz. A túlöntözést kerülni
kell. A rügyek megjelenése-
kor ajánlatos tápoldattal ke-
zelni a növényt. Magas pára-
tartalmat igényel, ezért gyak-
ran permetezzük. A gyökér-
és szárrothadás a növény
pusztulását jelenti. Ha a szél-
sõ szártagokat még nem érin-
ti a betegség, azokat dug-
ványként felhasználhatjuk.
A rügyhullás oka a magas

hõmérséklet vagy a hõmér-
séklet ingadozása. Gondos-
kodjunk hûvösebb helyrõl.
Figyeljünk arra, hogy a fény
beesési szöge a virágrügyek
kialakulása után ne változ-
zék. A takácsatkák, levéltet-
vek, gyapjas tetvek és a pajzs-
tetvek kedvelt növénye. Óva-
tosan távolítsuk el a kártevõ-
ket. Ezután a beteg helyeket
töröljük át alkoholos vattával
és tusoljuk le a növényt. Ha
ez nem segít, alkalmazzunk
rovarirtó szereket.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Kert-ész

Húsvéti 
kaktusz

A bárányhúst húsvét elõtt
legtöbben beszerezzük, a
legtöbb asztalra ebbõl a ha-
gyományos töltött bárány
vagy báránysült kerül. Mer-
jünk változtatni, új húsvéti
recepteket is kipróbálni. Eh-
hez adunk néhány ötletet,
hogy hogyan használjuk fel
sokoldalúan a bárányhúst.

Szardellás báránysült
Hozzávalók: 1 közepes

csontos báránylapocka (kb
1.5kg), 4 gerezd fokhagyma
szeletelve, 1 kis konzerv-
szardella (45 gr), 10 rozma-
ringszál (3 cm-es darabokra
vágva), 2-3 dl Portói, 3 db
vöröshagyma, olívaolaj.

Elkészítés: A sütõt 200
fokra elõmelegítjük. A húst
átmossuk, áttöröljük, majd a
másfél centiméteres mély ke-
reszteket vágunk a hús felü-
letén – kb 2 és fél centiméte-
renként. Minden vágásba
töltünk 1 szelet fokhagymát,
fél szelet szardellát és rozma-
ringszáldarabot. A hagymá-
kat megpucoljuk, félbevág-
juk és egy tepsibe helyezzük.
A húst olívaolajjal bedör-
zsöljük, sózzuk, borsozzuk,
majd a tepsibe helyezzük.
Leöntjük a portóival. Kb.
másfél óráig sütjük, attól
függõen, hogy mennyire át-
sülve szeretjük. A húst ki-

veszzük a tepsibõl, fedõ alatt
10-15 percig pihentetjük. A
tepsit a tûzhelyre helyezzük,
kivesszük a hagymadarabo-
kat, a szafthoz adunk egy kis
darab vajat, esetleg kevés
portóit vagy zöldséglevest, és
sûrû mártássá redukáljuk.

Mentás bárányszelet
Hozzávalók: 4 bárány-

hús-szelet, csontozott, 1 csé-
sze vörösborecet, 2 közepes
vöröshagyma, 3 ek. aprított
mentalevél, ½ tk. bors, 1 ek.
cukor, 1 csésze csirkeleves,
olívaolaj.

Elkészítés: Egy üvegtál-
ban az ecetet elkeverjük a
mentalevéllel. A hagymákat
felszeleteljük, hozzáadjuk az
ecethez. A tálba helyezzük a
hús szeleteket, borsozzuk,
elkeverjük, majd 1 órán át le-
takarva marináljuk. Egy grill
-serpenyõt olajjal bespricce-
lünk, felmelegítjük. A húst
és a hagymaszeleteket egy
lyukas szedõkanállal a forró
serpenyõre átszedjük. 3-4
percig mindkét oldalon át-
sütjük. A húst átszedjük egy
tálba, melegen tartjuk. A ser-
penyõbe öntjük a mariná-

dot, rászórjuk a cukrot, fel-
forraljuk, felére redukáljuk.
Hozzáöntjük a húslevest, is-
mételten a mártás felére re-
dukáljuk. A húst tálaljuk, a
szósszal leöntjük.

Harira 
(marokkói bárányleves)
Hozzávalók: 10 dkg csi-

cseriborsó, 2 ek. olívaolaj, 25
dkg bárányhús, 1 hagyma,
1.5 l zöldségleves, 10 dkg
lencse, 2 érett paradicsom, 1
nagy kaliforniai vagy kápia
paprika (vörös), 1 ek. sûrített
paradicsompüré, 1 tk. cukor,

1 tk. õrölt fahéj, 0.5 tk.
kurkumapor vagy sáfrány,
0.5 tk gyömbérpor, 1 ek aprí-
tott coriander, 1 ek. aprított
petrezselyemzöld, 5 dkg
hosszú szemû rizs, citrom.

Elkészítés: A csicseribor-
sót elõzõ éjjel beáztatjuk. A
húst falat nagyságú kockák-
ra daraboljuk. Egy lábasban
az olajat felmelegítjük, eb-
ben a hús kockákat 5-10 per-
cig megbarnítjuk. A hagy-
mát felaprítjuk, a húshoz ad-
juk, majd alacsony hõfokon
kb 5 percig puhára sütjük,
miközben kevergetjük. Hoz-
záadjuk a lecsepegtetett csi-
cseriborsót, felöntjük a leves-
sel, forráspontig felmelegít-
jük, majd fedõ alatt, ala-
csony hõfokon 2 órán ke-
resztül rotyogtatjuk. A para-
dicsomokat megpucoljuk,
magtalanítjuk, húsát felaprít-
juk. A paprikát félbevágjuk,
magtalanítjuk, felaprítjuk. A
leveshez adjuk a paprika és a
paradicsom darabokat, a sû-
rített paradicsomot, a cukrot
és a fûszerporokat. 15 percig
fõzzük, majd hozzáadjuk a
rizst. További 15 percig fõz-
zük. Akkor jó, amikor a len-
cse- és rizsszemek puhák.
Hozzáadjuk a zöldfûszere-
ket, lehúzzuk a tûzhelyrõl.
Fogyasztás elõtt citromlevet
csavarunk rá.

Finomságok bárányból

Nincs húsvét fõtt füstölt
sonka nélkül. A húsvéti son-
ka tagadhatatlan elõnye,
hogy egyszerû megfõzni
(bár idõbe telik), finom, az
ünnep napján nincs is vele
dolgunk, csak tálalni kell.
Nagyon sokoldalúan fel-
használható, ezért nem
gond, ha marad belõle vala-
mennyi az ünnepek után is.
A húsvéti sonkához szüksé-
ges füstölt sonka beszerzésé-
hez és elkészítéséhez azon-
ban jól jöhet néhány ötlet.

Vásárolhatunk klassziku-

san parasztsonkát (ha van
edényünk, amelybe fõzés-
hez belefér), vagy füstölt da-
rabolt combot, de alternatí-
va lehet a kötözött sonka
vagy a füstölt tarja. Ha a
füstölt hús szép szeletelhe-
tõsége (és bõrmentessége) is
fontos, jobb a tarja. A klas-
szikus verzió a csontos pa-
rasztsonka, kisebb családok
esetében megfelelhet a la-
pocka vagy frikandó. Az
egész, elõre csomagolt és fõ-
ként kötözött sonka a leg-
kockázatosabb vétel, hiszen

fogalmunk sincs, mi van
benne.

A sonkát érdemes pár órá-
ra hideg vízbe áztatni a só és
az intenzív füst szaga miatt,
és így a szennyezõdés is le-
ázik róla. Szárazan pácolt
sonkánál ez elhagyható. Ez-
után annyi vízben, ami elle-
pi, fõzzük meg, esetleg egy
fej hagymával, néhány szem
egész fekete borssal. A füs-
tölt sonka fõzésénél alapsza-
bály, hogy annyi órát fõz-
zük, ahány kilós a sonka.
Utána hagyhatjuk kissé a

vízben kihûlni, majd öntsük
le a vizet, vegyük ki a son-
kát, csomagoljuk be fóliába
aromája és formája megóvá-
sának érdekében. Így pihen-
jen a másnapi felhasználá-
sig. Be is pácolhatjuk a már
megfõtt sonkát a fõzõlé,
mustár, reszelt torma és dur-
vára õrölt fekete bors keveré-
kével. Így hagyjuk állni leg-
alább egy éjszakát. 

A füstölt sonkát fogyaszt-
hatjuk a húsvéti reggelihez
magában, de ekkor is jár
hozzá friss reszelt torma,

mustár, és persze finom pék-
áru. Tálalhatjuk azonban sa-
látával, nagyon jól passzol a
tormás krumplisaláta, vagy
egy ízletes tojássaláta.

Ha pedig maradna a fõtt
sonkából, számtalan lehetõ-
ség közül választhatunk a
felhasználásnál. Készíthe-
tünk natúr krémsajttal és da-
rált vagy apróra vágott son-
kával sonkakrémet, vagy
megsüthetjük tükörtojással,
tehetjük omlettbe, szeletelt
sonkával készíthetünk finom
szendvicseket.

A sokoldalú húsvéti sonka



Az áprilisi hónap mindig
megtréfál. A kellemes tava-
szias idõjárás örömet okoz, a
lágy napsütés vágyakozást
indít el a közelgõ nyárra,
megérkeznek az elsõ vándor-
madarak a fecskék, gólyák,
barátkák, poszáták, kirü-
gyeznek a fák, méhek, boga-
rak körülzsongják, és akkor
hirtelen visszatér a tél, az íté-

letidõ. Habár tudom, hogy
különösebb bántódásuk nem
esik a madaraknak, mégis el-
szorul a szívem, mikor olyan
hírek járnak a környékün-
kön, pontosabban Komman-
dón, hogy húszcentisnél vas-
tagabb a hóréteg. Még ha
csak néhány napot is tart a
hideg, a frissen érkezõ mada-
rakra megpróbáltatás vár

ilyenkor fõként, ha figyelem-
be vesszük azt, hogy egy kis-
testû madár egynapi koplalás
után elpusztulhat, tehát le-
hetne ok az aggodalomra.

Kisebbik szobánk ablaka
alatt málnabokor van. Nem-
rég vágtam le az elszáradt
ágakat, és már zöldelni kez-
dtek a szárak. Az ablakon át
figyeltem a hó olvadását,

amikor megjelent az apró
testû csilpcsalpfüzike. Nem-
rég érkezett meg a vándorút-
ról, és ha eddig nem is lát-
tam a madarat, a hangját
hallottam, amit nem lehet
összetéveszteni semmilyen
más madárhanggal. Mikor
felcsendül a „csip-csup, csip-
csup” kiáltás, akkor ki lehet
menni egy árokpartra, erdõ-
szélre friss csalánt szedni.
Minden évbe szedek egy
adagot, amit fõzelékként ké-
szítek el. A tavaszi tisztító
kúrának kitûnõ alapanyaga.
Már a begyûjtés, a séta egy
élmény, és a mozgás min-
denképp jótékony hatással
van a szervezetre.

A kis madár szótlanul ku-
tatott táplálék után, minden
málnaszárat végigjárt, fõ-
ként az apró levelek alsó ré-
szei kötötték le figyelmét.
Egy lecsípett ág fennakadt
amikor a nyesést végeztem,
a füzike rászállt, azonban a
pihe súlyát sem bírta el, így
együtt estek le a földre. De
meg sem lepõdött, nagy
szüksége volt a táplálékra.
Húsz percen át végezte a
tisztító munkát. Nyugodt
voltam, mert tudtam, hogy
vegyszeres permet soha nem
érte a málnabokrot.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Néhány perc alatt elkészíthe-
ted ezeket a kedves húsvéti fi-
gurákat. A könnyen formál-
ható gyûrt papírszalagból ké-
szült nyuszikkal nem csupán
a locsolókat lepheted meg,
hanem ablakdíszként vagy
ajándékkísérõként  és hasz-
nálhatod õket.

Hozzávalók: színes, lehe-
tõleg gyûrt papírok; fagolyó;
rafia és olló.

Elkészítés: egy kb. 35 cm
hosszú papírszalagot hajts
félbe és a hajtástól 7 cm-re

szorosan kösd meg. A kö-
tés után fennmaradó papír-
részek közé apró, diónyi
papírgalacsint vagy fago-
lyót szorítunk a fejnek, és
itt újból megkötjük. Fölötte
a hátsó papírból ollóval
alakítsd ki a füleket, az elsõ
papírrészbõl pedig a borzas
hajat. A nyakra kötött, elté-
rõ színû csokornyakkendõ-
vel még vidámabb hatást
érhetsz el. A meghajtott pa-
pír közé festett tojásokat is
helyezhetsz. 
Jó szórakozást!

Tojástartó 

nyuszi – papírból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

Az erdõ közepében, egy vén
cserfa alatt kicsi házikó ál-
lott. A házikóban lakott Tap-
si úr a feleségével meg a két
gyerekével. Rendes, jóravaló
erdei nyulak voltak Tapsiék,
és bár hosszú volt a fülük
meg kurta a farkuk, senkinek
az erdõben panasza nem le-
hetett ellenük.

Egy reggelen, éppen újév
reggelén, Tapsiné azt kérdez-
te az urától:

– No, édes apjukom, mit
fõzzek ma ebédre?

Az öreg nyúl egyet-kettõt
szippantott a pipájából, és
azt mondta:

– Jó lesz egy kis takar-
mányrépa. Ha meg találsz a
piacon édes káposztatorzsát,
hozhatsz belõle a gyerekek-
nek.

A gyerekek nagyon szeret-
ték a káposztatorzsát, és örö-
mükben mindjárt ugrálni
kezdtek az asztal körül.
Tapsiné asszony pedig a cse-
léddel elment a piacra.

Hanem jó félóra múlva
már vissza is jött megint, át-
fázva a nagy hidegtõl, tüsz-
szentve, és üres kosárral.

– Hol van a répa? - kérdez-
te az öreg nyúl.

– Hát a káposztatorzsa? –
kérdezték a kicsinyek.

– A káposztatorzsának
már elmúlt az ideje, a répáé
még meg se jött. A vásáros
kofák a nagy havazás miatt
be se jöhettek a falvakból,
még csak gyönge fahéjat sem
tudtam venni. Egy pár fiatal

fának szóltam ugyan vissza-
jövet, de õk azt mondták,
hogy ebben a kegyetlen hi-
degben nekik is kell a héjuk.
Az öreg nyúl megvakarta er-
re hosszú fületövét, a kicsi-
nyeknek pedig sírásra állott a
szájuk. Kevés szecska volt
ugyan még a kamrában, de
ilyen napon, újév napján,
még a mezei egér asztalán is
különb ebédet tálalnak föl.

Az öreg nyúl egyet-kettõt
szippantott a pipájából, és
azt mondta:

– Baj, hát baj, de azért nem
kell ám mindjárt sírni!

Aztán odafordult nyúlné
asszonyhoz, hogy öltöztesse
fel jó melegen a gyereket. Az
asszony fel is öltöztette õket,
meleg kendõt is kötött mind-
egyiknek a nyakára, hogy kö-
högést ne kapjanak a reggeli
ködben.

– Gyerekek – mondta az
öreg nyúl –, menjetek át a
tisztásra az erdész bácsihoz.
Köszöntsetek rá illedelme-
sen, mondjátok, hogy boldog
újévet és jó egészséget kíván-
tok neki, és hogy jó szívvel
venném, ha valami kis finom
fõzelékfélével segítene raj-
tunk.

A gyerekek mindjárt sza-
ladni akartak, de az apjuk
utánuk szól:

– Azt mondom, ne bácsi-
kázzátok az erdész urat, ha-
nem szólítsátok tekintetes úr-
nak.

Az anyjuk pedig azt mond-
ta:

– Meg ne álljatok a jégen
csúszkálni! Ha meg azokkal
a bolondos vizslakölykökkel
találkoztok, kerüljétek el
õket okosan, hogy fogócskát
ne játsszanak veletek megint.
A gyerekek kézen fogva
mentek az erdõn át, az er-

dészlak felé. Meglehetõsen
jól viselték magukat, csak
néha böktek meg alattomban
egy-egy havas bokrot, hogy
egy kis havazást csináljanak.
Az erdész urat a kert alatt ta-
lálták a három kisfiával. A
kisnyulak elmondták a mon-

dókájukat, az erdész meg
tüstént beküldte a fiait az er-
dészméhez, hogy adjon vala-
mit a nyulaknak. Adott is
négy-négy nagy répát. A kis-
nyulak a répákkal hazafelé
mentek. Mikor az ismerõs
erdõbe értek, jókedvük kere-

kedett, és futkosni kezdtek.
Azzal ijesztettek egymásra,
hogy „Jön a róka! Aztán
nagy versengéssel iramodtak
házuk felé. Aznap nyúléknál
igen jó ebéd volt. Elsõ fogá-
suk répaleves, aztán pirított
répa répamártással, a har-

madik fogás répafõzelék, vé-
gül kirántott répa. A télnek
vége lett, és a nyulak egy-
szerre csak azon vették észre
magukat, hgoy a hó elkotró-
dott a házuk tájékáról, és
hogy régi ismerõseik, a ván-
dormadarak megint ott csi-
cseregtek a fák között, csodá-
latos dolgokat mesélve ide-
gen országokról, hol a télen
jártak.

A nyulaknak most már
nem kellett többé az erdész-
hez fodulniok, ha megéhez-
tek, mert az erdõ tele volt

bársonyos fûvel és illatos he-
rével. Hanem azért nem fe-
ledkeztek meg erdészékrõl.
Az öreg nyúl azt mondta:

– Ilyen nagy úrral jó fenn-
tartani a barátságot, és nem
lehet tudni, mi lesz a jövõ té-
len.

Éppen húsvét éjjelén volt,
mikor a legnagyobb csend-
ben furcsa egy társaság som-
polygott az erdészék kertjébe.

Tapsiék voltak meg a ro-
konságuk. Elõl Tapsiné
ment, egy-egy piros tojást vitt
a hóna alatt. Aztán Tapsi úr
jött, ez meg akkora húsvéti
tojást hentergetett maga
elõtt, amelynél nagyobbat és
szebbet sose láttam. Kék bár-
sonyból volt ez a húsvéti to-
jás, arany abronccsal. Aztán
jöttek a többiek, õk meg ko-
sárban, pici szekérben hozták
a sok húsvéti tojást. Mikor a
kertbe értek, serényen mun-
kához láttak. A kicsinyek
ügyes fészkeket raktak a fû-
ben, a bokrok alatt, az öregek
meg óvatosan elosztogatták a
tojásokat a fészkekben. Mi-
kor elvégezték a munkájukat,
usgye!... visszairamodtak az
erdõbe.

Másnap az erdész már ko-
rán reggel lent járt a kertben.
Késõbb leszólította a gyere-
keket is:

– Gyerekek – mondta –,
nekem úgy rémlik, mintha
nyomokat látnék a kertben.
Ha itt jártak, akkor itt is hagy-
tak valamit. Jó lesz egy kicsit
körülnézni a bokrok alatt.

A gyerekek szétfutottak a
kertben, aztán itt is, ott is
hallatszott az örömkiáltá-
suk, amint egy-egy húsvéti
tojással megrakott fészekre
bukkantak. Az a kékbárso-
nyos, aranyabroncsos tojás,
melyet Tapsi úr maga gör-
getett be a kertbe, tele volt
cukorral. Én is megkóstol-
tam, mert éppen akkoriban
vendégségben voltam az er-
dészéknél, és egész komo-
lyan mondom, hogy alig et-
tem még ennél édesebb
cukrot.

Móra Ferenc

A húsvéti tojások

Csilpcsalpfüzike
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