
Bepanaszolták tegnap alvál-
lalkozói az észak-erdélyi au-

tópálya építésével megbízott
Bechtel vállalatot, miután egymil-
lió euróra rúgó tartozásokat hal-
mozott fel velük szemben. Az
amerikai óriáscég azonban a ro-
mán államra mutogat, amely 110
millió euróval adósa. Lapunk az

Országos Út- és és Autópálya-
építõ Társaság egyik név nélkül
nyilatkozó magas beosztású al-
kalmazottjától úgy értesült, nincs
és egyhamar nem is lesz pénz az
észak-erdélyi sztráda építésére,
így beláthatatlan ideig szünetel-
hetnek a munkálatok. Informáci-
óink szerint nemcsak az északi,

hanem a dél-erdélyi autópálya is
válságos helyzetbe jutott, amiért
a politikumot is terheli a felelõs-
ség. Mint ahogy amiatt is, hogy
az Európai Bizottság tegnap kö-
zölte: visszaélések miatt jegelte a
romániai infrastruktúrát finanszí-
rozó Regionális Operatív Prog-
ram kifizetéseit. 6. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2635 ▲
1 amerikai dollár 2,9978 ▲
100 magyar forint 1,5882 ▲

Bottal verték a teológia rektorát

A magyar külügyminisztérium is elítélte
tegnap a gyulafehérvári római katolikus te-
ológia rektorát ért atrocitásokat: három férfi
baseballütõkkel verte meg Oláh Zoltánt a
hétvégén. A Keresztalja címû lap úgy tudja,
a tettesek azért verekedtek, mert a rektor
megpróbálta lefényképezni a teológiai inté-
zetet kõvel dobáló fiatalokat.

Vezércikk 3

Felemás az idei zeneünnep

Csak Bukarestben tartják meg a szó szoros
értelmében a Zene Ünnepét, az ország más
városaiban a 30 éves jubileumi eseményt
egybekötik a filharmóniák évadzáróival. 

Társadalom 7

Aktuális 2

A kõ, a bolond 
és az okosok

A fõbolond, aki bedobta a követ, a kerí-
tés mögül lesi, kezét dörzsölgetve, hogy

mekkora kalamajkát okozott.
Tapsol örömében a kõ csob-
banására, majd ujjong a kút
körül tolakodó, egymásra
taposó okosok kudarca lát-

tán. Meggyõzõdése, hogy
õ okosabb valamennyiük-
nél, hisz – lám – az oko-

sok képtelenek a követ
kihalászni a kútból.

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

A lej árfolyamát is megingat-
ta a befektetõk bizalmának

csökkenése, miután kérdésessé
vált, hogy Görögország meg-
kapja-e a következõ hitelrészle-
teket a Nemzetközi Valutaalap-
tól (IMF), illetve az Európai
Uniótól. Az eurózóna pénzügyi
döntéshozói tegnap zárult talál-
kozójuk után leszögezték: a kö-
vetkezõ, 12 milliárd eurós rész-
letet csak akkor kaphatja meg az
ország, ha újabb szigorú meg-
szorító intézkedéseket foganato-
sít. Ezek oroszlánrészét fiskális
reformok, illetve az állami rész-
vények magánosítása teszi ki. 
4. és 6. oldal 

Európát is eléri

a görög dráma?

Ioan Slavici és a meteoritok
természetrajza is szerepelt

az idei nyolcadikos záróvizsga
tegnapi román írásbelijén. Az
oktatási tárca szerint közepesen
nehéz volt a tételsor, a pedagó-
gusok és a szülõk viszont úgy
vélték, azok teljesíthettek iga-
zán jól, akik kisebbségek számá-
ra folytatott nyelvoktatásban ré-
szesülhettek. A csalások meg-
akadályozása érdekében a mi-
nisztérium munkatársai a záró-
vizsga tételeit szigorú biztonsági
feltételek mellett juttatták el a
négyezer központban vizsgázó
kétszázezer nyolcadikoshoz. 
7. oldal

Erdélyi sztráda: Bechtelt a pohár

Bechtel-munkatelep. Az amerikai óriásvállalat erõgépei idõközben bizonytalan idõre leálltak

Román Koszovó-látomás
Székelyföldi etnikai villongásoktól tart egy háromszéki demokrata liberális politikus

ÚMSZ

A lapzártánk utánig tartó esti
koalíciós tanácskozáson dõlt

el, hogy az RMDSZ-nek sikerült-
e legalább a kisebbségi törvény
kérdésében kiegyezni a Demok-
rata Liberális Párttal, miután az

ország közigazgatási átszervezé-
sének ügyében tegnap sem köze-
ledett a kormányzó alakulatok ál-
láspontja. Mi több, Koszovót is
emlegetõ politikusi nyilatkozat-
háború követte Kelemen Hunor
szövetségi elnök hétvégi kijelenté-
sét, miszerint Székelyföldön utcai

demonstrációk várhatók, ha a
PDL ragaszkodik a nyolcmegyés
elképzeléseihez. 

Az esti koalíciós tanácskozás
az RMDSZ–PDL-egyeztetések
második fordulója volt. Reggel
abban egyeztek meg a felek, hogy
a délután folyamán politikusaik
egyeztetik a kisebbségi törvény
szövegét, s estére egy olyan válto-
zatot dolgoznak ki, amely a na-
gyobbik koalíciós párt számára is
elfogadható. Mint ismert, az
RMDSZ a múlt héten a jogsza-
bály vitájának a felfüggesztését
kérte az emberjogi bizottságban,
mert a tervezet a kisebbségek szá-
mára kedvezõtlenül módosult,
többek között a PDL képviselõjé-
nek javaslatára. „Megpróbáljuk
kijavítani mindazt a törvény szö-

vegében, amit az emberjogi bi-
zottságban elrontottak. Így példá-
ul visszaállítjuk azt az elõírást,
hogy egy adott térség lakosságá-
nak etnikai arányai nem módosít-
hatók közigazgatási eszközökkel”
– magyarázta tegnap lapunknak
Máté András képviselõházi frak-
cióvezetõ, aki Márton Árpád és
Varga Attila képviselõtársaival
együtt ült te tárgyalni délután a
PDL politikusaival a törvény szö-
vegérõl.

Hozzátette, ha este sikerül
kompromisszumra jutni, akkor
az emberjogi bizottság mától már
a közösen kidolgozott tervezetet
tárgyalja, s az RMDSZ reményei
szerint csütörtökig el is készül a
jelentés a tervezetrõl.
Folytatása a 3. oldalon

Záróvizsga: nem

elég a nyelvtudás

Angela Merkel keservei

Lázadás tört ki a Német Keresztényde-
mokrata Unió (CDU) helyi pártszervezete-
iben a pártelnök-kancellár, Angela Merkel
ellen a tegnapi német lapok szerint. A
konzervatív párt a hét végén válságtanács-
kozást tartott, miután támogatottsága az
eddigi mélypontra süllyedt. 

Fotó: ÚMSZ/archív

Kultúra 8

Politikusi nyilatkozatháború elõzte meg a

Románia közigazgatási átszervezésrõl szó-

ló mai pártok közötti konzultációt az ál-

lamelnöki hivatalban. A Demokrata Libe-

rális Párt háromszéki elnöke már a koszo-

vói forgatókönyvet emlegette annak kap-

csán, hogy etnikai síkre terelõdött a PDL

által elképzelt új megyék ügye.
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Röviden

Enciu bocsánatot kért

Levélben kért bocsánatot Jerzy Buzektõl,
az Európai Parlament elnökétõl a szociál-
demokrata (PSD) Ioan Enciu, aki a múlt
héten az EP egyik szakbizottsági ülésén
azt mondta Sógor Csaba EP-képviselõnek:
„Hé, beszélj románul!” „Teljes mértékben
támogatom a magyar nyelv használatát az
EP-ben folyó munka során, nagyra értéke-
lem a magyar nyelvet és a magyar népet.
Örömmel mondhatom, hogy EP-beli leg-
jobb barátaim közül néhányan magyar
nemzetiségûek, Sógor úr pedig egyike
ezeknek. Az úgynevezett incidens tisztán
baráti jellegû volt” – írja Ioan Enciu a
Jerzy Buzekhez intézett levelében, amely-
ben bocsánatot kér a történtekért. Enciu
hangsúlyozza: õ nem soviniszta, támogat-
ja a sokszínûséget és a kisebbségek jogait,
szerinte ezt bizonyítja egész EP-beli tevé-
kenysége. Sógor Csaba az incidens mi-
att panaszt tett Jerzy Buzeknél. 

Inog Severin mentelmi joga

Egyhangúlag megszavazta tegnap az Eu-
rópai Parlament jogi bizottsága, hogy füg-
gesszék fel Adrian Severin EP-képviselõ
mentelmi jogát. A testület véleményét fi-
gyelembe véve az EP plenáris ülése csü-
törtökön dönt a felfüggesztésrõl.

Régi-új polgármester Chiºinãuban

A liberális Dorin Chirtoacã (képünkön)
nyerte meg a moldáv fõvárosban, Chiºi-
nãuban a polgármester-választást a szava-
zatok 50,6 százalékával. „Itt az ideje vég-
re a változásoknak, Chiºinãu minden la-
kójának köszönhetõen itt volt a legmaga-
sabb részvétel a helyi választásokon” –
nyilatkozta Chirtoacã. A központi vá-
lasztási bizottság szerint a részvételi
arány 59,6 százalék volt, 3 százalékpont-
tal magasabb, mint a június 5-iki elsõ for-

dulóban. A régi-új polgármester azt ígér-
te, hogy ezentúl Moldova fõvárosa vis-
szatér a normális kerékvágásba, és „nem
lesz politikai cirkusz”.

A drónok támadása

Amerikai pilóta nélküli repülõgépekrõl ki-
lõtt rakéták végeztek a radikális iszlamista
lázadókkal tegnap Pakisztán északnyugati
részén, az Afganisztánnal határos törzsi
övezetben – közölték helyi titkosszolgálati
forrásból. A beszámolók szerint két táma-
dás történt Kurram járásban, ahol eddig
ritkák voltak az efféle akciók. Hírek sze-
rint heten vesztették életüket, köztük öt
feltételezett lázadó.

Pozsony elégedett

A szlovák külügyminisztérium tegnap üd-
vözölte a Velencei Bizottság állásfoglalását
az új magyar alkotmánnyal kapcsolatban.
A tárca sajtóosztálya szerint ez az állás-
foglalás teljes mértékben megerõsítette
Szlovákiának az új magyar alaptörvénnyel
kapcsolatos álláspontját, miszerint a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó személyek vé-
delméért elsõsorban az az ország felelõs,
amelyben a kisebbség él. A pozsonyi köz-
lemény szerint a Velencei Bizottság hang-
súlyozta az emberei jogok individuális jel-
legét, mivel a nemzeti kisebbségek védel-
mét rögzítõ keretegyezmény nem beszél
semmiféle kollektív kisebbségi jogokról.

Hírösszefoglaló

Lázadás tört ki a Német Ke-
reszténydemokrata Unió

(CDU) helyi pártszervezeteiben a
pártelnök-kancellár, Angela Mer-
kel ellen a tegnapi német lapok
szerint. A nagyobbik konzervatív
párt – amely a kisebbik uniópárt-
tal, a bajor CSU-val és a liberális
Szabad Demokrata Párttal (FDP)
koalícióban kormányozza Né-
metországot – a hét végén egyfaj-
ta válságtanácskozást tartott, mi-
után a CDU támogatottsága az
eddigi mélypontra, 30 százalékra
csökkent, a taglétszám pedig a fo-
lyamatos kilépések miatt elõször
esett félmillió alá.

Az újságok részletes beszá-
molói szerint a találkozón részt
vevõ mintegy 150 helyi párt-
szervezet küldötte rendkívül éle-
sen bírálta Merkelt, felróva ne-

ki, hogy az utóbbi hónapokban
a CDU, illetve a kormány kül-
és belpolitikai téren megmagya-
rázhatatlan fordulatokat hajtott
végre. A küldöttek kifogásolták
a pártszervezetekkel, illetve a
tagsággal való konzultációk tel-
jes hiányát, és figyelmeztettek
arra, hogy a jövõben nem kíván-
nak „kancellárválasztó egyesü-
letté” válni.

A beszámolókból kitûnt, hogy
a jelenlévõk elsõsorban az ener-
giapolitikában végrehajtott for-
dulatok, a görög pénzügyi vál-
ság megoldásával kapcsolatos
magatartás, valamint a kötelezõ
katonai szolgálat megszüntetése
miatt bírálták a kancellárt. Egye-
bek mellett úgy vélekedtek,
hogy az atomerõmûvek mûkö-
dési idejének meghosszabbításá-
tól az erõmûvek bezárásának el-
határozásáig – alig néhány hó-

nap alatt – megtett út a pártot hi-
teltelenné tette. Egyúttal azt
hangoztatták, hogy a Bundes-
wehr egyáltalán nincs felkészül-
ve az önkéntesek fogadására, il-
letve foglalkoztatására. A Né-
met Kereszténydemokrata Unió
eredeti arculata egyre kevésbé is-
merhetõ fel.

A kancellár ezzel szemben
eredményként említette, hogy a
gazdaság erõsödik, és tovább
csökken a munkanélküliség. Sza-
vai szerint az eurót és általános-
ságban az Európai Uniót fenyege-
tõ veszélyek villámgyors döntése-
ket követelnek, a 180 fokos ener-
getikai fordulatot pedig Fuku-
sima tanulságával magyarázta. A
világ gyorsan változik, és ehhez
egy konzervatív néppártnak is al-
kalmazkodnia kell – érvelt Mer-
kel, aki szerint a CDU nem dug-
hatja homokba a fejét. 

ÚMSZ-összeállítás

Az arab tavasszal is foglalko-
zott tegnap Luxembourgban

az Európai Unió külügyminiszte-
reinek értekezlete. A fõdiploma-
ták állásfoglalást fogadtak el Szí-
riával kapcsolatban: közölték,
hogy a Damaszkusszal szembeni
szankciók kiterjesztését készítik
elõ, válaszul arra, hogy a szíriai
vezetés egyre durvább erõszakot
alkalmaz az ellenzéki megmoz-
dulások résztvevõi ellen. Diplo-
maták szerint az új szankciós in-
tézkedéscsomagot még ezen a hé-
ten összeállítják. Catherine Ash-
ton, az EU kül- és biztonságpoli-
tikai fõképviselõje a tanácskozás
után csalódást keltõnek nevezte
Bassár el-Aszad szíriai elnök az-
napi nyilatkozatát, amelyben elle-
ne szõtt „összeesküvésrõl” beszél,
és nemzeti párbeszédet ígér. Líbi-
ával kapcsolatban nevük mellõzé-
sét kérõ uniós források elmond-
ták: a magyar EU-elnökség man-
dátumának végéhez közeledve
folynak az egyeztetések arról,
hogy a továbbiakban melyik or-
szág legyen az uniós érdekek elsõ
számú képviselõje Tripoliban.
Magyarországon kívül a tagál-
lamok közül már csak Ciprusnak
mûködik képviselete a líbiai fõvá-
rosban, az EU-elnökséget július
elsején átvevõ lengyelek kivonul-
tak onnan, ezért elképzelhetõ,
hogy Magyarországot fogják fel-
kérni a folytatásra. 

Az arab tavaszról

az EU-ban

Heves támadások érik pártján belül a német kancellárt. A CDU népszerûsége 30 százalék alá süllyedt

MTI

Az M15-ös fõúton éjszaka
történt autóbusz-baleset sé-

rültjeinek körülbelül a fele térhe-
tett haza Csehországba – közölte
Ladislav Lukacs budapesti cseh
konzul. A magyar–osztrák határ
közelében, Hegyeshalom mellett
tegnapra virradóan egy szlovák
rendszámú kamion elõbb koccant
egy lengyel nyerges vontatóval,
majd a túlsó útpályára áttérve
frontálisan egy cseh turistákat

szállító buszba rohant. A karam-
bol következtében ketten meghal-
tak, 22 ember súlyosan, 29 pedig
könnyebben megsérült. A rendõr-
ség korábbi tájékoztatása szerint a
balesetben a szlovák kamion so-
fõrje és a cseh autóbusz váltóso-
fõrje vesztette életét.

Ladislav Lukacs elmondta,
hogy a Petz Aladár Megyei Okta-
tó Kórházhoz Gyõrbe érkezett a
csoportot utaztató iroda pótbu-
sza, amely a szállítható sérülteket
hazaviszi, a jármû Tatabányáról

húsz embert hozott. (A helyi kór-
házban két sérült maradt, a sze-
rencsétlenül járt busz vezetõjét
pedig a saját fõnöke vitte haza.) A
konzul tájékoztatása szerint
Gyõrbõl két-három, Mosonma-
gyaróvárról három-négy sérültet
tudnak hazaszállítani. Az autó-
buszon egy nyugdíjasokból álló
társaság utazott, amely Hajdú-
szoboszlóról tartott Csehország-
ba. Az autópálya érintett szaka-
szát a baleset idõpontjától késõ
estéig lezárták a forgalom elõl. 

Cseh busz végzetes balesete

MTI

Az ügyészség válaszolt, de
iratokat nem küldött a Ma-

gyar Országgyûlés mentelmi bi-
zottságának Gyurcsány Ferenc
volt kormányfõ ügyével kapcso-
latban – közölte Rubovszky
György, a mentelmi bizottság
KDNP-s elnöke. A volt kormány-
fõ ugyanis azt írta Facebook-
oldalán, hogy „egy hónapja a
mentelmi bizottság arra kérte az
ügyészséget, valamivel támassza
alá a velem szemben megfogal-
mazott gyanút. Most az olvasom,
hogy az ügyészségnek ez az egy
hónap arra volt elég, hogy vissza-
kérdezett: pontosan mire is kíván-
csi a bizottság? Hát ez elég so-
ványka.” Gyurcsány Ferencet hi-
vatali visszaélés miatt tervezi gya-
núsítottként kihallgatni az
ügyészség a sukorói kaszinó-
beruházással kapcsolatban, a leg-
fõbb ügyész ezért a mentelmi jo-
gának felfüggesztését kérte. A volt
kormányfõ korábban jelezte, õ
maga is ugyanezt kéri a parla-
menttõl, és az ügy számára elér-
hetõ minden dokumentumát nyil-
vánosságra hozza. A parlament
mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottsága
május 17-én döntött úgy, hogy to-
vábbi iratokat kér az ügyészség-
tõl. A bizottság elnökének akkori
szavai szerint olyan bizonyítéko-
kat kértek be, amelyekre az
ügyészség az indítványát alapoz-
ta. Rubovszky György tegnap el-
mondta: kapott egy levelet,
amelynek tartalmát azonban
„nem tudja megosztani a nyilvá-
nossággal”. A mentelmi bizottság
ma dönt a továbbiakról. 

Bonyolódik
Gyurcsány 
mentelmi ügye

Merkel keservei

Cseh-szlovák baleset, két halottal. A tömegszerencsétlenség miatt egész napra lezárták az autópályát Fotó: MTI
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„Egy bolond százat csi-
nál” – tartja a mondás,
de hasonló jelentése van
egy másik közismert

szólásnak is, misze-
rint „Ha egy bolond
bedob a kútba egy kö-

vet, száz okos sem
veszi ki onnan”. Ez
a helyzet most

Traian Bãsescu államfõ régióátalakítási
tervezetével is, amelynek nyilvánosságra
hozatala óta semmi egyébrõl nincs szó a
hazai közéletben és politikában, mint errõl
a felelõtlen módon bedobott ötletrõl és an-
nak visszhangjairól. 
A téma kapóra jön egyébként nemcsak a
kormányzás kudarcait pótcselekvésekkel és
diverzóval takargatni igyekvõ Demokrata
Liberális Pártnak, hanem olyan vakvá-
gányra futott erdélyi magyar politikusok-
nak is, mint amilyen Szász Jenõ,
Székelyudvarhely bukott (al)polgármestere,
a Magyar Polgári Párt elnöke, vagy Toró
T. Tibor, a másik romániai magyar ellen-
párt, az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzé-
se körül tüsténkedõ volt RMDSZ-es képvi-
selõ. (Apropó: ha már úgyis gondok van-
nak a bukaresti törvényszéken a névválasz-
tás miatt – is –, javasoljuk Toróéknak:
próbálkozzanak a „Tõkés-párt” névvel, és
az legalább tiszta sor.) Szász és Toró
ugyanis nem szerepelt annyit húsz év alatt
a román sajtóban, mint az utóbbi két hét-
ben, és ugye tudjuk, hogy a rossz reklám is
reklám... 
Hasonló a helyzet Gheorghe Funarral is,
akit erre az alkalomra újra felfedeztek a
hazai hírtévék: kivették a naftalinból, lepo-
rolták és kitették a kirakatba szerepelni.
Nem beszélve olyan kispályás, az országos
sajtó által más körülmények között teljesen
mellõzött román politikusokról, mint ami-
lyen a nagyobbik kormánypárt háromszéki
elnöke, Dan Manolãchescu, aki egyetlen
balga kijelentésével hirtelen médiasztárrá
változhatott. 
Eközben pedig az RMDSZ kényszerpá-
lyán mozog, kármentéssel foglalkozik, ahe-
lyett, hogy járná a saját útját és építkezne
lépcsõfokról lépcsõfokra, ahogyan azt elter-
vezte, és ahogyan azt a magyar érdekvédel-
mi szervezettõl már megszokhattuk. A ki-
sebbségi törvény sorsa egy csapásra teljesen
bizonytalanná vált, a közösségi jogérvénye-
sítés esélyei megkérdõjelezõdtek, a kor-
mányzási prioritások követésérõl már nem
is beszélve...
A fõbolond pedig, aki bedobta a követ, a
kerítés mögül lesi, kezét dörzsölgetve, hogy
mekkora kalamajkát okozott. Tapsol örö-
mében a kõ csobbanására, majd ujjong a
kút körül tolakodó, egymás tyúkszemére
taposó okosok kudarca láttán. És meggyõ-
zõdése, hogy õ okosabb valamennyiüknél,
hisz – lám – az okosok képtelenek a követ
kihalászni a kútból.    

A kõ, a bolond 
és az okosok

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról 

Tegnap délben az RMDSZ frakci-
ói is tanácskoztak e témában. Fe-
kete Szabó András szenátusi frak-
cióvezetõtõl megtudtuk, felmerült
az is, hogy ki kellene lépniük a
kormányból, ha a kisebbségi tör-
vény ügyében nem sikerül ered-
ményt elérni. „Egyelõre azonban
várunk. Azt akarjuk, hogy a tör-
vény legkésõbb jövõ héten a plé-
num elé kerüljön” – mondta az
ÚMSZ-nek a politikus. 

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök a nap folyamán szintén azt
nyilatkozta, hogy az RMDSZ-nek
nem áll szándékában kilépni a
kormányból. „Meggyõzõdésem,
hogy mindenkinek érdeke a politi-
kai stabilitás a koalícióban. Mi
sem szeretnénk, ha szakadna a
koalíció, de ez nem rajtunk mú-
lik” – mondta a politikus. Kele-
men emlékeztetett, hogy a kisebb-
ségi törvény június végéig történõ
elfogadása a koalíciós megállapo-
dás része. A közigazgatási átszer-
vezésrõl szólva ismét hangsúlyoz-
ta: az RMDSZ számára elfogad-
hatatlan a PDL nyolcmegyés el-
képzelése, és ezt az álláspontot
képviselik majd ma az államfõnél
tartott konzultáción is. 

A szövetségi elnök ugyanakkor
ismételten pontosította azt a hét-
végi kijelentését, miszerint Szé-
kelyföld lakói utcára vonulnak, ha
a nagyobbik kormánypárt erõlteti
megyésítési elképzeléseit. „Nem
mondtam azt, hogy az RMDSZ
demonstrációkra szólítja fel a
székelyföldieket. Beszélgettem az
ottani emberekkel, akik kijelentet-
ték: ellenünk is tüntetni fognak,
ha elfogadjuk eztiltakozás békés
eszköze, szerte az országban al-
kalmazzák” – szögezte le az
RMDSZ elnöke.

Manolãchescu
Koszovót emleget

Kelemen Hunor pontosításai a
jelek szerint nem jutottak el a ro-
mán politikusokhoz. Dan Mano-
lãchescu, a Demokrata Liberális

Párt Kovászna megyei elnöke az
RMDSZ-elnök hétvégi nyilatko-
zatára reagálva kijelentette:
„Meggyõzõdésem, hogy senki,
sem a magyarok, sem a románok
nem akarják, hogy Hargita és
Kovászna megyében megismét-
lõdjön a koszovói forgatókönyv.
Nem szeretnék, hogy vér folyjon
az utcákon, bombázások legye-
nek és az indulatok annyira elsza-
baduljanak, hogy az erõszakot ne
lehessen kordában tartani. Ha ide
jutunk, akkor nem marad más vá-
lasztásunk, mint hogy eszelõsök-
ként verekedjünk, vagy elköltöz-
zünk nyugodtabb – hazai vagy
külföldi – vidékekre” – fogalma-
zott tegnap Dan Manolãchescu, a
Demokrata Liberális Párt Ko-
vászna megyei elnöke. A korábbi
állásfoglalásaiban visszafogott-
nak és magyarbarátnak ismert
politikus ugyanakkor elmarasz-
talta mind a koalíciós alakulato-
kat, mind az ellenzéket amiatt,
hogy „etnikai szempontból mani-

pulálják” Hargita és Kovászna
megye lakosságát. Szerinte az
RMDSZ-nek is arra kellene töre-
kednie, hogy békesség és jómód
legyen a régióban, ugyanis a Szé-
kelyföldön élõ magyarok és ro-
mánok egyaránt ezt kívánják. 

Duºa a kerekeit félti

Az ellenzéki politikusok sem
hagyták alább. Mircea Duºa, a
szociáldemokraták képviselõhá-
zi frakcióvezetõje szerint az
RMDSZ-es politikusok „aber-
ráns és felelõtlen” nyilatkozatai
miatt Székelyföldön ismét fellán-
goltak az indulatok a románok
és magyarok között. A Hargita
megyei román politikus hozzá-
tette: félõ, hogy megismétlõdnek
a 1990-es román–magyar össze-
csapások, amelyek után Hargita
megyei rendszámú gépkocsival
nem lehetett átlépni a megyeha-
tárt, mert kivágták a gumiabron-
csokat. 

Az USL halasztana 

Crin Antonescu liberális elnök
szerint az RMDSZ-nek a parla-
mentben kellene rendeznie nézet-
eltéréseit a PDL-vel, nem az ut-
cán. A politikus hozzátette: a szö-
vetség képviselõi áldozatokként
tüntetik fel magukat, amikor azt
állítják, hogy Emil Boc kormány-
fõ az RMDSZ beleegyezése nél-
kül felelõsséget vállal a közigaz-
gatási reformért. „A kormány-
pártok nem értik meg, hogy eb-
ben az országban rajtuk kívül má-
sok is vannak. A fenyegetések azt
mutatják, hogy kizárólag a ma-
guk érdekeivel foglalkoznak, tel-
jesen figyelmen kívül hagyják a
lakosság prioritásait” – fogalma-
zott Antonescu. Hozzátette: az
ellenzéki Szociál-Liberális Szö-
vetség  vezetõsége azzal a mandá-
tummal megy ma a Cotroceni-
palotába, hogy az ország területi-
adminisztratív átalakítása most
nem idõszerû. 

Román lapszemle

A romániai gépkocsivezetõ rendszerint
agresszív, a negatív magatartásmódra haj-
lamos. Bár elismeri a saját hibáit, mégis a
többi gépkocsivezetõt vádolja a közleke-
dési rendszabályok megszegésével. A
Prahova és Giurgiu megyei sofõrök való-
sággal közveszélyt jelentenek az ország-
utakon, a nõk pedig általában összeté-
vesztik a tükröt a kormánykerékkel. A ro-
mán rendõrség adatai szerint egyébként
idén már 55 ezer hajtási jogosítványt von-
tak be és több mint egymillió büntetést
róttak ki. (Adevãrul) A személyes füg-
getlenség és a szabadság érzete sokkal
boldogabbá teszi az embert, mint a va-
gyon – derül ki új-zélandi szociológusok
vizsgálódásaiból. (Click) Háromhavi át-
lagbérnek megfelelõ összegbe, 800 euróba
kerül a legdrágább román bor, egy 1937-
es évjáratú félszáraz Cabernet Sauvignon.
(Evenimentul zilei)

Román Koszovó-látomás

Autonómia-nagygyûlés Gyergyóditróban. A székelyeket könnyû mozgósítani, ha régiójukról van szó Fotó: ÚMSZ/archív

M. Á. Zs.

Tanúként hallgatták ki tegnap
Sorin Blejnart, az Adó- és

Pénzügyi Hivatal (ANAF) igaz-
gatóját az Országos Korrupcióel-
lenes Igazgatóság (DNA) ügyé-
szei. „Arról is kérdeztek, hogy én
vagyok-e a nagyfõnök, mivel a le-
hallgatási dossziéban a vádlottak
egymás között arról beszélnek,
hogy a nagyfõnök összeszidja
õket. Én naponta lehordom a be-
osztottaimat, most is, ha vissza-
megyek az irodába, megteszem,
mert nagyon szigorú vagyok” –
válaszolt a sajtó érdeklõdésére a
DNA székházából kijövõ Blejnar.
Az ANAF-igazgatót a konstancai
kikötõben tevékenykedõ korrup-
cióval gyanúsított vámosok ügyé-
ben hallgatták ki. Blejnar tagadta,
hogy Mircea Banias demokrata
liberális képviselõ arra kérte vol-
na, hogy „legyen kedvesebb bizo-
nyos személyekkel”, ugyanis –
mint mondta – szakmaiságába
nem fér bele az ellenségesség
vagy kedvesség fogalma. A vád-
irat szerint Banias ígéretet tett üz-
lettársának, Eugen Bogatunak,
hogy közbenjár Blejnarnál annak

érdekében, hogy az ANAF-igaz-
gató barátságosabban viszonyul-
jon Liviu Durbachoz, a konstan-
cai kikötõben mûködõ vámhiva-
tal igazgatójához. 

Mint ismeretes, a múlt hónap-
ban a DNA egy másik ügyben is
vizsgálódott a konstancai kikötõ
tájékán. a korrupcióellenes ügyé-
szek azzal vádolják Laurenþiu
Mironescu belügyi államtitkárt és
Mircea Baniaº demokrata liberá-
lis képviselõt , hogy közbenjártak
annak érdekében, hogy egyes, a
konstancai kikötõbe érkezõ szál-
lítmányokat ne vessenek vámvizs-
gálat alá. 

ÚMSZ

„Kevesen tudják, hogy félig
magyar vagyok” – vallotta

be tegnap a Mediafax hírügynök-
ségnek Sebastian Lãzãroiu
munkaügyi miniszter. Hozzátet-
te: a magyar gyökerek mellett
szociológusi végzettsége is nyi-
tottá teszi az interkulturális pár-
beszédre, és megérti a nemzeti
és egyéb kisebbségek érzékeny-
ségét. „Tehát senki se vádolhat
idegengyûlölettel” – fogalma-
zott a tárcavezetõ.

Mint ismeretes, Lãzãroiut azt
követõen menesztették államfõi
tanácsosi tisztségébõl, hogy egy
nyilatkozatában arról beszélt: az
RMDSZ jogállása kétséges, mi-
vel nem politikai párt, de megtû-
rik a romániai politikai poron-
don, mivel kényelmes koalíciós
partner. Egyúttal úgy vélekedett,
hogy a szövetség tizenöt éven
belül eltûnik, mivel szavazóit fel-
szívják a román pártok.

„Azóta többször találkoztam
Kelemen Hunor RMDSZ-
elnökkel, megbeszéltük a dol-
got. Sem az RMDSZ-szel, sem a
magyarokkal szemben nem ér-

zek ellenszenvet” – mondta a
munkaügyi miniszter, hozzáté-
ve, hogy a szövetséget érintõ ink-
riminált nyilatkozatot pedig „a
politikán és a tényeken alapuló
elemzés elõzte meg”. Szerinte
az RMDSZ azért érezte sértve
magát, mert a kijelentést állam-
fõi tanácsosi minõségében tette,
és azt hitték, az elnök rajta ke-
resztül kívánja burkoltan megfe-
nyegetni õket. „Ez nem így volt.
Most utólag elismerem, hogy
rosszul választottam meg a nyi-
latkozatom idejét és a hasonlat
is erõltetett volt. Ismétlem, sem-
mi bajom az RMDSZ-szel” –
mentegetõzött Lãzãroiu.

Traian Bãsescu volt tanácsosa
jó ötletnek tartja a három szé-
kelyföldi megye összekapcsolá-
sát Fehér, Szeben és Brassó me-
gyével. „Eddig még nem sikerült
bebizonyítani, hogy kapcsolat
van az etnikai kritérium és a fej-
lõdés között. Én azonban példa-
ként olyan többnemzetiségû or-
szágokat is fel tudok sorolni,
amelyek óriási fejlõdésen men-
tek keresztül. Például az Egye-
sült Államok” – mondta az új-
donsült munkaügyi miniszter. 

Blejnar „csak” tanúskodott Lãzãroiu: félig magyar vagyok

Sorin Blejnar Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

Hét görögországi bank-
nak vannak leányvállala-

tai Romániában, a Bancpost
tulajdonosa, az EFG, az
Alpha Bank, az NBG által el-
lenõrzött Banca Româneas-
cã, a Piraeus Bank, az ATE
Bank, az Emporiki és a
Marfin Bank; közülük kettõ
ott szerepel a legnagyobb ro-
mániai tíz pénzügyi intéz-
mény listáján. 

Nettó finanszírozók?

A görögországi bankok ro-
mániai leányvállalatai össze-
sen 13 milliárd euró értékben
folyósítottak hitelt, miközben
a romániai befektetõktõl ér-
kezett betétek összege nem
haladja meg a 6 milliárd
eurót. Ami azt jelenti, hogy
ezeket a pénzintézményeket
a román gazdaság nettó fi-
nanszírozóinak tekinthetjük.

Az utóbbi évtizedben elsõ-
sorban az építõiparba ruház-
tak be komolyabb összege-
ket, így jelentõs hitelt nyúj-

tottak a Bãneasa Shopping
City, a Liberty Center, az
Euro Tower, a Cubic Center
megépítéséhez, valamint az
Asmita, valamint Doamna
Ghica Plaza, a Stejari lakó-
negyed kialakításához. Köl-
csönfelvevõik közé olyan te-
kintélyes romániai üzletem-
berek tartoznak, mint Dinu
Patriciu, Gabriel Popoviciu
és Iulian Dascãlu.

A válság prófétájaként is-
mert közgazdász, Nouriel
Roubini meggyõzõdése,
hogy a görög bankvilág jelen-
tõs romániai szerepvállalása
miatt Athén gondjait Buka-
rest is megérezheti, hiszen a
görög pénzügyi világ a romá-
niai bankrendszerhez befolyt
külföldi tõke közel egyhar-
madát ellenõrzi.

Központi jegybanki 
gondoskodás

A nemzetközi szakértõvel
szemben a Román Nemzeti
Bank illetékesei kevésbé tar-
tanak a válság begyûrûzésé-
tõl. A központi jegybank el-

lenõrzõ testületét vezetõ
Nicolae Cintezã arról be-
szélt, hogy a nemzeti bank il-
letékesei állandó kapcsolat-
ban állnak a Romániában je-
lenlevõ görög bankok veze-
tõivel, és egyelõre ezek a
pénzügyi intézetek nem utal-
nak át több pénzt az anya-
bankokhoz, mint amennyit a
korábbi években szoktak.
Mint kifejtette, a román pia-
cokon mûködõ görög ban-
kok fizetõképessége megha-
ladja a pénzpiaci átlagot,
készpénzkészletük szintje is
megfelelõ. A Román Nem-
zeti Bank egyébként gondos-
kodott a görögországi válság
Romániára kiható esetleges
következményeinek kivédé-
sérõl, a Romániában tevé-
kenykedõ görög bankok ösz-
szeomlásának megelõzésé-
rõl. Így, sürgõsségi esetben, a
központi jegybank a csõdbe
jutott görög bankoktól pénz-
ügyi garanciaként elfogadja
saját székházuk épületét, de
ha szükségesnek mutatkozik,
akár a bankok Román Nem-
zeti Banknál letétbe helye-
zett tartalékösszegeibõl is fel-
szabadíthat bizonyos meny-
nyiséget.

A görög bankokban betét-
tel rendelkezõ hazai befekte-

tõknek nem kell különöskép-
pen tartaniuk a görögországi
bankválságtól. Elsõsorban a
100 ezer eurót meg nem ha-
ladó betétekre az állam ga-
ranciát vállal. Az ezt megha-
ladó összegeket 100-100 ezer
eurós letétekre tagolhatják.
Emellett a pénzt alternatív
befektetésekben lehet kama-
toztatni, így például részvé-
nyekben (ami magasabb koc-
kázattal jár és nagyobb fokú
pénzügyi hozzáértést igé-
nyel), kötvényekben, ala-
csony kockázatú beruházási
alapokban, vagy nemesfé-
mekben.

Veszélyek 

Az utóbbi idõben a Romá-
niában is jelenlevõ hét görög
pénzintézményt jelentõsen
leértékelte a három legfonto-
sabb nemzetközi hitelminõ-
sítõ, a Moody’s, a Stan-
dard&Poor’s és a Fitch. A
román pénzpiacon 10 milli-
árd euróval jelenlevõ Alpha,
az EFG, az NBG és a
Piraeus minõsítését például
„rendkívül spekulatív” szint-
re rontotta, ami a második
legrosszabb besorolás az ér-
tékskálán. Ez megnehezítet-
te hozzáférésüket a nemzet-

közi pénzpiacokhoz. A gö-
rögországi válság romániai
bankszektorra történõ kiha-
tása így egyelõre abban mu-
tatkozik meg, hogy a Romá-
niában leányvállalattal ren-
delkezõ valamennyi görög
bank igyekszik saját finanszí-
rozását minél inkább a ro-
mániai helyi pénzpiacokról
fedezni. Ezért megemelik a
letéti kamatokat, ennek kö-
vetkeztében közülük hat
máris a legmagasabb kama-
tokkal dolgozó tíz bank kö-
zött található; a romániai gö-
rög bankok által gyakorolt
kamatlábak bizonyos esetek-
ben a hazai bankrendszer ka-
matátlagának kétszeresét is
elérhetik. Ez viszont a hazai
pénzpiac torzulásához vezet-
het, bár ennek konkrét jelei
egyelõre még nem mutatkoz-
tak meg.

Pénzügyi elemzõk attól
tartanak, hogy a görög ban-
kok súlyos helyzete hátrá-
nyosan befolyásolhatja a ro-
mán kormány pénzügyi stra-
tégiáját. Mindenekelõtt Ro-
mánia euróövezethez történõ
csatlakozásáról van szó. A
Bukarest által hivatalosan ki-
jelölt idõpont 2015, ám te-
kintve, hogy Brüsszel egybe-
hangzó véleménye szerint

Görögország túl korán és
csalással vált az euróövezet
tagjává, ez a határidõ meg-
csúszhat. Az uniós illetéke-
sek ugyanis joggal tarthatnak
attól, hogy a Görögország
felvételekor elkövetett hibát
Románia – és Bulgária – ese-
tében is megismételhetik,
ezért feltehetõen szigorúbban
bírálják majd el e két ország
konvergenciaprogramjait,
annál is inkább, mivel Romá-
nia az öt maastrichti feltétel
közül négynek még egyálta-
lán nem tesz eleget.

Ám a romániai görög ban-
kok ingatag helyzete a ro-
mán államkötvények kibo-
csátását is károsan befolyá-
solhatja. Bukarest a közeljö-
võben legalább egymillió
euró értékben dobna piacra
értékpapírokat, ám nem ki-
zárt, hogy az idõpont eltolá-
sára illetve a kamatlábak
emelésére kényszerül.

A görögországi válság nyo-
mán ugyanakkor jelentõsen
megcsappanhatnak a romá-
niai görög beruházások,
aminthogy az is kevésbé va-
lószínû, hogy a Romániában
jelenlevõ görög nagyvállala-
tokat – például az OTE tele-
fonvállalatot – egy külföldi
befektetõ megvásárolná. 
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Athéni gondok – Bukarestben
Több úton is begyûrûzhetnek Romá-
niába a görögországi gazdasági-
pénzügyi válság hatásai.

Gy. Z.

Nyolc évnyi kormányzás
súlyos árkokat mélyített a

Magyar Szocialista Párt sora-
iban, a különbözõ frakciók és
platformok egyre erõteljeseb-
ben széthúznak. Tulajdon-
képpen ez a folyamat is nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy
a tavalyi választásokon nem
csupán búcsúzni kellett a ha-
talomtól, hanem a széles tö-
megeket megszólítani kívánó
és sokáig tudó MSZP a parla-
menti patkó baloldalán
mindössze ötvenkilenc helyet
foglal el a 384-bõl, miközben
a Fidesz–KDNP pártszövet-
ség a mandátumok kéthar-
madát töltheti be.

A törésvonalak

Ilyen földindulásszerû ve-
reség minden pártot megren-
dít, még akkor is, ha nem
széthúzások gyengítik, ha-
nem a választók úgy ítélik
meg, hogy számukra nem
megfelelõ politikát folytatott.
Egy jobb sorsra érdemes poli-
tikai irányvonal jelenleg sú-
lyos válsággal küzd Magyar-
országon. A törésvonalak
ugyanis nem pusztán a frak-
ciók és platformok között hú-
zódnak, hanem korosztályi
ellentétek is megfigyelhetõk:
a „nagy öregek” és az „ifjútö-
rökök” ritkán tudnak szót ér-

teni egymással. Egyes elem-
zõk úgy látják, és ez az opti-
mistább változat, hogy az
MSZP elmúlt huszonegy
esztendeje itt és most véget
ért. Kiszelly Zoltán magyar
politológus szerint a szomba-
ti nap egyértelmû üzenete,
hogy Gyurcsány Ferenc két
vereséget is szenvedett:
„Gyurcsány Ferenc két szim-
bolikus veresége: az, hogy a
párt baloldali marad, és hogy
a pártszavazás vélhetõen el-
marad – ez pedig Mester-
házy számára két szimboli-
kus gyõzelem” – hangzott az
értékelése egy televíziós mû-
sorban. Ugyanakkor Krekó
Péter, a Political Capital ne-
vû elemzõcég kutatási igaz-
gatója úgy látja: a viták biz-
tosan folytatódnak, ami to-
vább rontja az MSZP hely-
zetét: „Én azt is nagyon va-
lószínûnek tartom, hogy
végsõ soron ez el fog vezetni
a pártszakadáshoz, mert lát-
szik, olyan magas szintre
hágtak az indulatok, olyan
személyeskedésekbe men-
nek át, hogy ez elõrevetíti a
pártszakadást” – mondta ki
ítéletét Krekó.

A koreográfia

A legélesebben Csizma-
dia Ervin fogalmazott, sze-
rinte az MSZP-t a mai álla-
potából már nem lehet élet-

re kelteni. A Méltányosság
Politikaelemzõ Központ
igazgatójának a véleménye
szerint üdvös volna, ha a
balliberális térfélen létrejön-
ne egy alternatív párt. A kö-
vetkezõ idõszak kihívása
az, hogy a Fidesszel szem-
ben lesz-e egy életképes,
nagy váltópárt – tette hoz-
zá. Szerinte erre az LMP, a
Jobbik, és jelenlegi állapotá-
ban az MSZP sem tûnik
esélyesnek. Nem mondta
ugyan ki, de mindenképpen
idetartozik, hogy már a sza-
kadási folyamat jele volt,
amikor a pártból kivált Szili
Katalin, és megalakította
saját pártját, a Szociális
Uniót, amely egyelõre nem
sokat hallat magáról, és
még az is kérdéses, hogy a
három év múlva esedékes
újabb választásokig össze
tudja-e szedni magát.

A kongresszus kezdete
elõtt látványos, nyilvánvaló-
an fõként a külvilágnak szóló
jelenetre került sor, bár a ko-
reográfiát legalábbis az egyik
fél nyilvánvalóan alaposan
kidolgozta: a korábban érke-
zõ Gyurcsány Ferenc volt
pártelnök-miniszterelnök fo-
gadta az MSZP jelenlegi ve-
zérét, Mesterházy Attilát, és
a fényképezõgépek, tévéka-
merák kereszttüzében a két
politikus baráti kézfogással
üdvözölte egymást. Odabent
aztán a sajtót hermetikusan
elzárva alaposan egymásnak
estek, amit utóbb maguk sem
titkoltak.

A szalámitaktika

Gyurcsány Ferenc és
Mesterházy Attila persze kü-
lön-külön beszélt a rendkívü-
li kongresszusról a közszol-

gálati rádióban. Gyurcsány
megerõsítette: nem akar tá-
vozni az MSZP-bõl, és nem
gondolja, hogy a párton belül
nem kívánatos személynek
tartanák. A volt kormányfõ
elmondta, egy vitának termé-
szetes része, ha valaki kisebb-
ségbe kerül, azon pedig dol-
gozni kell, hogy a kisebbség-
bõl többség legyen. Arra a
kérdésre, hogy megnõne-e az
esélye a 2014-ben esedékes
választásokon, ha kiszállna
az MSZP-bõl, Gyurcsány azt
mondta, a demokrácia szent
dolog, és az embereknek kell
dönteniük.

Mesterházy megerõsítette,
hogy az orbáni politika vesz-
teseit képviselve szeretnének
összefogni más politikai
erõkkel, ezért is fogadtak el
egyöntetûen politikai nyilat-
kozatot az Orbán-kormány
egy évérõl. Arra a kérdésre,

hogyan állta meg annak a
borítéknak a felbontását,
amelyben Gyurcsány Ferenc
megnevezte õszödi beszédé-
nek a vélt kiszivárogtatóit,
azt felelte: „Nagyon egysze-
rûen. Egyet tehettem csak,
hogy valós bizonyítékok
után nézek”. Mesterházy At-
tila ezért kérte fel a belügy-
minisztériumot, hogy hozza-
nak nyilvánosságra minden,
a beszéd kiszivárogtatását
érintõ információt, amire
Pintér Sándor belügyminisz-
ter elutasítóan azt felelte:
nem áll szándékukban egyet-
len párt belsõ életébe sem be-
avatkozni.

A magyar történelmet ki-
csit is ismerõk körében óha-
tatlanul fölmerül a szalámi-
taktika kifejezés, amely rá-
adásul szorosan kapcsolódik
a baloldalhoz. Ez a második
világháború után a Magyar
Kommunista Párt – áttétele-
sen az MSZP egyik jogelõdje
– gyors hatalomra kerülése
érdekében a többi párttal
szemben alkalmazott maga-
tartásának, politikai módsze-
reinek köznyelvi elnevezése
volt. A kommunisták rész-
ben szovjet ösztönzésre és tá-
mogatással szinte azonnal
nekiláttak a hatalom mód-
szeres kisajátításának, a poli-
tikai ellenfelek felszámolásá-
nak. Elõször a legfõbb rivális
pártok vezetõit, vezéregyéni-
ségeit tartóztatták le, vagy
ítéltették el koholt vádak
alapján szökésre, majd tartós
emigrációra kényszerítve
õket, s amikor ezen túljutot-
tak, a saját soraikban keres-
ték és vélték megtalálni az
„ellenséget”. 

MSZP: bírálatok önkritika nélkül

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök. Távozik a Magyar Szocialista Pártból?

Változatlanul fennáll a Magyar Szo-
cialista Párt szakadásának a veszélye,
elemzõk szerint a hétvégi kongresz-
szuson sem sikerült pontot tenni 
a belsõ konfliktusokra.

Fotó: MTI



Van a kriminológiának egy ága, amelyet
viktimológiának, azaz áldozattannak hív-
nak. Ez a határtudomány a lélektan, a
bûnügyi statisztika, a jog és az orvostudo-
mányok segítségével próbálja kideríteni,
milyen tényezõk segítik, illetve gátolják
azt, hogy valaki bûncselekmény áldozatává
váljon. A tévedés kockázata nélkül leszö-
gezhetjük: a kutatók egybehangzó követ-
keztetése az, hogy a szélsõséges, az átla-
gostól, természetestõl eltérõ magatartás fo-
kozott kockázatot jelent, mert magára von-
ja a bûnelkövetõk figyelmét. Jobban ki van
téve a veszélynek az, aki provokálja az ag-
resszort, netán maga kezdeményezi a konf-
liktust, de ugyanakkor az is, aki semmi-
képp nem védekezik az agresszió ellen, s

ezáltal azt tudatja a potenci-
ális bûnözõkkel, hogy kön-
nyû préda, kifoszthatják
õt, védekezni nincsen
semmi kedve, amíg nyo-
morult.

Úgy tûnik, hogy a meg-
állapítások, amelyek
az egyes egyénekre
érvényesek, a társada-
lom egészére nézve is

helytállóak. Romániában az elmúlt húsz év-
ben sohasem bénult meg ennyire a társada-
lom önvédelmi reflexe. Valószínû, hogy ez
sem véletlenül alakult így, és érdekes tanul-
mány tárgya lehetne annak vizsgálata, mi-
ként sikerült a lakosság kollektív ingerkü-
szöbét olyan magasra emelni, hogy még a
legdurvább jogsértésekre se
reagáljon vagy legalábbis
ezt ne az elvárható eréllyel
tegye. Most azonban elé-
gedjünk meg a jelenség
vizsgálatával.
Ezelõtt néhány évvel a ci-
vil társadalom valósággal
lángra lobbant, amikor kiderült, hogy
Adrian Nãstase Tamara nagynénjétõl örö-
költ 400 ezer dollárt. A korrupcióellenes-
ség lánglelkû bajnokainak azonban szemük
sem rebben annak hallatán, hogy egy „jótét
lélek” az ingatlanválság kellõs közepén
megvásárolja Elena Udrea egyik tömbházát
3 millió euróért, megszabadítandó a mi-
niszter asszonyt álmatlan éjszakáitól. Ha-
sonlóképpen nem tûnik fel senkinek, hogy
Sorin Blejnar apósa – aki egész életében ál-
lami bérbõl és fizetésbõl élt – hogyan tudott
150 ezer eurót kölcsönözni az adóhatóságot

igazgató vejének. Ugyanaz a civil társada-
lom, amelyik másfél évtizeddel ezelõtt he-
tente Strasbourgba szaladgált, mert Ion Ili-
escu törvényességi óvásokat kért a volt tu-
lajdonosoknak jogerõs bírósági ítéletekkel
visszaszolgáltatott ingatlanok ügyében,
most zokszó nélkül veszi tudomásul, hogy

Traian Bãsescu „megjöven-
döli” a vámosok letartózta-
tását. Mi több, Monica
Macovei egykori emberjogi
aktivista arra szólítja fel az
ellenzéki politikusokat,
hogy bizonyítsák ártatlan-
ságukat, mintha annak vé-

lelmezése nem is lenne kötelezõ. 
A szakszervezetek sohasem voltak különö-
sen erõsek és egységesek ebben az ország-
ban. Vezetõik túl hamar elszakadtak az ál-
taluk képviseltektõl és egyeztek ki politikai
vagy gazdasági érdekcsoportokkal. Mind-
azonáltal az mégis nehezen magyarázható,
hogy akár a bérek 25 százalékos lefaragásá-
ról, akár a nyugdíjtörvényrõl legyen szó,
az érdekvédelem nem tudott tízezer ember-
nél többet megmozgatni. Sokatmondó je-
lenség, hogy az utóbbi hónapokban a leg-
aktívabbak a veterán katonák, illetve a

rendõrök szakszervezetei, amelyeknek a
tagsága pedig nem is a legnagyobb vesztese
a kormány katasztrofális gazdaságpolitiká-
jának. 
A sajtónak – amelyiknek oroszlánrésze volt
az 1996-os, majd 2004-es kormányváltá-
sokban – szinte teljes egészében megszûnt
a függetlensége. A lapok – de fõleg a televí-
ziók – a tulajdonosok politikai érdekeinek
a szócsöveivé váltak. Ehhez nagymérték-
ben hozzájárult az is, hogy átalakult a mé-
dia tulajdonosi szerkezete. A kilencvenes
évek sztár-újságíróitól (Dumitru Tinu,
Sorin Roºca-Stãnescu, Ion Cristoiu stb.)
üzletemberek (Sorin Ovidiu Vântu, Dan
Grigore Adamescu, Dan Voiculescu) vették
át az irányítást, a hírlapíróknak pedig nincs
olyan ütõképes szakmai szervezete, amely
megvédené érdekeiket (a Román Sajtóklub
tulajdonosok és nem az újságírók szerveze-
teként jött létre). Különös, hogy még a ha-
talommal szemben kritikus média is meg-
rendelésre és nem meggyõzõdésbõl ír (no-
ha a kettõ szerencsés esetben nem zárja ki
egymást). 
Az áldozattan szakértõi szerint pedig a tár-
sadalom passzivitása az áldozattá válás fo-
kozott kockázatát jelenti. 

JANUÁR 13KÁN
Országgyûlésünk dolgai mindinkább bonyolódnak. A legszebb in-
dítványok elhullnak. A szabadelvûeket üldözés s ijesztgetés fenye-
geti. Árulás, visszavonás, rettentés, megvesztegetés s minden nem-
telen eszközök játékba vétettek. Megcsalódtam hazám morális ere-
jében; alig van tíz ember, ki értené, mit kell tenni. Nincsenek
morale principiumaik, melyek körül forogjanak s mégis örökre
azon egy pontra térjenek vissza. A nagyobb rész, még csak módi-
ból, önhaszonból, ravaszságból liberális. Kevesen gondolkodtak
komolyul a szabadságról, annak szelleme nem vált még vérré ben-
nök, s lehet-e többet remélni törvényeink mostani állásában? E
nemzet soha nem fog elémenni a rendes reform útján! Külsõ vagy
belsõ megrázkódtatás, sanyargatás és ínség kell, hogy felébredjen
bûnös henyeségébõl.
Wesselényi Miklós különös jelenet az országgyûlésén. De õ nemze-
tünknek korán van születve, mint II. József volt. De mégis oly
hasznokat fog tenni – nem nekünk, hanem a jövõ generatióknak -,
mint József tett. Neki vak ellenségi vannak és lesznek, személyesen
és elveinek, s ez a história szerint igen természetes. Õ nem azok
közül való s nem is akar az lenni, kit minden szerethessen. Neki
egy nagy hibája van a politikai pályán. Azt hiszi, hogy az oratori
tactikát nagyon érti, s van is oka azt hinni a momentum behatásai
után. De nem akarja elhinni, hogy ravasz ellenséggel áll szembe,
mely minden oratori tactikáját hátulról gúnyoló nevetéssel teszi
semmivé. Nem akarja hinni, hogy ellensége, amily ostoba, éppen
oly ravasz is.

Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék (1835–1836)

Áldozattan
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„Az MSZP-ben azért sem éreztem igazán jól ma-
gam, mert a párt nem tisztázta a nemzethez és a
határon túli magyarokhoz való viszonyát” –
mondta Szili Katalin, amikor nemrég nálunk járt,
és interjút készítettem vele az ÚMSZ-nek. Szavait
nem kellett firtatni, hisz Szili azok közé a szocia-
lista politikusok közé tartozik, akinek ama hírhedt
népszavazás után sem kellett attól tartania, hogy
kifütyölik. Idézett véleményét alighanem volt párt-
ján belül is többször elmondta. Nem ismerjük, mi-
lyen hatással, de a határon túli magyarok kettõs ál-
lampolgárságának megadását õk is megszavazták.
Kivéve három-négy személyt, Gyurcsány Ferenc-
cel az élen, aki eddig se ölelt a keblére bennünket.
Ám az is látszik, hogy az ellenzékben lévõ szocia-
listák most sem exponálják magukat értünk, mint-
ha az egész témát átengedték volna a Fidesznek.
Persze azért sem foglalkoznak velünk, mert a párt
belsõ harcai kötik le figyelmüket. Gyurcsány szé-
gyenteljes bukása után is úgy gondolja, hogy ismét
a párt élére állhat, de legalábbis meghatározó sze-
mélyisége lehet. Nem akarja tudomásul venni,
hogy lejáratta magát (nem csak az õszödi beszéd-
del), s immár nem lehet tömegbázisa! Még akkor
sem, ha újra pozícionálja magát a balközépen, és
demokratábbnak akar látszani. 
A napokban megtartott rendkívüli pártkongresszus
Mesterházy Attila vonalát erõsítette meg, fölényes
kétharmados többséggel. A fiatal elnök kora miatt
sem annyira tapasztalt politikus és kevésbé ráme-
nõs, mint Gyurcsány, de ez utóbbi még elõnyére is
válhat, hiszen az embereknek elegük van a csapko-
dó stílusból, az ellenfél örökös ostorozásából, in-
kább õszinte szavakat szeretnének hallani az or-
szág állapotáról, s a kivezetõ utakról. S
Mesterházynak van erre képessége, hiszen mind
hazai, mind pedig külföldi egyetemi tanulmányait
kitüntetéssel, summa cum laude minõsítéssel vé-
gezte. Megfontoltsága és kulturált beszéde külön
erény lehet a harcoló és mindig gyõzni (és nem
meggyõzni!) akaró politikusok közt. Az is javára
válhat, hogy neve alig hozható összefüggésbe a
szocialista kormányzás hatalmas csõdjével. Vagyis
nem sáros. 
Nyitott, demokratikus baloldali néppártként moz-
gástere is nagyobb lehet az MSZP-nek, mint a vele
kormányzó, a határon túli magyarság gondjaira ér-
zéketlen szabaddemokraták foglyaként. S a szom-

szédokat fölöslegesen heccelõ nagy-
magyarkodás helyett úgy vállalhatja
a magyar összefogást, hogy meg-
szabadul a Kovács László féle „ta-
nuljunk meg kicsik lenni” kisebbsé-
gi komplexustól is. 
Várjuk: Mesterházy csakugyan
mestere lesz az ellenzéki politizá-
lásnak, amire a magyar demokrá-

ciának nagy szüksége van. 

Lap-top
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Különös, hogy még 
a hatalommal szemben
kritikus média is 
megrendelésre és nem 
meggyõzõdésbõl ír.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A nyilvános siker semmilyen formája sem te-
heti jóvá az otthon elszenvedett kudarcot.”

Benjamin Disraeli

Múlt

Wesselényi

Mester?
A nap címe. Sorin Oprescu, a következõ
Traian Bãsescu, ziare.com.

Magyarázat. A romániai – nyomtatott és
elektronikus – sajtót szemlézõ portál veze-
tõ cikke biztosra veszi a jelenlegi bukaresti
fõpolgármester gyõzelmét a következõ el-
nökválasztásokon. A Basarab-híd felavatá-
sával (és tegyük hozzá: a fõváros élén vég-
zett jó munkájával) szerzett jó pontok
után „csak az a kérdés, hogy ki tudna el-
lenállni neki 2014-ben”. (Azért nem ször-
nyû, hogy még három évet kell kibírnunk
a mostanival?) A híd után következik a
nagy nemzeti stadion felavatása, és ha
még ez sem elég, a fõvárost átszelõ hatal-
mas függõút. Marad a kérdés, hogy ki lesz
Oprescu vetélytársa az államfõ-választáso-
kon, hiszen a politikusokkal amúgy is tor-
kig van a popor, azok megverik önmagu-
kat. 

Lassan a teszttel! A Gândult idézõ
Cotidianul ismerteti Dan Manolãchescu
Kovászna megyei  PDL-elnök harcias nyi-
latkozatát: „Ha az RMDSZ egy jövendõ
Koszovót akar, mondja meg, és mi vagy
fegyvert ragadunk, vagy elmegyünk”. Íme,
valóban egy hebehurgya ítélet. (Logikailag
is hibás, hiszen megtehetnék, hogy fegy-
vert ragadnak, és úgy tûnnek el a búsba.)
Szóval, aki ezt az egészet amolyan kísérle-
ti léggömbként felelõtlenül lanszírozta, bû-
nösen ártott országának. 

Üresben, de hevesen. Megragadta a fi-
gyelmünket egy másik cím is a Cotidianul-
ban: RMDSZ, isten hozott az ellenzékben!
Naplóbejegyzésrõl van szó, szerzõje senki
más, mint Varujan Vosganian, volt liberá-
lis miniszter, aki mielõtt ezt a következte-
tést levonná, megállapítja, hogy a politika
Romániában mindinkább felesleges idõtöl-
tésnek számít. (Igaza van, hiszen mind a
területi újrarendezõdés, mind az alkot-
mánymódosítás körüli felhajtás steril du-
ma, egyikbõl sem lesz semmi.) 

A nap álhíre. Sorozatos újramegyésítések
segítségével Traian Bãsescu el akarja érni,
hogy Hargita megye Botoºani-nal legyen
határos, Kovásznának pedig kijárása le-
gyen a tengerre. (Sepsiszentgyörgyön már
le is rakták – vízre – a hajógyár alapjait.) 

Sike Lajos
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Cs. P. T.

Holtpontra jutottak a tár-
gyalások az észak-erdélyi

autópálya építésével megbí-
zott Bechtel társasággal –
tudta meg lapunk az Orszá-
gos Út- és és Autópályaépítõ
Társaság (CNADNR) egyik
név nélkül nyilatkozó magas
beosztású tisztségviselõjétõl.
„Az amerikaiak addig halla-
ni sem akarnak esetleges al-
kuról vagy a munkálatok árá-
nak lecsökkentésérõl, amíg a
román állam nem törleszti
adósságát” – vázolta a hely-
zetet forrásunk. Tájékoztatá-
sa szerint 110 millió euróról
van szó, amit a CNADNR
sehogysem tud elõteremteni.
„Ha elõ is tudnánk kaparni
az összeget, legalább további
240 millió euró kéne ahhoz,
hogy három szakaszon foly-
tatódhassanak a munkálatok
és újabb hatvan kilométer
sztráda elkészüljön. Arról
nem is beszélve, hogy a kisa-
játításokat sem sikerült még
megoldani, ami a román ál-
lam kötelessége lenne” – ma-
gyarázta.

Mint ismert, az észak-erdé-
lyi autópálya munkálatai hó-

napok óta állnak, s egyes – a
Bechtel által meg nem erõsí-
tett hírek – szerint az ameri-
kai vállalat átköltöztette erõ-
gépei egy részét más európai
munkatelepekre. A jelek sze-
rint remény sincs a sztráda-
építés folytatására, annak el-
lenére, hogy június elején
Emil Boc miniszterelnök
még úgy nyilatkozott, a kivi-

telezés folytatódik. 
„Ez az állapot a Bech-

telnek nagyon is megfelel,
mivel akkor is pénz jár nekik,
ha nem dolgoznak. A román
állammal kötött szerzõdés
értelmében a megrendelõnek
fizetnie kell a cég tõkeköltsé-
geit, ami havonta több millió
eurót jelent” – mondta forrá-
sunk, hozzátéve, a kialakult
helyzetrõl a politikusok is te-
hetnek. „Nemcsak pénzhi-
ányról van szó. Az utóbbi
években nagyon gyakran vál-
toztak a CNADNR politikai
alapon kinevezett vezetõi. Az
új emberek már nem tudták
teljesíteni azt, amit elõdjük
szerzõdésben vállalt a Bech-
tellel szemben. Nem csoda,
hogy az amerikaiak szerint
komolytalanok vagyunk” –

jelentette ki. A Bechtel szóvi-
võjét többszöri próbálkozás
ellenére, lapzártánkig nem si-
került elérni.

Kárvallott 
alvállalkozók

A kialakult patthelyzetnek
máris több kárvallottja van.
Több tucat, a Bechtelnek dol-
gozó alvállalkozó nem kapta
meg a pénzét az amerikaik-
tól, s emiatt sokan a csõd szé-
lére kerültek. Tegnap mint-
egy ötven cégvezetõ küldött-
sége Florin Stamatian
Kolozs megyei prefektus se-
gítségét kérte, mivel nem
kapták meg fizetségüket a
Bechtel számára 2010 folya-
mán végzett munkálatokért,
illetve beszállításokért. Sok

vállalkozás – állítják az érin-
tettek – emiatt volt kénytelen
dolgozókat elbocsátani,
munkaeszközöktõl megvál-
ni, vagy végsõ esetben lehúz-
ni a rolót. A szóban forgó
Kolozs és Szilágy megyei cé-
gek szerint az elmaradások
értéke az egymillió eurót is
eléri, a konszern viszont arra
hivatkozik, addig nem tud fi-
zetni, míg a román állam
nem törleszti vele szemben
felgyülemlett adósságait. A
vállalkozók küldöttsége
konkrét megoldási javaslattal
állt elõ, ám errõl a felek nem
kívántak részleteket elárulni.

Másutt is akadozik

A szállításügyi tárca képvi-
selõinek nyilatkozatai alap-
ján egy ideig úgy tûnt, a bor-
si határátkelõt Brassóval ösz-
szekötõ autósztráda terveze-
te lassan elveszti prioritását a
kormány számára, hogy he-
lyet adjon a 4-es páneurópai
folyósó nevû Dél-erdélyi pá-
lya projektjének. Ezt leg-
utóbb Radu Berceanu volt
szállításügyi miniszter meg is
erõsítette. Lapunk azonban
megtudta: a CNADNR-nek
meggyûlt a baja az uniós
pénzekbõl épülõ dél-erdélyi
sztrádával is, miután az autó-
pálya nyomvonalát tervezõ
cég munkája kapcsán szerzõi
jogi problémák merültek fel.
„Mivel a bíróságon megtá-
madták az eddig megkötött
szerzõdéseket, borulhat a
dél-erdélyi sztráda kivitelezé-
se is” – magyarázta forrá-
sunk. 

Autópálya: Bechtelt a pohárKölcsön a Nabuccóra?

Az Európai Fejlesztési
Bankkal kezdett tárgyaláso-
kat a román kormány annak
érdekében, hogy az állami
tulajdonban levõ Transgaz
pénzalapokhoz jusson a
Nabucco olajvezeték meg-
építéséhez – írta a
Bloombergre hivatkozva a
Mediafax. A Raiffeisen Bank
International befektetõi
nemrégiben körlevélben mu-
tattak rá arra, hogy a
Transgaznak idén 50 millió
lejjel, jövõre pedig 30 millió-
val kell hozzájárulnia a veze-
ték építési költségeihez.

Nõtt a munkaköltség

Romániában 4,5 százalék-
kal emelkedtek az idei elsõ
negyedévben a munkakölt-
ségek, ami jóval meghalad-
ja a 2,7 százalékos európai
uniós átlagot – derült ki az
Eurostat legfrissebb statisz-
tikáiból. Ez a bolgár és ma-
gyar munkakiadások után
közösségi szinten a harma-
dik legnagyobb növekedést
jelenti.

Lidl a Plus „romjain”

Több mint száz üzlettel teg-
naptól Romániában is jelen
van a német tulajdonú Lidl
diszkontáruházlánc – írta a
Ziarul Financiar. Az ala-
csony árairól híres üzlethá-
lózat tavaly a Plus felvásár-
lásával tört be a hazai piac-
ra, ahol aktív terjeszkedése
várható. Jelenleg több tíz
újabb egység építése zajlik
országszerte. A Lidl hazai
forgalmát húszmilliárd
eurósra becsülik.

Közepes vásárlóerõ

Kevéssel több, mint 12 ezer
dollárnyi összeggel világ-
szinten a 68. helyen áll Ro-
mánia az egy fõre esõ brut-
tó hazai termék (GDP) te-
kintetében. Az országot
olyan, sokkal szegényebb ál-
lamok is lekörözik, mint
például Botswana vagy Tri-
nidad és Tobago – adta hí-
rül a Gândul. A vásárlóerõ
GDP-ben kifejezett összege
nagyobb, mint 2009-ben,
ám elmarad a 2008-ashoz
képest. A jelen statisztika
szerint Quatarban, Luxem-
burgban, illetve Norvégiá-
ban élnek a legtehetõsebb
polgárok. 

„Európai minõsítõt”

Az amerikai hitelminõsítõk
egyeduralmának ellensúlyo-
zására ismét egy európai hi-
telminõsítõ létrehozását
szorgalmazta Angela
Merkel. A német kancellár
úgy fogalmazott: Európa ön-
becsülése érdekében lenne
szükség erre a lépésre, hoz-
zátéve, a leendõ új hitelmi-
nõsítõnek a gazdasági szfé-
rából kellene érkeznie.
Merkel elismerte, hogy a je-
lenlegi gazdasági helyzet
nem igazán kedvez egy ilyen
szervezet megalapításának
és meglátása szerint elõbb le
kell küzdeni az eurózóna
adósságválságát. 

Röviden

Innen csak egy irányba vezet út? Kérdésessé vált az észak-erdélyi autópálya befejezése

Európára is kiterjed a görög dráma?
ÚMSZ

A lej árfolyamát is meg-
ingatta a befektetõk bizal-

mának csökkenése, miután
kérdésessé vált, hogy Görög-
ország megkapja-e a követke-
zõ hitelrészleteket a Nemzet-
közi Valutaalaptól (IMF), il-
letve az Európai Uniótól –
ami nélkül elkerülhetetlenné
válna az államcsõd. 

Miután a washingtoni
pénzintézet kikötötte: az or-
szág csak akkor számíthat fi-
nanszírozásra, ha a kabinet
keresztülviszi a parlamenten
a kölcsönmegegyezés alapjá-
ul szolgáló megszorítási cso-
magot, most az eurózóna
pénzügyi döntéshozói is „be-
keményítettek”. Tegnap haj-
nalban zárult találkozójuk
után az uniós pénzügymi-
niszterek sajtóközleményben
szögezték le, hogy a követke-
zõ (12 milliárd eurós) részle-
tet csak akkor kaphatja meg
az ország, ha újabb szigorú
megszorító intézkedéseket
foganatosít. 

Második esély

„Meg kell bizonyosod-
nunk arról, hogy a kormány-
nak bizalmat szavaz a parla-
ment és a program véghezvi-
hetõ lesz” – nyomatékosítot-

ta tegnap Didier Reynders
belga pénzügyminiszter. A
pénzügyi tárcavezetõk lu-
xembourgi ülése után az is
világossá vált, hogy Athén
egy második pénzügyi men-
tõcsomagot kap. Erre azért
van szükség, mert Görögor-
szág valószínûleg még jövõre
sem lesz képes pénzhez jutni
a tõkepiacokon, és mintegy
170 milliárd eurós finanszíro-
zási hiánya lehet 2012 és
2014 között. A helyzet foko-
zódását jelzi az is, hogy jelen-
tõs mértékben, 440 milliárd
euróra növelték az átmeneti
uniós stabilitási alap felhasz-

nálható hitelkeretét is. Az
EU és az IMF a jelek szerint
mindent elkövet azért, hogy
az áldozatvállalásból kima-
radjanak az ország legna-
gyobb hitelezõi – az Európai
Központi Bank, valamint a
görög, a francia és német
pénzintézetek és biztosítók –,
azaz Görögország továbbra

is rendben törleszteni tudja
feléjük fennálló adósságait.
Ha erre nem lenne képes, azt
a hitelminõsítõk csõdként ér-
tékelnék, amely súlyos követ-
kezményekkel járna az euró-
zónára nézve – mondta a
szombati Süddeutsche Zeitung-
nak Jean-Claude Juncker, az
Eurogroup elnöke. „A tûzzel

játszunk. (…) A csõd megfer-
tõzheti Portugáliát és Íror-
szágot, majd nagy adósságai
miatt Belgiumot és Olaszor-
szágot is, még Spanyolország
elõtt” – magyarázta. 

Bedöntheti a bankokat

Annak ellenére, hogy az
athéni kormány nyugalom-
mal tekint a változások elé, a
bankszférában már rég meg-
húzták a vészharangokat.
Bár az európai bankok egy
ideje csökkentették a görög
fejleményeknek való kitettsé-
güket, a kockázat lehetõsége
továbbra is fennáll az euró-
zóna perifériáján levõ orszá-
gok részérõl. Ebben Romá-
nia is jelentõs mértékben
érintett, miután az itt jelenle-
võ pénzintézetek egy része
masszívan támogatja görög
anyabankját. Londoni elem-
zõk egyenesen katasztrofális-
nak nevezték a hatást, ame-
lyet a görög államcsõd az eu-
rópai bankrendszerre gyako-
rolhat. 

Történelmi rekordot döntött tegnap a svájci
frank lejjel szembeni árfolyama, ezzel
egyidõben pedig az euró is február óta nem
látott szintre erõsödött. Az alpesi ország
pénzét 3,53 lejért váltották, az euró ára pe-

dig 4,27 lejre emelkedett a nap folyamán. A
régió pénznemei átlagosan 0,4 százalékot
gyengültek.  Az elemzõk egyetértenek ab-
ban, hogy a lej értéktelenedése elsõsorban a
görög krízis számlájára írható.

Zuhanásnak indult a lej

„Kenyeret vagy cirkuszt”. Reformmal elkerülhetõ lenne az államcsõd Görögországban

Fotó: capital.ro

Az Európai Bizottság (EB) jegelte a romániai szállításügyi
infrastruktúrát finanszírozó Regionális Operatív Program
kifizetéseit, mivel úgy ítéli meg, gondok merültek fel a ver-
senytárgyalásos szerzõdések ügyében. Az EB az összes
megkötött szerzõdés újravizsgálását követeli Bukaresttõl –
ez elsõsorban a régiófejlesztési és turisztikai minisztérium
megállapodásait érinti. A régiófejlesztési tárca közleménye
szerint az EB diszkriminatívnak találta a pályázatok elbí-
rálásának kritériumrendszerét az építõk kiválasztásakor.

Brüsszel levágta a Romániának szánt pénzeket
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Röviden

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Ion Slavici, a meteoritok
és a tájleírás szerepelt

azon a tételsoron, amellyel
tegnap a nyolcadikos záró-
vizsga résztvevõi szembesül-
tek. Az általános iskolák vég-
zõseinek irodalmi szöveget,
tudományos igénnyel megírt
ismertetõt kellett értelmezni-
ük és 10-15 soros fogalma-
zásban kellett kidolgozniuk a
tételeket. 

Lesznek meglepetések

A diákok többsége köny-
nyûként értékelte a tételeket,
a pedagógusok viszont azt
hangsúlyozták, a tegnap le-
zajlott záróvizsga eredmény-
hirdetése okozhat meglepeté-
seket. „Mindenképpen pon-
tos mûfajismeretre volt szük-
ség ahhoz, hogy a tételeket
jól kidolgozzák, és tapaszta-
lataim szerint a diákok több-
ségének a szövegértéssel van
a legtöbb problémája” – nyi-
latkozta lapunknak a maros-
vásárhelyi Maria Cioba pe-
dagógus. „Egyelõre úgy ér-
zem, hogy jól ment a vizsga,
de nagyon kevésszer volt al-
kalmunk hasonló tételekkel
dolgozni, fõleg az hozott za-
varba, ami nem román iro-
dalmi kérdés volt. Nem na-
gyon értek a meteoritokhoz”
– vélekedett a nyolcadikos
Suszter Éva, aki abban bízik,
akárcsak a félévi dolgozat
esetében, tárgyi ismereteinek
hiánya ellenére az írásbelin is
jól szerepel. Maros megyé-
ben 5438 nyolcadikos vett
részt a tegnapi román nyelv

és irodalom vizsgán, sokuk
számára nagyon fontos,
hogy milyen eredményt sike-
rül elérni. A kilencedikbe
iratkozó tanulók többsége
még mindig líceumba vágyik
– hangsúlyozta lapunknak Il-
lés Ildikó fõtanfelügyelõ-he-
lyettes. „Még mindig a divat
diktál, de ez pár év múlva
meg fog változni” – fogalma-
zott Illés. Andrássy Árpád, a
marosvásárhelyi 7-es számú
általános iskola igazgatója
megerõsítette a fõtanfelügye-
lõ-helyettes véleményét:
mindketten úgy vélik, egyre
fontosabb szerephez juthat a
szakoktatás. Bár még a Bo-
lyai a divat, egyre többen vá-
lasztják az elméleti líceumok
helyett az Elektromaros, a
Gheorghe ªincai vagy a
Traian Vuia szaklíceumok kí-
nálatát. „Ezekben az iskolák-
ban pont úgy kell a romántu-

dás, mint az úgynevezett el-
méleti líceumokban. Sõt: itt
van igazán nagy jelentõsége
a beszélt nyelv, és a különbö-
zõ szakkifejezések ismereté-
nek” – egészítette ki monda-
nivalóját Maria Cioba ro-
mántanárnõ, aki nagyon iz-
gult magyar diákjai sikeréért.

Tanárok: nem 
kisebbségre szabva

Péter Tünde, a Kolozs me-
gyei fõtanfelügyelõ-helyette-
se „közepesen nehéznek”
minõsítette a tételeket. Teg-
nap ebben a térségben 6300
nyolcadikos jelent meg az
írásbelin. „Biztos vagyok ab-
ban, hogy ezek a feladatok a
magyar nemzetiségû tanu-
lóknak sem jelenthettek gon-
dot” – hangsúlyozta lapunk
kérdésére a szakértõ. A szü-
lõk közül többen úgy nyilat-

koztak, meglepõ volt a felmé-
rés. „Az utóbbi években jel-
lemzõ, hogy irodalmi és nem
irodalmi szövegek vegyesen
szerepelnek a tételsoron, de
év közben hasonló írás- és
szövegértési gyakorlatokat
alig végeznek a gyerekek, vi-
szont rengeteg nehéz, úgyne-
vezett klasszikus szöveget ol-
vastatnak velük” – nyilatkoz-
ta Puch Tibor szülõ, aki úgy
véli, hasonló feltételek mel-
lett a könnyû vizsgára is ne-
héz felkészülni.  Többen arra
hívták fel a figyelmet, hogy
rendkívül fontos lenne, ha a
magyar nemzetiségû gyere-
kek külön tankönyvekbõl és
munkafüzetekbõl tanulhat-
nának, és gondot fordítaná-
nak a folyamatos, szakszerû
szókincsfejlesztésre. „Más-
képp fejlõdik a nyelvhaszná-
lata annak, aki nem anya-
nyelvi szinten beszél romá-

nul. Lehet, hogy bizonyos té-
mákat ügyesen körbe tud jár-
ni, de nem biztos, hogy pont
a földrajzi szókincse rendben
van, és ha ez így van, akkor
az idei meteoros tétel igenis
nehéznek minõsíthetõ” –
hangsúlyozta Köllõ Csilla,
aki lányát kísérte el a meg-
mérettetésre.

A kisebbek 
sem csalhatnak

Az oktatási tárca a román
írásbeli elõtt közleményben
jelezte: a nyolcadikos záró-
vizsgák az érettségihez ha-
sonló biztonsági feltételek
mellett zajlanak, és a csalási
kísérleteket most is szigorú-
an büntetik. Országszerte
több, mint kétszázezer diák
vizsgázott négyezer vizsga-
központban, az illetékes ha-
tóságok tíz alternatív tétel-
sort dolgoztak ki, ezek közül
sorsolták ki az idei feladato-
kat. A szaktárca jelezte: a
közepes nehézségû felmérés
teljesítésére 120 perc állt a
vizsgázók rendelkezésére. A
felügyeletet osztálytermen-
ként két pedagógus biztosí-
totta, de az általunk megkér-
dezett végzõsök és tanárok
egyaránt megerõsítették:
nem volt az idei érettségi
szóbeliken tapasztalható fe-
szült légkör az iskolákban.
Mint ahogyan arról lapunk
korábban beszámolt, az
érettségi elõtt térfigyelõ ka-
merák telepítését helyezte ki-
látásba az oktatási tárca,
emiatt sokan a rossz vizsga-
körülményekre panaszkod-
tak a maturandusok közül. 

Nyolcadikos záróvizsga:
nem elég a nyelvtudás

A nyolcadikosok lexikális és nyelvi ismereteit is vizsgálták a tegnapi román írásbelin

Pusztított a júniusi vihar

Többórás áramkieséseket
okozott a hétvégi vihar Er-
dély-szerte: a nyári ítéletidõ
zivatart, szélvihart és vil-
lámlést hozott, helyenként
tíz fokkal is hûvösebbet
mértek a hõmérõk a múlt
heti kánikulai értékekhez
képest. Az Országos Mete-
orológiai Intézet jelentése
szerint a viharfelhõk ma-
radnak, továbbra is csapa-
dékos idõ jön, de a hét kö-
zepéig tart a felmelegedés,
a nappali csúcshõmérséklet
elérheti a 35 fokot. Ma az
ország északi, északnyugati
régióiban, holnap csupán
északon várható nagy men-
nyiségû csapadék. A lezú-
duló víz miatt utak rongá-
lódtak meg, vízátmosások
keletkeztek, és megszapo-
rodtak a közlekedési balese-
tek is.  

Kiváló a vízminõség

Harminchárom helyszínen
ellenõrzi a Konstanca Me-
gyei Egészségügyi Igazgató-
ság a Fekete-tenger vizét, az
eredményeket folyamatosan
teszik közzé, így a most in-
duló üdülési szezon végéig
követhetõ, milyenek a für-
dõzés feltételei. Az elsõ je-
lentés adatai szerint két
üdülõtelepen (Vénusz és
Vénusz I) jó minõségû a
víz, a többi állomáson pedig
kitûnõ. A hétvégén algá-
sodásról érkezett jelentés,
ezekben a napokban virág-
zik a rendkívül elterjedt ví-
zinövény. A hatóságok sze-
rint kellemetlen jelenségrõl
van szó, amely azonban a
fürdõzõk egészségére nem
jelent veszélyt. 

Karantén
Gyergyószentmiklóson

Veszett róka miatt rendeltek
el vesztegzárat Gyergyó-
szentmiklóson. Az érvény-
ben lévõ rendelkezéseknek
megfelelõen a következõ
idõszakban sürgõsen pótol-
ni kell azoknak az állatok-
nak az oltását, amelyek idõ-
ben nem kapták meg az
életmentõ vakcinát. Az ol-
tás beadása után az érintett
állatokat 14 napig teljesen
elkülönítve kell tartani. A
három hónapig  tartó vesz-
tegzár miatt befogják és
várhatóan elaltatják a kó-
bor kutyákat és macskákat
is. Hasonló karanténra leg-
utóbb Szatmár megyében
került sor, ott a városköz-
pontban bukkantak veszett
rókára.

Újabb vasúti baleset

Teherautóval ütközött az
Arad és Nagyvárad között
közlekedõ gyorsvonat, a
fát szállító gépjármûvet
egy magyar állampolgársá-
gú férfi vezette, és vélhetõ-
leg figyelmetlensége okozta
a balesetet. A teherautót
több méteren át tolta a vo-
nat, de személyi sérülés
nem történt, az anyagi kár
jelentõs. A baleset körül-
ményeit jelenleg is vizsgál-
ja a rendõrség.

Híröszefoglaló

A Házsongárdi temetõbe
látogatott Detlev Boeing,

az Európai Bizottság Bõvíté-
si Stratégiai Igazgatóságának
kisebbségi és emberi jogokért
felelõs fõtanácsosa.  A rövid
séta során a fõtanácsosnak a
temetõkert sírjaival, illetve a
Rédey- és a Bánffy-kriptával,
valamint a Házsongárd Ala-
pítvány irányításával folyó
felújítási munkálatokkal is-
merkedett. Detlev Boeing a
terepszemle után hangsú-
lyozta: a szarajevói muszlim
temetõ felújításához is sike-
rült támogatást szerezni, itt
is lehetõség nyílik a gyors és
nélkülözhetetlen állagmeg-
õrzõ beavatkozásra, de a ha-
sonló jellegû beruházáshoz
elengedhetetlen a helyi ön-
kormányzat együttmûködé-
se. Az Európai Bizottság Bõ-
vítési Stratégiai Igazgató-
ságának szakembere a helyi
civil szervezetek képviselõi-
vel is egyeztetett, megnézte a
nemrég megrongált sírköve-
ket, amelyeket ismeretlen
tettesek olajjal öntöttek le. A
fõtanácsos megdöbbenéssel

vette tudomásul a Há-
zsongárdi temetõben uralko-
dó állapotokat és elfogadha-
tatlannak tartotta azt, hogy a
városvezetés szemet huny a
mûemlékvédelem hiányos-
ságai fölött. A fõtanácsos
hangsúlyozta: a Házson-
gárdi Alapítvány munkáját
és panaszait eljuttatja az ille-
tékes nemzetközi fórumok-
hoz, bízva abban, hogy sike-
rül érdemi segítséget nyújta-
ni a kolozsvári temetõvédõk-
nek. A múlt héten a Kolozs
Megyei Ifjúsági Fórum
(KIFOR) tett közzé nyilvá-
nos állásfoglalást Házson-
gárd-ügyben, ez a szervezet
azt javasolta, helyezzenek el
térfigyelõ kamerákat a teme-
tõkertben, és éjszaka is vilá-
gítsák ki a sírokat.  A sírron-
gálások miatt több rendben
tiltakozott a Házsongárd
Alapítvány is. A civil szerve-
zet feltételezése szerint van-
nak, akik a mûemlékvédelmi
törvényre fittyet hányva a
mûemlékek megrongálásá-
val „szabadítanak fel” sírhe-
lyeket a védett temetõben. A
helyiek az UNESCO segítsé-
gében bíznak, mert úgy vé-

lik, csak nemzetközi összefo-
gással lehet megakadályozni
a síremlékek további pusztu-
lását. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) és
a történelmi egyházak ko-
lozsvári képviselõi szintén
felhívást tettek közzé, amely-
ben ökumenikus áhítatra és
a temetõ bejárására invitál-
ják a sírkert sorsa iránt ér-
deklõdõket. Emlékeztetnek,
a Házsongárd több száz je-
lentõs erdélyi személyiség
nyugvóhelye, tudósok, poli-
tikusok, mûvészek, egyház-
fõk síremlékei alkotják az er-
délyi nemzeti panteont.
„Úgy tûnik, mára ez a ke-
gyeleti hely már önmagát
sem tudja megvédeni. Kiha-
lófélben a hely szelleméhez
igazodó kulturált viselkedés
és kölcsönös tisztelet. Az
évek óta tartó pusztításnak,
rongálásnak mindeddig
egyetlen városi hatóság sem
volt képes véget vetni” – ol-
vasható a felhívásban, mely-
nek szerzõi július 2-án,
szombaton 18 órára a
Házsongárdi temetõ bejára-
tához invitálják a kolozsvári-
akat. 

Hírösszefoglaló

Közleményben reagált
tegnap a magyar külügy-

minisztérium a gyulafehér-
vári teológia rektorát ért at-
rocitásokra: három férfi bas-
ballütõkkel verte meg Oláh
Zoltánt a hétvégén. A Ke-
resztalja címû lap úgy tudja, a
tettesek azért verekedtek,
mert a rektor megpróbálta le-
fényképezni a teológiai inté-
zetet kõvel dobáló fiatalokat.
Az ittas vandálok nekiestek a
fényképezõgéppel bizonyíté-
kokat gyûjtõ rektornak, szi-
dalmazni kezdték, és a náluk
levõ ütõkkel kétszer meg-
ütötték. A lap információi
szerint Oláh Zoltán elvesz-
tette eszméletét, sebeit a gyu-
lafehérvári kórház sürgõssé-
gi osztályán varrták össze. A
sértett feljelentést tett a rend-
õrségen, a három támadóból
kettõt elfogtak, õk szabadlá-
bon védekezhetnek. 

A külügyminisztériumi
közlemény úgy fogalmaz:
Magyarországon megdöb-
benéssel értesültek a gyula-
fehérvári magyarellenes at-
rocitásokról. A tárca tegna-
pi, az MTI-hez eljuttatott

közleményében reményét
fejezte ki, hogy elszigetelt
esetrõl van szó. A miniszté-
riumban úgy tudják, hogy
Gyulafehérváron megron-
gáltak több, a katolikus egy-
ház intézményeinek helyet
adó épületet is. „Annak elle-
nére, hogy az érintett intéz-
ményekben anyagi kár oko-
zása már korábban is elõfor-
dult, személyek elleni táma-
dásokra eddig még nem volt
példa” – olvasható a külügyi
közleményben. A miniszté-
rium kifejezi reményét,
hogy „nem egy összehan-
golt magyarellenes hangu-
latkeltésnek vagyunk tanúi,
mely élesen szemben állna a
mindkét nemzet számára
szimbolikus jelentõséggel
bíró város szellemiségével”.

A magyar kormány sze-
rint az eset ellentmond a
magyar–román kapcsola-
tokban tapasztalt nyitottság-
nak és szoros együttmûkö-
désnek is, és olyan idõsza-
kot idéz fel, melyet mindkét
nemzet már meghaladott-
nak vélt. A tárca üdvözölte,
hogy a  rendõrségnek sike-
rült azonosítania az elköve-
tõket.

Bottal verték a rektortHázsongárdért lobbiznak
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Közel kétszáz fõs hallga-
tóság elõtt mutatta be a

Kié itt a tér, valamint Az Erdé-
lyi macska címû köteteit
Markó Béla író-politikus hét-
végén a székelyudvarhelyi
polgármesteri hivatal díszter-
mében. Dr. Verestóy Attila,
az író–olvasó találkozó házi-
gazdája megnyitó beszédé-
ben fontosnak nevezte az ese-
ményt, hiszen ezen a napon
„az írott szó mögött itt van
az élõ ember, akirõl nem kell
elmesélni, mit tett azért a kö-
zösségért, melyben élünk.”

A Palló Imre Zene- és Kép-
zõmûvészeti Szakközépisko-
la diákjainak tartalmas zenei
mûsorával folytatódott a ren-
dezvény, majd Tõzsér József,
a Pallas-Akadémia Könyvki-
adó igazgatója beszélt az
idén kiadott mûvekrõl. A kö-
teteket bemutató Székedi Fe-
renc úgy látja, gyakran be-
szélnek ma a Markó-dok-
trínáról, ám ezt sokan sokfé-
leképpen értelmezik. Az õ ol-
vasatában a Markó-doktrína
lényege a szülõföldön való
boldogulás parancsában, a
Magyarországgal való mel-
lé- és nem alárendelt vi-
szonyban, a román többségi
nemzettel való konstruktív
együttmûködésben, a harso-
gó kinyilatkoztatások helyett
a hatékony és következetes
munkában és az alulról jövõ
céltudatos intézményépítés-
ben keresendõ. 

Markó Béla az író–olvasó
találkozón elmondta: szerin-
te a napokban kibontakozott

vita a megyerendszer átszer-
vezésérõl rég nem érzékelt
hevességû magyarellenessé-
get hozott a felszínre, amely-
nek hátterében kétségtelenül
az a szándék is húzódik,
hogy megtörjék a magyar
többségû régiók erejét. 

„A román politikum látha-
tóan felismerte azt, hogy egy
ilyen átszervezéssel gyakorla-
tilag pillanatok alatt meg le-
het változtatni, át lehet raj-
zolni a térképet. Ezt megaka-
dályozni csak úgy lehet, ha
nekünk, erdélyi magyarok-
nak, a rendelkezésünkre álló
politikai eszközökkel van
erõnk ennek gátat vetni” – fi-
gyelmeztetett a politikus.
Szerinte mindaddig, amíg mi
azt a vitát folytatjuk, hogy
kié itt a tér Erdélyben, romá-
noké vagy magyaroké, addig
nem fogunk semmilyen ered-
ményt elérni: de ha rá tu-
dunk állni egy másik szemlé-
letre, hogy Erdély végülis egy
vagyonközösség, egy olyan
közös tulajdon, amelyet ha
meg tudjuk úgy osztani,
hogy kinek-kinek meglegyen
benne a saját része, tulajdo-
na, autonómiája, akkor talán
kialakítható tartósan ez a kö-
zös tér – mutatott rá Markó
Béla. 

„Segíts magadon, és az Is-
ten is megsegít. Segíts maga-
don, és megsegít Brüsszel,
megsegít Magyarország, se-
gíts magadon, és akkor Bu-
karestben is tudsz kicsikarni
támogatást, eredményt. Ez a
Markó-doktrína lényege” –
mondta a szerzõ a találko-
zón. 
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Sipos M. Zoltán, 
Antal Erika, Totka László

Az erdélyi városok nem
csatlakoznak a mai, Zene

Ünnepe nevû európai ren-
dezvénysorozathoz, az egyes
filharmóniák évadzáró kon-
certjüket dedikálják a jelen-
tõs európai eseménynek. A
Zene Ünnepét 1982-ben tar-
tották elõször Franciaor-
szágban. Maurice Fleuret
francia zenetudós javasolta,
hogy a nyár elsõ napját a vi-
lágon mindenütt zenével kö-
szöntsék. Ma már a Zene
Ünnepe európai, sõt nemzet-
közi méretûvé vált: több
mint 100 országban rendezik
meg. A rendezvény lényege,
hogy résztvevõi nyissanak az
addig kevésbé ismert zenei
stílusok felé, másfelõl vi-

szont lehetõséget biztosít kü-
lönbözõ zenei intézmények
számára (opera, zenekarok,
kórusok, stb.), hogy kiszaba-
duljanak a négy fal közül és
megmutatkozzanak a szabad
ég alatt.

Igazi zeneünnep 
Bukarestben

Az év legrövidebb éjszaká-
ját zenével töltik a fõváros-
ban, Franciaország bukaresti
nagykövetsége és a Francia
Kulturális Központ jazz,
pop- és indie rock koncerte-
ket szervez a Zene Ünnepe
alkalmából. 

A Román Nemzeti Múze-
um udvarán szervezet kon-
certsorozatot ma este 7 óra-
kor Nadia Trohin és Toma
Hawk duója nyitja. A jazz
után pop-rock következik a
Jakko együttestõl, majd 22
órától két indie-rockot játszó
együttes, a Toulouse Lautrec
és a The MOOoD követke-
zik. A Zene Ünnepe szelle-
méhez híven a szervezõk in-
gyen kínálják a koncerteket a
közönségnek. Ezenkívül, a
zenész szakma mellett min-
denkit arra biztatnak, hogy
bátran vegye kézbe a hang-
szerét és muzsikáljon, akár
otthon, akár az utcákon!

Erdélyi zeneünnepek

„Nagyváradon a Zene Ün-
nepének hivatalos dátumától
eltérõen csütörtöki évadzá-
rónkon szentelünk teret en-
nek az eseménynek, egy
szimfonikus rock-koncerttel”
– nyilatkozta lapunknak Tó-
dor Albert, a Nagyváradi Ál-
lami Filharmónia igazgatója.
Elmondása szerint  a Zene
Ünnepének szentelt koncer-
ten olyan híres rock-slágerek
szólalnak meg szimfonikus
köntösben, mint a Beatles –
Yesterday, Let it Bee vagy a
Queen Bohemian Rhapsody és
a We Are the Champions címû

slágerei, de a Filharmónia
Enescu–Bartók teremében
Rolling Stones, Blues Brothers,
Deep Purple, Led Zeppelin
és a Modern West népszerû
szerzeményei is felcsendül-
nek. Marosvásárhelyen szin-
tén csütörtökön ünneplik a
zenét. Vasile Cazan, a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia mûvészeti igazgatója
elmondta, Franz Lamprecht
vezényletével egy könnyed,
kellemes koncertre számít-
hatnak a komolyzene kedve-
lõi, amelyen Csajkovszkij,
Handel és Mozart mûvei
csendülnek fel. Hozzátette,
hogy az ünnep tulajdonkép-
pen nem csak egy napot tart,
évek óta hagyomány ugyanis
a Marosvásárhelyi Nyáresti
orgonahangverseny nevû
rendezvény, amelyen Molnár
Tünde orgonamûvész lép fel.
Kolozsváron pénteken tartják
a Zene Ünnepét, tudtuk meg
a kolozsvári Transilvania Fil-
harmónia igazgatójától. „Mi
a filharmóniánál és általában
a zenészek, mindig, minden
alkalommal, minden héten a
zenét ünnepeljük. Konkrétan
a zene ünnepére nem készü-
lünk, viszont ezt az alkalmat
a hétvégén, pénteken a filhar-
mónia évadzáró koncertjével
egybekötve fogjuk megünne-
pelni. Gondolom, hogy mél-
tó ünnepség lesz ez a kon-
cert” – nyilatkozta az ÚMSZ-
nek Marius Tabacu. 
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Enyhén szólva is furcsán
ért véget a hétvégén a

XI. Pécsi Országos Színházi
Találkozó, amelyrõl az elis-
merések javát Alföldi Ró-
bert, a Nemzeti Színház ve-
zetõje vihette haza. Vid-
nyánszky Attila, a debrece-
ni Csokonai Színház igaz-
gatója felháborodásában ha-
zautazott a díjátadó elõtt,
pedig a Mesés férfiak szár-
nyakkal címû darabját A kü-
lönleges látványvilágáért, a
színházi eszközök komplex
használatáért díjazták. A
rendezõ nehezen viselte az
elõadását ért kritikát a szak-
mai beszélgetésen, ezért egy
széket feldöntve kirohant a
terembõl. Hazautazása elõtt
kijelentette: „a magyar kul-
túrpolitizáló kritika eldönti,
melyik elõadásnak kell meg-
nyernie a POSZT-ot. Idén a
Mohácsi János által a
Nemzetiben rendezett da-
rabot szemelték ki”. A ta-
lálkozó legjobb darabja az
Alföldi által rendezett Mar-
tin Sperr: Vadászjelenetek Al-
só-Bajorországból címû darab
lett a legjobb elõadás, amely
a közönségzsûri díját is el-
nyerte, Hevér Gábor pedig a
legjobb fõszereplõ lett. A
legjobb rendezõnek járó el-
ismerést Mohácsi János
kapta a Pécsi Nemzeti Szín-
ház Pintér Béla – Darvas
Benedek: Parasztopera címû
produkciójának színre vite-
léért. 

Felemás az idei zeneünnep 

Kié itt a tér Erdélyben?
HIRDETÉS

A Zene Ünnepének lényege a közös ünneplés, a zene szeretetének átadása kicsiknek és nagyoknak

Alföldi

POSZT-sikere

Író-olvasó találkozó
Pomogáts Bélával

A székelyudvarhelyi Haáz
Rezsõ Múzeumban mutat-
ják be holnap 18 órakor
Pomogáts Béla Magyar iroda-
lom Erdélyben 1968–1989 cí-
mû könyve V–VI. kötetét –
írja a szekelyhon.ro. Az író-ol-
vasó találkozó házigazdája
Róth András Lajos, a Tudo-
mányos Könyvtár könyvtá-
rosa lesz, a kötetet Sarány
István, a Pallas-Akadémia
Könyvkiadó fõszerkesztõ-
helyettese méltatja.

Új Caravaggio-festményt
azonosítottak

Caravaggio korábban nem
ismert mûvét azonosították
szakemberek egy magán-
gyûjtemény darabjai között,
a festmény hamarosan meg-
jelenik egy könyvben – írja a
The Guardian címû brit lap
internetes kiadása. A Szent
Ágostont ábrázoló olajfest-
ményt kifejezõ, érett munka-
ként jellemezték, amelynek
születését az 1600 körüli
évekre teszik. „Ami egy
XVII. századi ismeretlen fes-
tõ mûvének tûnt, arról a res-
taurálás után kiderült, való-
jában milyen értékeket rejt”
– fogalmazott Sebastian
Schütze, a Bécsi Egyetem
mûvészettörténet-professzo-
ra, a Caravaggio és követõi Ró-
mában címû kiadvány egyik
társszerzõje.

Csak Bukarest-

ben tartják meg

a szó szoros ér-

telmében a Zene

Ünnepét, az or-

szág más váro-

saiban a 30 éves

jubileumi ese-

ményt egybekö-

tik a filharmóni-

ák évadzáróival.
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A U2 együttes kereste a leg-
több pénzt 2010 májusa és

2011 májusa között a könnyûze-
nei ipar elõadói közül a Forbes
gazdasági lap szerint – az ír ze-
nekar az elsõséget legutóbbi vi-
lágkörüli turnéjának köszönhe-
ti. A zenekar grandiózus 360°
világturnéja minden idõk leg-
jobb bevételû zenei eseménye-
ként vonul be a történelembe,
közel 700 millió dollárt termelve
két év alatt. Az elmúlt évben
Bono, The Edge, Adam Clayton
és Larry Mullen Jr. közösen 195
millió dollárt kerestek. Bono
együttese nem most kerül a lista
élére, tavaly 108 millió dollárral
szintén elsõk voltak.  

A Forbes toplistáján az „ezüst-

érmes” Bon Jovi, 125 millió dol-
lárral, legyûrve a tavalyelõtti
második helyezett Bruce Spring-
steent, aki a Billboard zenei por-
tál szerint 2009-ben „csupán” 57
millió dollárt tehetett zsebre. 

A harmadik helyen Elton
John áll, 105 millió dollárral –
2009-ben Madonna volt a
„bronzérmes”, 47 millióval. (Az
amerikai énekesnõ 2008-ban az
élen állt ugyanezen a listán 242
millió dolláros bevétellel.) 

Negyedik Elton gyermekének
keresztanyja, Lady Gaga lett,
aki az elmúlt egy évben 90 mil-
lió dollárral lett gazdagabb. A

Forbes információi szerint az ex-
travagáns énekesnõ az elkövet-
kezendõ 365 napban ennél sok-
kal többet kereshet. 

Az ötös listát Michael Bublé
kanadai énekes zárja, aki 2010
májusától 2011 májusáig 70 mil-
lió dollárral többet tudhat a bank-
számláján. A listán csupán öt ze-
nész hölgy van a 11 férfi elõadó-
val szemben – Lady Gaga mellett
Taylor Swift (45 millió dollár),
Katy Perry (44 millió dollár),
Beyoncé (35 millió dollár) és
Rihanna (29 millió dollár). A 25-
be bekerült egy pár is, mégpedig
Beyoncé és férje, Jay-Z. Most for-

dult elõ elõször, hogy a rapper
több pénzt keresett feleségénél,
igaz csak 2 millió dollárral. 

A legfiatalabbként Justin
Bieber 17 éves kanadai énekes
került fel a zenészek közé, a tini
lányok nagy kedvenceként 52
millió dollárt énekelt össze, s ez-
zel a kilencedik lett. A legidõ-
sebb pedig Paul McCartney, a
69 éves énekes 67 millió dollárt
keresett az elmúlt egy évben. A
18. helyen öten is végeztek a
maguk 35 millió dollárjával
(24,8 millió euró): AC/DC,
Sean „Diddy” Combs, Beyoncé,
Tim McGraw és a Muse. 

Lassacskán a BBC is áttér a HD-módban
történõ sugárzásra, emiatt kiemelkedõen fon-
tossá vált, hogy (legalábbis képernyõn) szebbé
tegyék a bemondóikat is. Az emberi bõr ter-
mészetes egyenetlenségeit szuperkozmetiku-
mokkal elfedni szándékozó brit médiaóriás az
idén körülbelül 100 ezer fontot tervez befektet-
ni az alapozókba és orrpúderekbe. Egy ekko-
ra cég számára ez nem jelent sok pénzt, tehát
sokkolóbb az, hogy egy ilyen hatalmas mé-
diavállalat „arcai” bevallottan maszk mögé
bújtatva lépnek fel. Lesújtó az angol média-
cég ezen gesztusa, amely leminõsíti a termé-
szetességet a protokollal szemben. Ha integrá-
lódni akarunk a  társadalomba, muszáj be-
tartanunk a formalitás bizonyos szintjeit, ám
a BBC ezen tette azt üzeni nekünk: ha érvé-
nyesülni akarunk, fedjük el teljesen apró-na-
gyobb hibáinkat, és vegyünk fel egy széles vi-
gyort. Akár a hosszú távú siker is garantált.
Vivat, Média!

(prier)

Kettõs tükör 

Olvasói hibaigazítás

Tisztelt szerkesztõség, több hiba is megje-
lent a Cs. Gyimesi Éva temetésérõl szóló rö-
vid beszámolójukban. Elõször is nem
„gyászmise”, hanem gyászszertartás volt. A
gyászmisét másnap (vasárnap) celebrálták a
kerekdombi templomban. Jakab Gábor plé-
bános nem kanonok, hanem pápai káplán,
plébániája pedig nem a Monostoron, hanem
a Kerekdombon van. Egy országos napilap
hogy engedhet meg magának ilyen nagyfo-
kú felszínességet?

Kallós Irén, Kolozsvár

Kedves Kallós Irén, köszönjük észrevétele-
it. Jakab Gábor plébános úrtól és olvasó-
inktól ezúton kérünk elnézést a pontatlan-
ságunkért.

A szerk.

A rockerek vitték a pénzt
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Soha nem találkoztunk a facebookos
„barátaink” 7 százalékával

A Pew Internet tanulmánya szerint a
Facebook felhasználói soha sem találkoztak
a „barátaik” 7 százalékával – írja a
techcrunch.com. Egy átlagos felhasználó, a
közösségi oldalon bejelölt „barátai”, 89
százalékával többször, 3 százalékával egy-
szer és 7 százalékával még soha nem talál-
kozott a való életben. Egy normál regiszt-
rált tag esetében, akinek 229 ismerõse van,
ez 16 személyt jelent, akivel soha és 7 sze-
mélyt jelent, akivel csak egyszer találko-
zott. A tanulmány megállapítása szerint
egy ilyen normál felhasználó ismerõseinek
22 százalékát a középiskolából, 12 százalé-
kát a tágabb családból, 10 százalékát a
munkából, 9 százalékát az egyetemrõl, 8
százalékát a közvetlen családból és 2 szá-
zalékát pedig a szomszédból ismeri.

Sokszor lenyûgözõ egyszerûségük
miatt hatnak a kereskedelmi nagy-
vállalatok reklámstratégiái. Vár-
ható volt, hogy a válság miatt
megcsappant reklámpiacon ma-
radt betöltetlen (mûsor)tér és
(mûsor)idõ kihasználása nem a
hagyományos módokon fog történ-
ni, mégis meglepõ a Burger King
gyorsétterem-lánc legújabb „fogá-
sa, amely abban áll, hogy kibérel-
ték a DirecTV nevû mûholdas
szolgáltató egyik csatornáját, ame-
lyen a nap 24 órájában egyetlen
hatalmas hamburgert mutatnak,
és egy ingyenes hamburger-utal-
vánnyal jutalmazzák mindazokat
az amerikai tévénézõket, akik ké-
pesek öt percet átkapcsolás nélkül
bámulni a modern gasztronómia
ezen „mûremekét”. 
Dicséretes a McDonald’s-nál jóval
jobb hírû, de nálunkfelé kevésbé

felkapott, a hagyományos étkezés-
kultúrákat a pillanatok alatt törté-
nõ jóllakatás buta szokásával he-
lyettesítõ Burger King marketingsi-
kere, eddig ugyanis körülbelül 71
ezer utalványt postázott. Mind-
annyian tudjuk, hogy az étkezésre
szánt átlagidõ csökkenéséért elsõ-
sorban nem a gyorséttermek felelõ-
sek, hanem a 20. század elejétõl
fogva lassacskán, majd a világhá-
borúk utáni idõk hiperkapital-
izálódási idõszakában robbanás-
szerûen változó munkakultúra. A
világ leghíresebb gigavállalatai
rendszeresen etetik alkalmazottai-
kat, legalábbis azokat, akik elérhe-
tõek a média számára – nem is-
mert ugyanis, hogy mikor, mit és
mennyit esznek az Adidas, a Nike,
a Puma, Apple, stb. Távol-Kele-
ten, félrabszolgasorban robotoló
munkásai –, ám a nagyvárosok-

ban rengeteg az olyan ember, akik
inkább önkéntesen lemondanak a
25-30 perces ebédrõl egy 5-6 perc
alatt bekapható hamburgerért,
munkára (pénzkeresetre) fordítván
a fennmaradó idõt. Ilyenformán a
Burger King, a „Meki”, a Quick
stb. csak tünetei, elmés, kapitalista
lereagálásai egy, a társadalomban
sokkal mélyebben beágyazódott
problémarendszernek, éspedig a
nem emberségesen megtervezett
munkaidõnek. Mivel a legtöbb
gyorskaja-rajongó kiskorú, fiatal
vagy legfeljebb ifjú, gondolhatunk
arra is, hogy ez a táplálkozási
minta azt is jelzi, hogy immár a
szülõknek arra sincs ideje, hogy
rendesen megszervezzék gyerekeik
„etetését”, akik, egymást és a mé-
diában látott mintákat követvén
jutnak el oda, hogy ne egészséges
étrendet kövessenek. Baj van, ha a

média-reklám ilyen elemi szinten
meri „megtámadni” a célközönsé-
get. Sajnos a sajtó nem elõször fog-
lal állást a „sötét oldal” mellett, és
nem elõször használja ki a század
pénzforgatási módjainak hátulütõ-
it. Korunk médiájának vezérelve, a
„Pénzért bármit!”-szlogen lassan
oda juttat bennünket, hogy idióta
mûsorok, bunkó hírecskék mellett
nem csak szellemi egészségünket
veszélyeztetõ termékeiket fogják
torkunkon leszuszakolni a hírfo-
lyam-szervezõk, hanem testünk el-
len is direkt támadást indítanak –
többek között ilyen „öv alatti” rek-
lámokkal. Kínomban már várni
kezdem annak a tévécsatornának a
beindulását is, amely a bûnbeesés
almájának bemutatóját tûzi mû-
sorra, szintén napi 24 órában. 

Péter Árpád

Médiagnózis

Hamburgerrel etet a tévé

ÚMSZ

Júliustól megbízott fõszer-
kesztõként Tóth Levente irá-

nyítja a Népszabadság szerkesztõ-
ségét – tájékoztatta a Ringier Ki-
adó tegnap az MTI-t. A közle-
mény szerint a Népszabadság
Zrt. pénteki közgyûlése döntött
arról, hogy átmeneti idõtartamra
Tóth Leventét, az egyik jelenlegi
fõszerkesztõ-helyettest bízza meg
a fõszerkesztõi feladatok ellátá-
sával. Vörös T. Károly fõszer-
kesztõ határozott idõre szóló
szerzõdése 2011. június 30-án le-
jár. „Tóth Levente megbízatása a
Népszabadság új fõszerkesztõjé-

nek munkába állásáig tart, akit a
kiadóvállalat pályázat útján akar
kiválasztani” – írja a közlemény.
Tóth Levente az ELTE jogi ka-
rán szerzett diplomát. Pályáját a
Népszabadságnál kezdte, majd
dolgozott a Világgazdaságnál, a
Figyelõnél és a Napi Gazdaságnál.
2002-ben viszszatért a Népszabad-
sághoz, amelynek gazdasági ro-
vatát vezette 2010-tõl a lap fõ-
szerkesztõ-helyettese. 

Az index.hu szerint Vörös T.
Károly szerzõdésének lejárta egy
újabb lépés a Népszabadság és a
többségi tulajdonos Ringier közti
csatában: a napilapot 2004 óta ve-
zetõ Vörös ugyanis sokat tett a

szerkesztõség elõjogainak megõr-
zéséért, és gyakran került szembe
a kiadóval, amely lassan, de meg-
állíthatatlanul vette át a hatalmat
a napilapban. Vörös T. Károly tá-
vozásával a kiadónak lehetõsége
lesz arra, hogy a szerkesztõség
tiltakozása ellenére is végrehajtsa
azokat az átalakításokat, ame-
lyekkel reményeik szerint ver-
senyképesebbé tehetõ az egyre
zuhanó példányszámú napilap. 

A Népszabadság Zrt.-nek a
Ringier AG 70,4 százalékos, a
Szabad Sajtó Alapítvány pedig
27,5 százalékos tulajdonosa, a
fennmaradó hányad a szerkesztõ-
ség tagjainak tulajdonában van. 

Új vezetõ a Népszabadság élén

A 25 legjobban ke-

resõ zenészek listá-

ján 2010 május és

2011 májusa kö-

zött az elsõ helyet

a U2 zenekar sze-

rezte meg – írja a

Forbes gazdasági

szaklap. Az ír ban-

dát Bon Jovi és

Elton John követi.

A U2 az elmúlt évben 195 millió dollárért koncertezett, 360o világturnéjuk két év alatt 700 millió dollárt termelt



7.40 Isten kezében (ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.40 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Zénó
9.50 Fabulák
10.00 A dzsungel könyve
10.30 Szelek szárnyán
(ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Élő népzene (ism.)
16.30 Beavatás (ism.)
16.50 Mátyás király 
és a reneszánsz
17.15 Cigája 
(dokumentumf.)
17.30 Ízek, zenék, zamatok
18.05 Daktari 
(am. kaland sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Közbeszéd
22.00 Az Északi-tenger
kalózai (sp.-német
kalandf., 1. rész)
23.30 Dunasport
23.40 Dokureflex
1.00 Koncertek az A38
hajón
2.00 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az Északi-tenger ka-
lózai (spanyol-német ka-
landfilm) 13.00 Isten után
az Első (orosz filmdráma)
15.00 A régi környék (am.
vígj.áték) 17.00 A maffia
feketelistája (am. film)
19.00 Trópusi atomvihar
(amerikai katasztrófa film)
20.40 Padlógáz (német-lu-
xemburgi vígjáték) 22.15
Kémjátszma (angol-ameri-
kai krimi) 0.40 A csontrab-
ló (ang.-kanadai-dél-afrikai
horror)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Családi történet (sorozat)
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping 15.15
A sors kezében (török
sorozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00 Hí-
rek 20.00 Szórakoztató
műsor 20.30 Szerelem.ro
(reality show) 21.30 Ezel
(török krimi sorozat)
23.30 Ez Románia! 0.15
Hírek (ismétlés) 1.00 Ezel
(török krimi sorozat)
(ismétlés)

9.00 Metszet 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet, ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00 La-
katos Iván: A fanyűvő
unokája 20.45 Zene
21.00 Hitélet ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró ism.
22.30 Híradó

8.00 Analia másik arca
(sorozat) 9.30 Csak a sze-
relem (sorozat) 12.45 Sze-
relem és tisztesség (soro-
zat) 14.15 Clase 406 (so-
rozat) 15.30 A csaló (sor.)
16.30 Igaz történetek
17.30 Vad szív (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Kassandra (venez.
sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Auróra
(sorozat)

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.00
Az Északi-tenger kalózai

Észak-Németország kereskedővárosok uralta tengermellékén
él a Broderson család két fiú gyermekével. A kor szokásainak
megfelelően az elsőszülött fiút, Jant kereskedő tanoncnak
adják, a fiatalabb Klaust pedig a biztos megélhetést kínáló
egyházi pályára szánják. Az ifjú engedve az atyai akaratnak
Wigbold testvérrel kolostorba készül szerzetesnek.

RTL Klub, 22.20
Teljes gázzal

Berlinben illegális utcai autóversenyeken felspécizett szu-
pergépekkel teszik kockára az életüket a megszállott ver-
senyzők. Katie (Erin Cahill) minden erejével azon van, hogy
fenn tudja tartani tuning-műhelyét, Mike (Andrew W.
Walker) pedig a törvényesség határait súrolva is hajlandó
segíteni neki. A fiatal rendőr, Eric néha maga sem tudja,
hogy melyik oldalon áll a harcban.

TV2, 2.30
Nathalie...

Bernard és Catherine egy középkorú, felső-középosztálybeli
házaspár, akik Párizsban élik immár beszürkült mindennap-
jaikat. Az életük unalmassá vált egymás mellett, és a szexu-
alitás is kiveszett a házasságukból. Ám egy nap Catherine
egy üzenetet talál férje telefonjában, amelyből arra követ-
keztet, hogy Bernard már régóta hűtlen hozzá. A feleség ek-
kor úgy dönt, hogy felbérel egy prostituáltat.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Retrock
10.45 Roma Magazin
11.15 Sorstársak
11.40 Körzeti magazin
12.30 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.40 A múzsa csókja
16.05 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
16.55 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
17.50 Múzeumtúra
18.15 Magyar válogatott
19.20 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Janosch álommeséi
20.10 Robbie, a fóka 
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
22.25 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
23.20 Záróra
0.15 India 
- Álmok útján (sor.)
1.00 Futótűz (am. sor.)
1.40 A gyilkos 
(angol thriller, 1930)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
Autósmagazin
7.25 Fókusz reggel (ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Sue Thomas 
- FBI (amerikai sorozat)
17.15 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Teljes gázzal 
(német akcióf., 2008)
Utána: RTL-hírek
0.30 Frequency 
(amerikai akcióthriller,
2000)
2.45 Reflektor
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.15 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.) (ism.)
13.15 Old Shatterhand
(NDK-francia-olasz wes-
tern)
15.15 EZO.TV
16.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
17.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
18.05 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Nathalie... (francia-
sp. filmdráma, 2003)
4.10 Két TestŐr (ism.)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
Farkaslyuk
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

11.05 Óvszerháború (am.
vígjáték) 12.55 A Nagy Ő
14.55 Dawson és a have-
rok (sorozat) 15.50 A mé-
dium (sorozat) 16.45 Gyil-
kos számok (ismétlés)
17.40 Két pasi meg egy
csajszi (sorozat) 18.05
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 18.30 Doktor
House (ism.) 19.25 A nagy
házalakítás 20.25 Két pa-
si sorozat) 21.25 Doktor
House (sorozat) 22.25
Egyenesen át (am. thriller,
1990)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.00 Hírek 15.10
Pontos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk (live) 20.15
Ne kezdj ki Seagal-al!
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 BoxBuster
23.10 Wrestling WWE
Superstars

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Balatoni nyár
12.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró - Erdély és
1956
14.30 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.30 Optika 
- Romani Design
17.00 Bűvölet (olasz sor)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Mága Zoltán 
hangversenye
22.05 Linda 
(magyar sor.)
23.15 24 (am. sor.)
0.05 Az Este
0.40 Kapcsoskönyv 
(dok. sor.)
1.10 Hírek
1.15 Sporthírek
1.25 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Kalózok
12.00 TVR 55
12.40 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat) (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Négyszemközt
(live)
22.10 Megtört ölelések
(spanyol dráma, 2009)
0.20 A megfelelő pár 
– reality show (ism.)
1.20 Négyszemközt 
(live)
2.10 Lord Byron 
botrányos kalandjai 
(angol dokumentumfilm)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Mi történik doktor
úr? (ism.)
10.45 Egy lépést előre
(román sorozat) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Beépített feleség
(kanadai krimi, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.30 Az utolsó emberig
(am. akcióf., 1996)
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 CSI: New York-i
helyszínelők 
(amerikai-kanadai 
krimisorozat)
0.00 Szellemekkel 
suttogó 
(amerikai sorozat)
1.00 Az utolsó emberig
(am. akcióf.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Knight Rider
(amerika akció sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígjáték 
sorozat)
14.30 Nyerj 60 másod-
perc alatt (ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona
Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Attila, Isten ostora
(amerikai-litván kalandf.,
2001)
22.00 Canan 
– Lopott sors (sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show
1.00 Attila, Isten ostora
(am.-litván kalandf.,
2001) (ism.)

7.00 Intim hazugságok
(amerikai f., 2005) 
(ismétlés)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 Aki tud az nyer 
– verseny műsor
11.30 Viceversa 
(reality show) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)

13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Elveszett 
kincsek kalandorai 
(angol kaland sor.)
16.00 30-as hatás 
(román sorozat)
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 30-as hatás 
(román sorozat)
20.30 Napsütötte
Toszkána 
(amerikai-olasz romanti-
kus vígjáték, 2003)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Vadállati természet
(am. rövidf., 2007)
1.00 Hírek 
(ismétlés)
2.00 Vadállati természet
(ismétlés)

6.30 Szétépítők 
- Tűzben égve
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Szétépítők - Tégla
12.00 Amcsi motorok 
- Idősebb Paul 
klasszikus projektje
13.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
14.00 Állítólag... 
– Ragasztószalag
16.00 Hogyan készült?
Csavart vezeték, fa alvá-
zas sportautó, sushi
17.00 Amcsi motorok 
- Pilot Pen motor
18.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- A hurrikán és az ablakok
21.00 Szétépítők 
- Az otthon biztonsága
21.30 Hogyan készült?
22.30 A túlélés törvényei
23.30 Édesvízi szörnyek

0.30 Akiből tengeralattjá-
ró parancsnok lesz
1.30 Titkok a fekete do-
bozból - Műszaki hibák

6.00 Biznisz óra
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Késhegyen (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie 
Olaszországban
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Minden 
pénzt megér (ism.)
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpson család
(amerikai animációs soro-
zat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Testvérség 
a borban
23.35 Őslények 
kalandorai 
(angol kaland sor.)
1.30 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Gitárok ideje (ism.)
3.25 Késhegyen (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
baptista egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma az Alajos és Leila ne-
vûek ünnepelnek.
Az Alajos a germán erede-
tû német Alois, Alwis férfi-
név magyar alakváltozata.
Elemeinek jelentése: egész
és bölcs.
A Leila arab nõi névbõl
származik, jelentése este,
éjszaka, átvitt értelemben
sötét, sötét hajú.
Holnap a Paulina, Akács,
Ákos és Albin nevûeket
köszöntjük.

Évforduló
• A Zene Ünnepe (La Fête
de la Musique, 1982 óta,
Maurice Fleuret francia ze-
netudós és Jack Lang fran-
cia oktatásügyi miniszter
kezdeményezése nyomán.)
• A Nap Napja
• 1771 – A Szent Jobb Bu-
dára érkezett. A kalandos
sorsú ereklyét Mária Teré-
zia váltotta ki a raguzai do-
monkos kolostorból.
• 1895 – Megnyílik a Kieli-
csatorna.
• 1990 – Megalakul a Bu-
dapesti Értéktõzsde.

Vicc
Friss házasok beszélget-
nek:
– Szeretsz drágám?
– Szeretlek.
– Imádsz?
– Imádlak.
– Mire gondolsz?
– Arra, amire Te...
– Király, akkor hozz egy
üveggel nekem is!

Recept
Cseresznyés pite
Hozzávalók: Az alaptésztá-
hoz: 15 dkg liszt, 10 dkg vaj,
5 dkg porcukor, 50 dkg árpa-
gyöngy vagy szárazborsó a
vaksütéshez. A másik tésztá-
hoz: 30 dkg vaj, 30 dkg cu-
kor, 6 tojássárgája; reszelt cit-
romhéj, egy csipetnyi só, 6
tojás fehérje, 15 dkg liszt, 15
dkg étkezési keményítõ; 45
dkg cseresznye.
Elkészítés: A vajból, a cu-
korból és 15 dkg lisztbõl om-
lós tésztát készítünk, amit le-
takarva, hûvös helyen 20 per-
cig pihentetünk. Ezután ki-
nyújtjuk, beleterítjük a torta-
formába, levagdossuk körben
a fölösleget, majd villával
megszurkáljuk. Beterítjük az
árpagyönggyel és 220°C-ra
elõmelegített sütõben 15-20
percig sütjük. Sütés után az
árpagyöngyöt eltávolítjuk. A
vajat a cukor felével, a reszelt
citromhéjjal és egy csipetnyi
sóval habosra keverjük, majd
egymás után belekeverjük a
tojássárgákat. A tojásfehérjét
a maradék cukorral kemény
habbá verjük, és belekeverjük
a tojássárgájába. A másik 15
dkg lisztet és az étkezési ke-
ményítõt rászitáljuk a masz-
szára, és belekeverjük. A
masszát ráterítjük a megsült
tésztaalapra, a tetejét elsimít-
juk, és elosztjuk rajta a cse-
resznyét. Elõmelegített sütõ-
ben, 190°C-on további 60-70
percig sütjük. Csak ha kihûlt,
akkor vesszük ki a formából.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne keveredjen vitába azokkal,
akik nem támogatják az ön ter-
veit. Úgy is van elég segítõje. A
szerelembe vetett hite gyõzedel-
meskedik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Próbáljon megfelelni környezete
igényeinek. Keressen magának
jó képességû társakat. Teremtse
meg saját maga belsõ békéjét,
hogy lelke nyugodt legyen.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Azon igyekezzen, hogy egészsé-
ges életmódot éljen. Valósítsa
meg elképzeléseit, és tartson ki
eredeti céljai mellett. Élvezze az
élet apró örömeit!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Fájó dolgot mondanak a szemé-
be. A házasságában vagy régi
párkapcsolatában a szeretõvel
kapcsolatos téma a veszekedés
forrása. Jusson eszébe, hogy aki
hazudik, annak hazudni fognak.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

A nyári napfordulót követõen
kellemesen fellendülnek társas
kapcsolatai. Személyes népsze-
rûsége növekszik. Talán új, tar-
tós barátság is születik.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A Nap járása érdekes új irányt
mutathat pénzügyeiben. Nyá-
ron is fontosak lesznek a közös
vállalkozások, azonban vigyáz-
zon, ne vállaljon kezességet.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A napforduló olyan érzést kelt
önben, hogy sodorják az esemé-
nyek. Ne tegyen lépést semerre
sem. Tanácsos elkerülnie, hogy
belebonyolódjék mások családi
életébe.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nyáron romantikus kalandok-
ba keveredhet, de lehet, hogy ezt
késõbb még megbánja. A mun-
kájában is kiélheti felfedezõ, kí-
sérletezõ kedvét.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A nyári napforduló napján el-
lentétes hatások érik. Ön egy
mindent vagy semmit alkat, aki
ragyogó eredményeket érhet el,
ha fegyelmezi magát. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ne kapkodja el fontos döntése-
it. Álljon ki szilárdan a saját el-
határozása mellett. Élvezze a
beszélgetéseket, amelyen szemé-
lyes témák kerülnek terítékre.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Legyen önbizalma. Bizonyítsa
környezetének tudását és kitar-
tását. Úgy tárgyaljon, hogy a fi-
gyelem középpontjába kerüljön.
Rendkívül vonzó egyénnel is-
merkedik meg.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bizonytalan alapokra ne épít-
sen fel terveket. Mindig legyen
határozott, és a biztonság mel-
lett döntsön. Szerelmi ügyekben
komoly akadályok kerülnek út-
jába.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Döntött is meg nem is a
Román Labdarúgó-szö-

vetség (FRF) végrehajtó bi-
zottsága a Temesvári FC, a
Besztercei Gloria és a Nagy-
váradi Bihar FC licencügyé-
ben: bár kilenc vokssal (a két-
két tartozkodás és ellenzés
mellett) tegnap a fent említett
csapatok javára szavazott,
Mircea Sandu FRF-elnök az
eredeti döntés megmaradását
közölte. Gyakorlatilag tehát
a Poli és a Gloria licenc nél-
kül marad, a Bihar FC pedig
annak hiánya miatt nem jut-
hat fel az élvonalba. A végle-
ges döntés a lausanne-i szék-
helyû Sportdöntõbíróságra
(CAS) marad, mert az elõb-
bieknek ellentmondó határo-
zatok veszélyes precendenst
teremtenének. 

Az engedélyezési folya-
mattal kapcsolatban két mó-
dosítást  szavazott meg a vég-
rehajtó bizottság. Eszerint a
licencért folyamodó csapatok
ezentúl maguk kell rendez-

zék ügyeiket az adóhatóság-
gal, a fellebbviteli bizottság
döntései pedig nem lesznek
véglegesek. Utóbbi ítéleteit
tehát a Sportdöntõbíróságon
(CAS) lehet majd megóvni –
így nyílt meg a remény kiska-

puja a temesváriak, a beszter-
ceiek és a nagyváradiak elõtt.   

Ami Andrea Traverso sze-
rint biztos, az a Temesvári
FC kizárása a 2011–12-es
európai kupaküzdelmekbõl.
Az UEFA licencbizottságá-

nak igazgatója sajtótájékoz-
tatón igyekezett megvilágí-
tani az engedélyezési folya-
mat részleteit. Többször is
aláhúzta, hogy román kollé-
gája, Viorel Duru helyesen
járt el, amikor megóvott bi-

zonyos licenceket, mert utó-
lag kiderült, hogy a temes-
váriak például tényleg vétet-
tek bizonyos elõírások ellen.
Traverso elmondta, hogy az
UEFA-nak európai csapa-
toktól származó hivatalos
információik voltak arról,
hogy a Bega menti alakulat-
nak adósságai vannak, ame-
lyek miatt nem engedélyez-
hetõ indulása az európai ku-
paporondon. A kontinentá-
lis fórum képviselõje ugyan-
akkor kiemelte, hogy az
UEFA-nak semmi beleszó-
lása nincs a tagszövetségek
mûködési szabályzatai értel-
mében hozott döntésekbe,
így a Temesvári FC és a
Besztercei Gloria visszami-
nõsítése ügyében hozott ha-
tározatokat sem bírálja felül.
Az igazgató elmondta, hogy
bukaresti jelenléte nem az
átvilágítást célozta, hanem
pusztán konzultatív jellegû
volt. Traverso azt is leszö-
gezte, hogy a többi, európai
kupasorozatokban induló
román csapat átvilágításáról
sincs szó, miután az idõigé-
nyes. 

Röviden
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FRF: döntés Lausanne-ban

Andrea Traverso, az UEFA licencbizottságának igazgatója szerint biztos a temesváriak kizárása Fotó: Mediafax

Warner lemondott 

Lemondott a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetségben
(FIFA) betöltött alelnöki, il-
letve az Észak- és Közép-
Amerikát, valamint a karibi
térséget tömörítõ konföderá-
ció (CONCACAF) elnöki
posztjáról Jack Warner, aki-
vel szemben ezen lépései
után ejtették a vesztegetési
vádakat. A FIFA hétfõn je-
lentette be Warner lemondá-
sát, jelezve, hogy a szövetség
elfogadta azt. A FIFA etikai
bizottsága május 29-én füg-
gesztette fel Warnert, vala-
mint az elnökjelöltségtõl egy
nappal korábban visszalépõ
Mohamed Bin Hammamot,
az Ázsiai Labdarúgó Szövet-
ség katari elnökét, mert fel-
merült a gyanú, hogy Bin
Hammam a karibi térség fut-
ballvezetõivel folytatott má-
jus 10-11-i megbeszélésén
megvesztegetés történt. A
vádakat Warner, illetve Bin
Hammam is elutasítja.

Négyen 
az Arany Kupáért

Honduras és a címvédõ
Mexikó után a házigazda
Egyesült Államok (2-0 Ja-
maicával), valamint Pana-
ma (5-3, büntetõkkel, Sal-
vadorral) is bejutott a leg-
jobb négy közé a labdarú-
gó-Arany Kupán. A szerdai
elõdöntõ mûsora (Hous-
ton): Honduras–Mexikó és
Egyesült Államok–Panama

Sima chilei gyõzelem

A július 1-jén kezdõdõ Copa
Americára készülõ chilei
labdarúgó-válogatott hazai
környezetben 4-0-ra nyert
tegnap az észt csapat ellen, a
gólokat Fernandez, Ponce,
Suazo (11 m) és Sanchez
szerezte. Az Argentínában
sorra kerülõ kontinensviada-
lon a chileiek Uruguayjal,
Mexikóval és Peruval szere-
pelnek majd egy csoportban.

Új kazanyi kapitány 

Zinetula Biljaletgyinov, a
Barsz Kazany vezetõedzõje
lett az orosz jégkorong-válo-
gatott szövetségi kapitánya.
Az 56 éves szakembert teg-
nap mutatta be a sajtó képvi-
selõinek Vitalij Mutyko
sportminiszter. Biljaletgyi-
nov elõdjének, Vjacseszlav
Bikovnak azért kellett távoz-
nia, mert az orosz együttes
még a dobogóról is lemaradt
az idei, szlovákiai vb-n.

Villas-Boas 
a Chelsea-nél? 

Portugál sajtóinformációk
szerint Andre Villas-Boas,
az FC Porto trénere lesz a
Chelsea labdarúgócsapatá-
nak új vezetõedzõje, a lon-
doni egyesület 15 millió
eurós „bánatpénzt” fizet a
portugáloknak. A 33 éves
Villas-Boas – Jose Mou-
rinho korábbi segítõje – el-
sõ szezonjában megnyerte
a bajnokságot, a kupát és a
portugál Szuperkupát, vala-
mint az Európa Ligát az
FC Portóval.

Tenisz

T. J. L. 

Wimbledon füves pá-
lyáin tegnap megkez-

dõdtek a 125. angol nyílt te-
niszbajnokság küzdelmei. A
román résztvevõk közül el-
sõként Sorana Cîrstea lépett
pályára és meglepõen sima
vereséget szenvedett a fran-
cia Pauline Parmentier-tõl:
1-6, 3-6. A folytatás már job-
ban sikerült, Alexandra
Dulgheru 6-2, 6-4-re verte az
amerikai Jill Craybast. A ro-
mán játékos következõ ellen-
fele az orosz Szvetlana
Kuznyecova (12.) aki 3-6, 6-
3, 6-4-re verte a kínai Suaj
Csangot. Monica Niculescu
6-1, 6-1-re nyert az osztrák
Sybille Bammer, Victor
Hãnescu pedig 6-4, 2-1-re ve-
zetett a cseh Jaroslav Pospisil
ellen amikor az esõ miatt állt
a játék.  

További érdekesebb ered-
mények: nõk: Vera Zvonar-
jova (orosz, 2.)–Alison Ris-

ke (amerikai) 6-0, 3-6, 6-3,
Kszenija Pervak (orosz)–
Shahar Peer (izraeli, 22.) 5-
7, 6-4, 6-4, Yanina Wickma-
yer (belga, 19.)–Varvara
Lepchenko (amerikai) 7-5,
6-3, Venus Williams (ameri-
kai, 23.)–Akgul Amanmu-
radova (üzbég) 6-3, 6-1, Je-
lena Vesznyina (orosz)– La-
ura Pous Tio (spanyol) 6-4,
6-3, Kimiko Date-Krumm
(japán)–Katie O’Brien (brit)
6-0, 7-5.

Férfiak: Rafael Nadal
(spanyol, 1.)–Michael Russel
(amerikai) 6-4, 6-2, 6-2,
Mardy Fish (amerikai,
10.)–Marcel Granollers (spa-
nyol) 7-6 (3), 7-6 (5), 6-4,
Stanislas Wawrinka (svájci,
14.)–Potito Starace (olasz) 6-
3, 6-4, 6-4, Rainer Schüttler
(német)–Thomaz Bellucci
(brazil, 30.) 7-6 (3), 6-4, 6-2,
Gilles Muller (luxembur-
gi)–Tommy Haas (német) 7-
6 (5), 7-6 (3), 3-6, 6-3, Alex
Bogomolov (amerikai)–Do-
nald Young (amerikai) 7-5, 4-
6, 6-3, 6-1. 

Román vereség, majd 

sikerek Wimbledonban

Kosárlabda

T. J. L. 

A meglepetések jegyében
zajlik Lengyelországban

a 33. nõi kosárlabda -Európa-
bajnokság. Az A csoportban
már az elsõ két nap után el-
dõlt, hogy a szlovákok nem
juthatnak tovább, miután az
oroszoktól 68-66-ra, a törö-
köktõl pedig 76-60-ra kaptak
ki. A kvartettben a litvánok
már a tegnapi zárófordulót
megelõzõen biztosították to-
vábbjutásukat, miután a
törököket (64-58) és az oro-
szokat (76-64) is legyõzték. 

A B jelû négyesben a favo-
ritok nyertek, és egymás elle-

ni mérkõzésük eredményétõl
függetlenül továbbjutottak:
Fehéroroszország–Nagy-Bri-
tannia 55-40, Csehország–Iz-
rael 72-56, Fehéroroszor-
szág–Izrael 68-41, Csehor-
szág–Nagy-Britannia 60-45. 

A C csoportban Monte-
negro borított papírformát,
miután 70-53-ra nyert Len-
gyelország és 66-57-re Spa-
nyolország ellen. A némete-
ket a spanyolok (79-69) és a
házigazda lengyelek (75-60)
is legyõzték. 

Erõegyensúly jellemzi a D
jelû kvartettet, amelyben a
franciák kiütötték a horváto-
kat (86-40), majd hosszabbí-
tásban 59-56-ra kikaptak a
lettektõl. Utóbbiakat 67-57-re

verték azok a görögök, akik
aztán a második fordulóban
65-63-ra kikaptak a horvá-
toktól.  

Lapzártáig a harmadik
forduló mérkõzései közül
négy befejezõdött. Eredmé-
nyek: Szlovákia–Litvánia
57-46 (A csoport), Monte-
negró–Németország 76-64
(C), Nagy-Britannia–Izrael
74-51 (B), Lettország–Hor-
vátország 67-61 (D). Litvá-
nia, Montenegró és Nagy-
Britannia jutott a legjobb 12
közé, míg Szlovákia, Né-
metország és Izrael elbúcsú-
zott. Az utolsó négy cso-
portmérkõzés lapzárta után
fejezõdött be, ma pihennek a
csapatok. 

Kiestek a szlovák lányok

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A magyar bajnoki ezüst-
érmes Paksi FC az an-

dorrai UE Santa Colomával,
míg a bronzérmes Ferencvá-
ros az örmény Ulisses együt-
tesével találkozik a labdarú-
gó-Európa Liga elsõ selejte-
zõkörében – derült ki tegnap,
a nyoni sorsoláson. Az elsõ
összecsapásokra június 30-
án, a visszavágókra július 7-
én kerül sor. A Paks hazai pá-
lyán kezd, míg a Ferencváros
idegenben. Ha továbbjut, a
Paks a lett Duagava és a nor-
vég Tromsö párharcának
gyõztesével kerül szembe, a
Ferencváros a norvég Aale-
sund és a walesi Neath pár-
harc nyertesével. A Paksnak
és a Fradinak is négy párhar-
cot kell megnyernie, hogy a
fõtáblára jusson. A sorozat
harmadik magyar résztvevõ-
je, a kupagyõztes Kecskeméti

TE-ERECO a selejtezõ má-
sodik fordulójában kapcsoló-
dik be a küzdelembe, ellenfe-
le a kazah Aktobe lesz. Az el-
sõ összecsapásra július 14-én,
a visszavágóra július 21-én
kerül sor. A kecskemétiek ha-
zai pályán kezdenek, majd a
második összecsapást rende-

zik Kazahsztánban. A máso-
dik selejtezõkörben kapcso-
lódik be a Gaz Metan is, a
medgyesiek ellenfele a KuPS
Kuopio. A finn csapat a má-
sodik helyen zárta a 2010–
11-es pontvadszatot, négy
ponttal a bajnok HJK Helsin-
ki nyomában. 

EL, kedvezõ sorsolásokkal

Az osztrák Sturm Graz együttesével találkozik a Videoton
a Bajnokok Ligája második selejtezõkörében. Az elsõ ösz-
szecsapásra július 12/13-án Grazban, a visszavágóra júli-
us 19/20-án Székesfehérváron kerül sor. A további mû-
sor: Maccabi Haifa (izraeli)–Borac Banja Luka (bosnyák),
Mogren (montenegrói)–Liteksz Lovecs (bolgár), Maribor
(szlovén)–Santa Coloma/Dudelange, Skenderbeu (al-
bán)–APOEL (ciprusi), Pozsonyi Slovan (szlovák)–Tobol
(kazah), Zestafoni (grúz)–Kisinyovi Dacia (moldovai),
Zágrábi Dinamo (horvát)–Neftcsi (azeri), Pjunik (ör-
mény)–Viktoria Plzen (cseh), Belgrádi Partizan (szerb)
–Skendija (macedón), Tre Fiori/Valletta– Ekranas (lit-
ván), Malmö (svéd)–Torshavn (feröer-szigeteki), Sham-
rock Rovers (ír)–Flora Tallinn (észt), Rosenborg (norvég)
–Breidablik (izland), HJK Helsinki (finn)–Bangor City
(walesi), Skonto Riga (lett)–Krakkói Wisla (lengyel),
Linfield (északír)–BATE Boriszov (fehérorosz).

Indul a 2011-12-es BL-sorozat is 

Monica Niculescu 6-1, 6-1-re nyert az osztrák Sybille Bammer ellen
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Zsidó filmfesztivált 
szerveznek Bukarestben

Michael Pertnoy Az utolsó túlélõ címû dokumentumfilmje nyitotta meg a Bukaresti 

Zsidó Filmek Fesztiválját tegnap este a fõvárosi Stúdió moziban. A vasárnapig tartó szem-

lén közel félszáz filmet mutatnak be, amelyek nagy részének a fesztiválon lesz a romániai

premierje. A bukaresti filmfesztivál olyan városok rendezvényeihez kapcsolódik, mint

Berlin, Toronto, Los Angeles, San Francisco, Washington vagy Vancouver. 17. oldal

A bicskát hagyjuk becsukva!

Folytatjuk a Cseke Gábor és Dan Culcer
közötti internetes levélváltás közlését. A té-
ma a megszokott: az együttélés kimeríthe-
tetlen, örökké régi-új vonatkozásai, minden-
féle irányból és szemszögbõl szemlélve.

„Felelõsségem 
tudatában kijelentem”

Alina ªerban színiakadémiát végzett, és
elõ is adja mûvét – saját élettörténetét – 
a bukaresti Green Hours klubban. A mû
és az elõadás egyaránt azt bizonyítja,
hogy egy roma leány is lehet író és
színésznõ, ha nagyon akarja. Alina
igyekezetét látva azonnal mellé állt David
Schwartz fiatal rendezõ, Alice Monica
Marinescu fiatal dramaturg, Cãtãlin Rulea
fiatal zenész – a közönség pedig estérõl
estére megtölti a klubot.

Naplórészlet 16-17

Párbeszéd 18-19

Könyvismertetõ 15
A román–magyar 
kapcsolatok a kezdetektõl 
a nemzetiségek századáig

Kommunista és posztkommunista etno-
centrizmus, valamint magyarellenesség 
a történelemkönyvekben (a 70-es és 90-es
évek között).

Ioan Petre Culianu

Egy idõ óta az amerikai sajtó
és televízió a fundamentalizmus-
tól visszhangzik, s egyre több ta-
nulmányt szentelnek ennek a fo-
galomnak. Közülük a legutóbbi
egy német nyelvû írás, szerzõje
Martin Riesebrodt, és a címe: A
fundamentalizmus mint par-
tiarchális tiltakozás (Tübingen,
1990). Bármennyire is érdekes, a
Riesebrodt által alkotott kategóri-
ának vajmi kevés köze van Ro-
mániához; hogyha nem teszi le-
hetõvé, hogy végre egyszer való-
ban megértsük a román fasizmus
szociológiáját, amely a Vasgárda
néven ismert szervezet pártfogá-
sával jött világra.
Folytatása a 18–19. oldalon

Az ortodox 

Ku Klux Klán
„Az új tanügyi törvény (a to-

vábbiakban TT) kihirdetése óta
(2011.01.10.) a miniszterelnök-
helyettesi kabinet két tanácsko-
zást szervezett. Mindkét tanács-
kozás a TT két látványos újdon-
ságához fûzõdött: a történelem-
földrajz és a román nyelv tanítá-
sához. Az elsõ, mint ismeretes, a
VIII. és XII. osztályokban hasz-
nálatba kerülõ magyar nyelvû ro-
mán történelem és Románia
földrajza tankönyvek fordítá-
sát/átdolgozását tárgyalta meg,
hiszen a román történelmet és
Románia földrajzát 1923, az
Anghelescu-törvény óta románul
kellett tanítani az erdélyi magyar
iskolákban. Ez, úgy tûnik, 2011.
szeptember 1-jétõl megváltozik
majd.” Murvai László tanulmá-
nya a 14-15. oldalon

A nyelvtudás nem politikai kérdés

Paul Ghiþiu fesztiváligazgató a tegnap esti megnyitón. A Bukaresti Zsidó Filmfesztivált a Jewish Film Festival brandje alatt szervezik meg Fotó: Tofán Levente



Szardiszba ellátogatott Hel-
lászból minden bölcs, aki abban

az idõben élt, egyik a másik
után, köztük Szolón is, athéni

férfiú, aki az athénieknek meg-
bízásából törvényeket  alkotott
volt és most tíz évet, világlátás
ürügyén elhajózva, hazájától

távol töltött, nehogy valamelyik
törvényét eltöröltethessék vele.
Mert maguk az athéniek nem
törölhették el: nagy esküvéssel

fogadták meg ugyanis, hogy tíz
évig a Szolón által hozott törvé-

nyekhez tartják magukat.

Herodotosz

Kormányszintû 
tanácskozások

Az új tanügyi törvény (a
továbbiakban TT) kihirdeté-
se óta (2011.01.10.) a mi-
niszterelnök-helyettesi kabi-
net két tanácskozást szerve-
zett. Mindkét tanácskozás a
TT két látványos újdonságá-
hoz fûzõdött: a történelem-
földrajz és a román nyelv ta-
nításához. Az elsõ, mint is-
meretes, a VIII. és XII. osz-
tályokban használatba kerü-
lõ magyar nyelvû román tör-
ténelem és Románia földraj-
za tankönyvek fordítását/át-
dolgozását tárgyalta meg, hi-
szen a román történelmet és
Románia földrajzát 1923, az
Anghelescu-törvény óta ro-
mánul kellett tanítani az er-
délyi magyar iskolákban.
Ez, úgy tûnik, 2011. szep-
tember 1-jétõl megváltozik
majd. 

2011. május 18-án a mi-
niszterelnök-helyettesi kabi-
net újabb tanácskozást szer-
vezett. 17 magyar oktatási
intézményben (óvoda, elemi
osztály, gimnázium, líceum
és egyetem) román nyelvet
és irodalmat (is) tanító peda-
gógust hívott össze. A meg-
beszélés az új TT által elõírt,
sajátos román nyelv és iroda-
lom tantervek kidolgozását
célozta meg. A munkálato-
kat Markó Béla vezette. A
tanácskozáson részt vett még
Pásztor Gabriella államtaná-
csos, Király András államtit-
kár, Szõcs Domokos fõosz-
tályvezetõ és e sorok írója. A
magas kormányhivatal a TT
kihirdetése óta tehát a máso-
dik megbeszélést szervezte.
Szükség volt bizonyos dol-
gok tisztázására, hiszen
1923-tól errefelé a román
nyelv és irodalom tanítását
illetõen, sajnos, nem mód-
szerekrõl, hanem inkább po-
litikai széljárásokról  beszél-
hettünk (v.ö. Murvai László:
Tankönyvpiramis. In: Körkép
a romániai magyar oktatás-
ról 1990-2007. Editura
Didacticã ºi Pedagogicã.
Bucureºti: 36-63.). A tanítás
gyakorlatában volt, amikor
csak a román nyelv létezett,
és azt mindenkinek és min-
denki számára anyanyelv-
ként kellett oktatni, volt
olyan idõszak is, amikor a
román nyelvet intézményes
formában elkészített, sajátos
tantervek és tankönyvek se-
gítségével oktatták a kisebb-
ség számára. Az új TT ren-
det rak ebben a kérdésben is,

miután leszögezi, hogy a ro-
mán nyelvet és irodalmat
minden kisebbség számára
sajátos tantervek és tanköny-
vek alapján tanítsák  a köz-
oktatás egész folyamata
alatt, azaz I–XII. osztály-
ban, ha ezt az illetõ kisebb-
ség érdekképviselete más-
ként nem rendeli el. Azt is le-
szögezi, hogy az értékelést is
ezeknek a tanterveknek és
tankönyveknek az alapján
kell megszervezni. Vagyis
törvényi, illetve szakmai
szintre helyezi a román
nyelv és irodalom tanítását,
úgy, amint azt pl. a hetvenes
években és a nyolcvanas
évek elején tanították az álta-
lános oktatásban (I–VIII.
oszt.). A mai helyzetben tel-
jesen új vonatkozás a román
nyelv tanításának megszer-
vezése líceumi szinten. Tu-
domásom szerint erre nem
volt eddig példa, ezért nehe-
zebb rátalálni a helyes útra. *

Janus arcú megoldás

Induljunk ki abból, hogy
miként tanították 1990 óta a
magyar iskolákban a román
nyelvet és irodalmat. A
90–95-ös idõszakban a leg-
több román politikus a ro-
mán nemzet ellen való vé-
teknek tartotta azt a szak-
mai követelményt, hogy a
román nyelvet azok számá-
ra, akiknek az nem anya-
nyelve, másként, más mód-
szerek segítségével kell/kel-
lene tanítani, mint azoknak,
akiknek az az anyanyelvük.
Ideológiai megalapozás is
készült erre a nagypolitiká-
ban, miszerint csak egy ro-
mán nyelv létezik szerte e
hazában. A 84/1995-ös tör-
vény módosított és kiegészí-
tett változata aztán valamit
javított a román nyelv okta-
tásában. E szerint a kisebb-
ségi iskolák az I–IV. osztály-
ban sajátos tantervek és tan-
könyvek alapján tanítot-
ták/tanulták a román nyel-
vet. Ezen az oktatási fokon
tehát már létezhetett „olyan
román nyelv, amelyet meg
kellett tanulniok a más
anyanyelvû gyerekeknek”.
Az V–VIII. osztályokban fe-
lemás volt a helyzet: a ro-
mánt a román gyerekek
anyanyelvi tanítására szánt
tantervek szerint oktatták a
kisebbségi osztályokban is,
de a törvény lehetõvé tette a
sajátos tankönyvek haszná-
latát. Az oktatás minden-
napjaiban ez Janus- arcú
megoldásnak bizonyult, hi-
szen a tantervek
követelményredszerét nem
lehetett kevesebb anyag-
mennyiséggel lefedni, mert
az ismeretek ellenõrzése, ér-
tékelése, a vizsgarendszer az
anyanyelvi beszélt és írott
szintet tartotta mérvadónak.
Vagyis a magyar gyerekek
nem azért értek el román
nyelvbõl gyengébb eredmé-
nyeket, mert gyengébb ké-
pességûek voltak, hanem
azért, mert nekik a román
nem anyanyelvük, mégis
eszerint mérték a tudásukat.
Miért nem lehetett ezen ed-

dig változtatni? Mert a ro-
mán politikusok egy elég te-
temes hányada csak kény-
szerítés révén volt hajlandó
lemondani arról, hogy a ro-
mán nyelv tanulásának kér-
désébõl nem kovácsolhatna
magának politikai tõkét.
Mondanunk sem kell, hogy
jobbára azok az ötletekben
nem túl gazdag román poli-
tikusok hangoskodnak még
ma is, akik számára a nem-
zeti büszkeség a központi
politikai érv, amely örökké
készenlétben áll, és amelyet
csak le kell venni a polcról,
nem kell hozzá sok ész.
Csak érzelmek és populista
csomagolás. 

A tiltás eltávolít

Merjük remélni, hogy ez a
primitív szellemi örökség
elõbb-utóbb szemétbe kerül.
Mert csak bajt okoz azoknak
is, akik magukénak vallják.
Hogy ezt meggyorsítsuk, a
román nyelv és irodalom ta-
nításához sajátos tantervekre
és tankönyvekre van szüksé-
günk. 

Bizonyítás végett. 
Mert ahogyan azt a kor-

mány által szervezett érte-
kezleten többen is hangsú-
lyozták, az erdélyi magyarok

meg akarnak tanulni romá-
nul. Teszik ezt saját érdekük-
ben. Ez így igaz, mert szelle-
mileg igen hátramaradott az
olyan ember, aki a saját kárá-
ra gondolkoznék. Hiszen
haszna nem származhatik
abból, ha nem képes más
nyelvû embertársaival kom-
munikálni, ha minden esz-
köz megvan arra, hogy egy
másik nyelvet elsajátítson.
Hogy ez eddig nem sikerült
igényesebb formában, azért
jórészt azok a politikusok és
„szakemberek” a felelõsek,
akik meggátolták az erdélyi
magyar diákokat abban,
hogy motiváltan tanulhassák
a román nyelvet. 1923 óta a
román törvénykezés nyelve-
zete csak a tiltást, csak a
büntetést volt képes elõtérbe
helyezni azok számára, akik
nem tudják az „ország”

nyelvét. Példaként elég, ha a
nyelvtörvényekre utalunk,
de a tiltó fogalmazás nyelve
még akkor is dominál a ro-
mán törvénykezésben, ha
éppenséggel megengedõ sze-
retne lenni. Lehet-e csodál-
kozni azon, ha ez averzív in-
dulatokat eredményez a mo-
tiválás helyett? Kilencventõl
errefelé is léteztek ezek a til-
tások. Emlékszem például,
mennyit kellett azért hada-
koznunk a kilencvenes évek
elején, hogy a magyar isko-
lások a felvételiken azokból
a tantárgyakból, amelyeket
magyarul tanultak, ne romá-
nul vizsgázzanak. A tiltás ál-
talában negatívan motivál.
Eltávolít valakitõl és valami-
tõl. Pedig a magyar gyerek
számára illenék pozitív mo-
tivációt találni. Ellenkezõ
esetben hajlandók vagyunk
arra gondolni, hogy a nega-
tív motiválás akarattal törté-
nik. Hogy ez kinek lenne jó,
arra nehéz válaszolni. Hogy
kinek árt, arra már köny-
nyebb... 

Új szerkezet 
– új tartalom nélkül?

A miniszterelnök-helyette-
si hivatal által összehívott ta-
nácskozás azért is hasznos

volt, mert azokat a módoza-
tokat igyekezett föltérképez-
ni, amelyek a sajátos román
tantervek és tankönyvek el-
készítéséhez szükségesek.
Az ott elhangzottakat próbá-
lom rendszerezni, tovább-
gondolni, abból a szempont-
ból, hogy milyen  feladato-
kat kell teljesítenünk ahhoz,
hogy minél hatékonyabb
tantervek és tankönyvek áll-
janak mihamarabb a diákja-
ink és tanáraink rendelkezé-
sére, hogy minél kevesebb le-
gyen az üresjárat a román
nyelv oktatásában, és hogy a
nem román anyanyelvû diá-
kok minél eredményesebben
sajátítsák el a román nyelvet.
Nézzük a feladatokat:

A kormány feladata és
egyben felelõssége, hogy a
TT vonatkozó cikkelyeit az
illetékesek mihamarabb az

oktatás gyakorlatába ültes-
sék. Rá kellene hatni a szak-
tárca vezetõjére, hogy a to-
vábblépéshez szükséges ok-
tatási keret elkészüljön.
Enélkül a tanterveket és a
tankönyveket csak vakon ta-
pogatózva lehet készíteni.
(lásd errõl még Tódor Erika
Mária: Oktatási törvény, mint
keret. 2011.02.08.). Fontos
dokumentumról van szó te-
hát, amely hosszú idõre
meghatározza majd az okta-
tás fejlõdését. Ezért érthetõ,
pontosabban magyarázható,
hogy azok a szakemberek,
akik az oktatási keretet ké-
szítik, nem kapkodják el a
dolgot, nem hagyják siettetni
magukat. Más szempontból
viszont azt is meg kellene
gondolni, hogy az oktatási
keret elkészítésének határ-
ideje ez év február végére,
március elejére volt kitûzve.
Két hónap nem nagy idõ, ha
fontos dologról van szó.
Mert 1998-ban, amikor az
ezelõtt tíz évvel megjelent
Curriculum elkészült, siet-
tünk. Meg is lett a nemzet-
közileg mért eredménye.
Persze, az is igaz, hogy ha az
akkori miniszter akként várt
volna, mint a mostani, lehet,
hogy még ma sem lenne
meg az 1998-ban megjelent

országos curriculum. 
Ne siessünk tehát, de ha-

ladjunk. Vagyis ne tekint-
sünk el a határidõktõl. De ta-
lán, jegyzem meg nagyon
halkan, nem ártana tudni
azt, hogy az oktatási keret
mégis mikorra várható?
Mert mi történt eddig az ok-
tatási szakemberek munka-
laboratóriumában? Január
végére letették a szaktárca
vezetõségének asztalára azt
a tanulmányt, amelyet az ok-
tatási keret elkészítésének
módszertana névre keresz-
teltek és, amely a szerzõk
szerint, az oktatási keret elõ-
munkálata. Ha õk mondják,
biztosan így van. 

Megint csak halkan je-
gyezzük meg, hogy ezért a
munkáért a szerzõk igen jó
honoráriumot kasszíroztak
be. Tévedés ne essék, nem a

becsületes és hasznos munka
kellõ honorálása ellen szó-
lok, de azért nem ártana tud-
ni, hogy az oktatási keret el-
készítéséhez még hány ilyen
„elõmunkálat” szükséges?
Meg talán azt is meg lehetne
kérdezni az illetékesektõl,
hogy ezeket az elõmunkála-
tokat nem lehetett volna a
TT elkészítésével párhuza-
mosan elvégezni? Mert az új
TT egyik legfontosabb re-
formintézkedése a közokta-
tás terén az új iskolaszerke-
zet bevezetése. Órakeret nél-
kül, tantervek nélkül, vagyis
új tartalom nélkül, még nyi-
latkozni is nevetséges, hogy
az új iskolaszerkezet beveze-
tését el lehet kezdeni. Vagy,
ha ez az abszurd dolog még-
is bekövetkezik, új tartalom
nélkül elkezdik az új szerke-
zet bevezetését (mert Romá-
niában csak a lehetetlen a le-
hetetlen), akkor mi értelme
van az egésznek? Új tör-
vénynek, megújult szerke-
zetnek, amelybõl csak a lé-
nyeg hiányzik, az új oktatási
koncepciónak, ami nem tud-
ni, miben ölt testet stb. stb.?

Elkészült, de mi?

De kétségek megfogalma-
zása helyett nézzük tovább a
tényeket. Hátha azok kilen-
dítenek a holtpontból? Egy
új oktatási keret, projekt for-
májában, nem kis pénzért
már elkészült. Errõl éppen
az a jelentés számol be, ame-
lyet a szaktárca minden év-
ben az oktatás helyzetérõl
készít, és amely az idén is a
honlapon pár héttel ezelõtt
nyilvánosságot kapott (Ra-
port asupra stãrii sistemului
naþional de învãþãmânt.
Bucureºti. 2010.). Ennek a
dokumentumnak egy teljes
fejezete az oktatással foglal-
kozó projekteket tartalmaz-
za. Ebben a fejezetben, a kö-
tet  110-111. oldalán buk-
kantam rá a következõ pro-
jektre: „Cadru de referinþã a
curriculumului naþional
pentru învãþãmântul preuni-
versitar: un imperativ al
reformei curriculare, POSD-
RU/55/1.1/S/25088 (în
implementare) Buget:
18.448.000 lei.” Eredetiben
írom ide azt is, amit a pro-
jekt várható eredményként
jelez: „Proiectul va asigura
cadrul conceptual (cadru de
referinþã pentru curriculum
naþional) menit sã faciliteze
restructurarea ºi îmbunã-
tãþirea sistemului de edu-
caþie (…). Vagyis létezik egy
projekt, amelynek keretében
éppen azt dolgozták ki, ami-
re az oktatásban minden jó
szándékú egyén vár már pár
hónapja. És aminek a
hiánya gátolta elsõsorban az
új TT bevezetését. Az okta-
tási keret tehát: (1) elkészült,
de nem az, amire várunk, és
az összefoglaló leírás szerint
most próbálják ki, milyen a
hatása a tanítás gyakorlatá-
ban, (2) amire várunk, az
nem ez, mert az most ké-
szül. Föltehetõ kérdések: (1)
Ha a POSDRU-projekt az,
amire várunk, meddig fog
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még tartani a kísérleti formá-
ja? (2) Hogyan fog kinézni
az a „konceptuális keret”,
amely elõsegíti majd (mikor
és hogyan?) oktatási rend-
szerünk „átalakítását” és
„megjavítását”? (3) Ha a
projektet „implementáló”
oktatási szakembereink any-
nyira biztosak a sikerben,
amint írják, miért kellett en-
nek a koncepciónak a kidol-
gozásával eddig várni, és mi-
ért épp most világosodik/vi-
lágosodott meg az elméjük? 

Azt már nem kérdés for-
májában írom, hogy mind-
ezek ellenére bízzunk a si-
kerben. Azt sem kérdezem
meg, hogy a minisztérium-
nak benyújtott oktatási ke-
ret, ha egyáltalán lesz ilyen,
mennyiben fog hasonlítani
vagy eltérni a POSDRU-pro-
jekttõl vagy azt, hogy a ki-
dolgozók neve azonos-e a
két projekt esetében. Mert a
fontos csak az, hogy az idõ
ne teljen haszontalanul, és
az oktatási rendszerünk
tényleg nyerjen ezzel. Per-
sze, az is elõfordulhat, hogy
én nem jutottam el a dolgok
lényegéig...

Nagystílû 
mellébeszélés

További tények... Köztu-
dott, hogy az új TT gyakor-
lati alkalmazásához számos
vagy inkább számtalan me-
todológiát szükséges kidol-
gozni. Ezek elkészültének
határideje 2011 októbere.
Vagyis a 2011–2012-es tan-
évet már biztosan ezek nél-
kül kezdjük, egész pontosan
tehát az új TT-t, ahogyan az
elõre látszik, az új iskolai év-
ben sem lehet majd teljes ha-
tékonyságában alkalmazni.
De most nem is a hiányzó
vagy, ha jobban tetszik, a ké-
szülõ metodológiákról sze-
rettem volna szólni, hanem
arról, hogy az elkészítendõ
metodológiák listáján, ame-
lyet a szaktárca hozzáértõ
szakemberei állítottak össze,
megjegyzem számszerûleg
hibátlanul, mert a lista szá-
mítógépes program segítsé-
gével készült, szerepel egy
igen fontos cím, mégpedig
az új Curriculum jóváhagyá-
sa. Ennek az alapdokumen-
tumnak az elfogadási határ-
ideje a lista szerint 2012 au-
gusztusa. Akkor meg mirõl
is beszélünk? Hogyan lehe-
tett betervezni az új oktatási
keret kidolgozását 2011 már-
ciusára, az új Curriculumot
pedig 2012 augusztusára?
Mert ez a két dolog szerve-
sen egymásra, egymásba
épül. Vagy a metodológiák
listája lenne mégis hibás?
Megpróbáltam ezeknek a
kérdéseknek utánajárni a
szaktárca illetékes hivatalai-
ban. Megnyugtató választ
sehol sem kaptam. 

A minisztérium különbö-
zõ fõosztályain a törvény al-
kalmazásával kapcsolatban
nagystílû mellébeszélés fo-
lyik. Metodológiák kellenek,
mondják a legtöbben. Csak
nehogy olyanok legyenek,
mondom én, amelyek meg-

próbálják a törvény ellené-
ben visszaállítani a régi sta-
tus quót... Vagyis a tények
megint csak a kérdõjelekig
vezetnek. Az elemzések, ap-
rólékos vizsgálódásaim egy-
re inkább azt a vélekedése-
met erõsítik, hogy a szaktár-
ca tetemes része számára, le-
számítva a kisebbségi állam-
titkárságot meg még néhány
hozzáértõ szakembert, az új
TT esetében csak annak elfo-
gadtatása volt a fontos. A
gyakorlatba ültetése már
nem annyira. Félek attól,
hogy a miniszter, bármeny-
nyire is akarja, nem tudja az
új TT gyakorlatba ültetését
legalább a dolgok természe-
tes menetének megfelelõ rit-
musban biztosítani. Mert a
magasröptû mellébeszélõk
meggátolják ebben. Hogy
ennek mi az alapvetõ oka,
annak elemzésétõl itt és
most eltekintünk. Az, hogy
„ne siessük el a dolgokat” lo-
gikus alapállás, viszont érte-
lemszerûen, esetünkben
nem a sietést jelenti, hanem
az egy helyben topogást.  

Vége lesz-e már 
az matõrködésnek?

Milyen feladatokat kellene
a minisztériumban megolda-
ni, amelyek óhatatlanul ösz-
szefüggésben állnak az új,
sajátos román tantervek ki-
dolgozásával is? Az új TT
64(4)-es cikkelye szerint az
új óraterveket és tanterveket
a szaktárca irányítása alá tar-
tozó intézmények és szerve-
zetek fogják kidolgozni. Saj-
nálattal jegyzem meg, hogy
a kisebbségi államtitkárság
irányítása alatt álló ilyen in-
tézmények és szervezetek
nem léteznek. Vagy ha egye-
sek szerint mégis léteznének,
akkor azokban az intézmé-
nyekben már hosszabb ideje
nem dolgoznak magyar
szakemberek. Ezért kellene
mihamarabb gyakorlatba ül-
tetni az új TT azon elõírását
(45/16-os cikkely), hogy az
Országos Neveléstudományi
Intézetben fizetett kutatók
készítsék el a sajátos kisebb-
ségi oktatási tartalmakat
(tanterveket és a tankönyve-
ket stb.). 

Megjegyzem, hogy a het-
venes években erre már volt
hasonló példa a román okta-
tási rendszerben, amikor az
Országos Tanterv- és To-
vábbképzõ Intézet kolozsvá-
ri fiókja a kisebbségi tanter-
vek, tankönyvek kikísérlete-
zésével, megalapozásával,
elkészítésével foglalkozott.
Ez lenne ma is a szaktárca
egyik legfontosabb feladata,
mert a tantervek elkészítése
nem kimondottan amatõ-
röknek való. Elsõsorban a
hozzáértést, a szakértelmet
tartom fontosnak, de ha ez
meg is van, még mindig csak
amatörizmusról beszélhe-
tünk. Ebbõl akkor lesz pro-
fizmus, ha a szakértelmen
túl ezeknek az embereknek a
tantervek elkészítése lesz a
munkaterülete, ezért fogják
kapni a fizetésüket. Hogy ez
az elképzelés napjainkban, a

mai gazdasági helyzetben
naivitás lenne? Nem hiszem.
Csak a törvényes elõírásokat
kellene gyakorlatba ültetni.
Ez lenne a naivitás? Mert, ha
szakemberek, profik készíte-
nének tantervtervezeteket az
anyanyelv, a román nyelv, a
nemzetiségek története és
hagyományai és a zenei
anyanyelv tanítására, azokat
a tervezeteket aztán eredmé-
nyesen szembesíthetnénk a
gyakorló tanárok igényeivel,
elképzelésével. Ilyen egysze-
rû a dolog. 

De tegyük fel, hogy elkép-
zelhetõ vagy számunkra el-
képzelhetetlen okok miatt
nem sikerül az Országos Ne-
veléstudományi Intézet kere-
teiben elindítani a kisebbségi
tantervkészítõ részleget.
(Azaz magyarán: nem alkal-
mazzuk a törvényes elõírá-
sokat.) Mit tehetünk akkor?
Az új, sajátosan magyar is-
kolák számára készülõ ro-
mán tanterveket még ebben
az abszurd helyzetben is el
tudjuk készíteni. Csakhogy
ebben az esetben a szakbi-
zottságban/szakbizottságok-
ban dolgozó gyakorló peda-
gógusokat, ahogyan azt a ta-
nácskozáson az egyik kolle-
gám mondta, meg kell fizet-
ni. Tény, hogy a tanterveket
megvitató, jobb híján azokat
elkészítõ szakbizottságok
mûködését szabályozni kell.
Ennek a konkretizálása vé-
gett elkészítettem a román
nyelv sajátos tanterveit ki-
dolgozó bizottság  mûködési
szabályzatát, amelyben a te-
vékenység finanszírozását az
új TT 94(3)-as cikkelye sze-
rint képzeltem el, amely ki-
mondja, hogy a minisztéri-
um oktatáspolitikai céljainak
megvalósítására létrehozhat
és finanszírozhat különféle
„komisszió”-kat, országos
bizottságokat. Csak az a fé-
lõ, hogy ezt sem lehet addig
alkalmazni, amíg a tanterv-
bizottságok országos hatás-
kört nem kapnak. Magya-
rán: egyedül képtelenek va-
gyunk elõbbre lépni. 

Pontos cél: 
nyelvhasználati 
szintek elérése

Mit tehetnek a tanárok,
amíg megszületik az orszá-
gos curriculum? A munkát
addig is a Nyelvek Közös
Európai Keretrendszere se-
gítheti, amelynél haszno-
sabb alapdokumentumot
mindmáig nem ismerek. Eu-
rópa legjobb nyelvtanítással
foglalkozó szakembereinek
közös kötetérõl van szó.
Igaz, hogy a nyelvtanulás
tervezését a nulla ismerettõl
kezdi. Az is igaz, hogy a ro-
mán nyelv elsajátításában
még a kompakt magyar vi-
dékeken is jobban állunk en-
nél. De a keretrendszer ta-
nulságai még ebben az eset-
ben is tudományos alapot,
bibliográfiai hátteret biztosí-
tanak román tanterveink ki-
dolgozásában. 

Magát a nyelvoktatást és
elsajátítást a keretrendszer
az alapfokú nyelvhasználat

ismereteivel indítja kezdõk-
nek, majd haladóknak. Ha
modellálni akarunk, azt
mondhatjuk, hogy ez ese-
tünkben az I–IV. osztályos
szintnek felel meg. Az érté-
kelés szempontjából a kezdõ
szint az átmenõ jegyet hatá-
rozná meg, a haladó pedig a
legjobb jegyet. A következõ
szintet a keretrendszer a füg-
getlen nyelvhasználat elsajá-
tításában jelöli meg, és eb-
ben is két szinten mutatja be
az ismereteket, a közép-, és
haladó szinten. Az ismere-
tek és a nyelvi kompetencia
szempontjából ez nálunk az
V–IX. osztály anyagának fe-
lelhetne meg, ugyanúgy mi-
nimális és maximális szin-
ten, mint az elemi osztályok
esetében. A harmadik és
egyben a legmagasabb isme-
retszint a kompetens nyelv-
használat szintje, amelynek
a keretrendszer ugyancsak
két alszintjét dolgozza ki: a
felsõ és a kiváló szintet. Ez a
líceumi osztályok számára
jelenthetné a tanulás-tanítás
folyamatának a vázát. A
gyermekek korának és nyel-
vi ismeretszintjének megfe-
lelõ irodalmi anyagot a
szakbizottságban dolgozó
gyakorló tanárok javasolhat-
nak, felhasználva, természe-
tesen a Sapientia EMTE
munkacsoportja által már el-
készített tantervtervezeteket,
a román tantervek magyar
gyermekek ismeretszintjé-
nek megfelelõ anyagát. Bib-
liográfia lehet azoknak a tan-
terveknek az anyaga is, ame-
lyeket a hetvenes években al-
kalmaztak a tanárok. Meg
minden más, hasznos nyelv-
tanítással foglalkozó anyag
vagy irodalmi szöveg. A sa-
játos román nyelv és iroda-
lom tantervek kidolgozása-
kor fontos lenne az anya-
nyelv tanításnak rendszerét
is figyelembe venni, hogy pl.
a hangtani, a szótani vagy a
mondattani ismereteket a
gyerekek elõször anyanyel-
bõl tanulják, majd csak azu-
tán román nyelvbõl, termé-
szetesen az anyagrendezés
integrált formájában. 

*
A tanácskozás fontos

mozzanata volt, hogy kije-
löltünk három munkacso-
portot: az elemi oktatás, a
gimnáziumi oktatás, illetve
a líceumi oktatás sajátos
román nyelv és irodalom
tanterveinek a körvonala-
zására. Minden csoportot
egy-egy egyetemi oktató
vezet majd. Az elemi osztá-
lyos anyag elkészítését vég-
zõ csoportot Mariana
Norel, a brassói Transil-
vania Egyetem tanára irá-
nyítja, a gimnáziumi osztá-
lyok tantervein dolgozókét
Tódor Erika Mária, a líceu-
mi osztályokét pedig Balázs
Lajos, a Sapientia EMTE
tanárai. Közös megegyezés
alapján a tantervek elkészí-
tésének elõmunkálatai a
május 18-i tanácskozás
után azonnal elkezdõdtek.
Reméljük, a folytatás sem
fog elmaradni.

politikai kérdés
Gabriel Catalan

Az 1997-ig és 1999-ig (az
alternatív tankönyvek kiadá-
sáig) használatban lévõ isko-
lai tankönyveket és tanterve-
ket 1991–1992-ben kezdték
bevezetni, s azok nem jelen-
tettek gyökeres változást. Így
a minket érdeklõ tanköny-
vek közül A románok történe-
te, amelyet a IV., valamint
amelyet a VII. osztályban
használtak, megegyezik az
1990 elõttiekkel, néhány lát-
ható változtatástól eltekintve
– kivették belõlük a Ceau-
ºescura, az RKP-ra, a szoci-
alizmusra és munkásosztály-
ra vonatkozó idézeteket,
fényképeket, szövegeket. A
többi osztálynak, a VIII.-
nak, a XI.-nek és a XII.-nek
szánt tankönyveket pedig ki-
cserélték anélkül, hogy az
újak szerkezetükvalamint
tartalmuk szerint, módszer-
tanilag és stílusukat tekintve
lényegesen különböztek vol-
na a régiektõl, kivéve a fent
említett vonatkozásokat, to-
vábbá azt, hogy túlzásba vit-
ték a részletezést, mintha tu-
dósképzésrõl lett volna szó
(a XI. és a XII. osztály törté-
nelemkönyvei közel 400 ol-
dalasak).

Hamarosan megjelentek a
jogos kritikák1. Jelezték,
hogy a ’89 decembere utáni
román történetírásban, akár-
csak az „új” és a „kommu-
nista” (ceausiszta) tanköny-
vek között, egyfajta kontinu-
itás észlelhetõ, ami az általá-
nos felfogásban nyilvánul
meg, beleértve a más népek-
kel (bizonyos együttélõ nem-

zetiségekkel), különöskép-
pen a magyarokkal való vi-
szony problémájának a tár-
gyalását. Ennek a magyará-
zata részben a tudományág
helyzetébõl adódik (hiá-
nyoznak a román–magyar
közös történelmet tárgyaló
monográfiák, de különös-
képpen az errõl szóló szinté-
zisek, miközben a román
történetírást magát is az álta-
lános mozdulatlanság jel-
lemzi), a magyarázat más ré-
sze politikai természetû (a
Romániát 1996 decemberéig
kormányzó pártokat szélsõ-
séges, nacionalista és exk-
luzivista törekvések jelle-
mezték, amelyeknek aláját-
szottak a többségi és a ki-
sebbségi lakosság sovén és
xenofób megnyilvánulásai, s
nem vették tekintetbe a sza-
bad és demokratikus orszá-
gok részérõl megnyilvánuló
kritikákat).

Tanulmányomban meg-
próbálom bemutatni a nem-
zeti-kommunista történet-
írás néhány alapvetõ klis-
séjét, amelyek a történelem-
könyvekben találhatóak, va-
lamint felhívnám a figyelmet
néhány alternatívára, ame-
lyet életképesnek vélek, múl-
tunk értelmezését illetõen.

Megjegyzem, nem vagyok
sem az elsõ, sem pedig az
egyetlen hangoztatója ezek-
nek az alternatíváknak2, jól-
lehet a jelenlegi román törté-
nészek közül még nem talál-
koztam olyannal, aki alter-
natív értelmezést nyújtott
volna az említett vonatko-
zásban³.

(Folytatjuk)

A román–magyar 
kapcsolatok a kezdetektõl
a nemzetiségek századáig

1 Lucian Boia: Cum învaþã istoria copiii noºtri. „Xenopolia-
na”, III, 1995,  147-159.; Damian Hurezeanu: „Podoaba istori-
ilor” sau despre manualele de Istoria românilor în liceu. „Societate
ºi culturã” nr. 5-6/1994; Uõ.: Însemnãri despre manualele pentru
clasele XI-XII. „Xenopoliana”, III, 1995,  135-143; Florin
Constantiniu: Despre manualele de istorie. „Curierul Naþional
Magazin” – „Carnet de istoric” rovat, 1996; Viorel Moþoc:
Istoria românilor de a patra repovestitã pe înþelesul adulþilor.
„Xenopoliana” III, 1995,  144-146; Lucian Nastasã: Etnocent-
rismul ºi manualul de istorie. „Xenopoliana”, III, 1995, 93-97.

2 A román történelmi mítoszok elsõ átfogó és érvekkel alá-
támasztott kritikája a Junimea szellemi mozgalom egyik tagjá-
tól, Gheorghe I. Panutól származik, Titu Maiorescu egyik ta-
nítványától, aki a Convorbiri literaréban közölte történeti tanul-
mányait, 1872 és 1874 között. 

³ Ebbõl a szempontból sokatmondó példa az Istoria
românilor címû könyv, amelyet a Román Akadémia adott ki
2001 és 2003 között.
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Részlet

NAPLÓ
Ioana Alina ªerbannak

hívnak. Tízéves vagyok. A
skorpió jegyében születtem.
Elvégeztem a IV. B-t, és kez-
dem az ötödiket. A 195-ös
Iskolába járok. Az udvarán
van még egy épület, a „kicsi
iskola”, ott szoktunk kara-
tézni, kilenc hónapja. 

Közeli barátom: Corina,
Luiza, Olivia, Simona, Cris-
tina, Andreea, Irina. Meri.
Anca, Lucica, Mili, Mihae-
la, Diana. A fiúk közül:
Claudiu, Mihai, Bebe, And-
rei, Gãboanþã, Cãtãlin, ªte-
fan. Évekkel ezelõtt úgy
éreztem, hogy meghalok egy
fiúért, azt hiszem, Laurnak
hívják.

Ha nagy leszek, karaté-
edzõ akarok lenni vagy rend-
õr vagy úszóedzõ vagy állat-
orvos. 

Általában a PRO TV-t né-
zem, az Antena 1-et, az
MCM-et, az Acasát, a Prima
TV-t. Szeretem a spanyol
folytatásos filmeket, különö-
sen a Hombres-t. De nagyon
szép az ALONDRA, a
Marimar, a Kassandra, a
Teljes szívbõl, a Semmi sze-
mélyest. Más nyelvûeket is
nézek, például a Nyikitát, a
Merlos Pleist vagy a Fiatal
és ismeretlent.

Hogy milyen lapokat olva-
sok? Hát a Bravót, a Tele-
cablut, Popcornt, a Salutot.
Az énekesek közül Michael
Jecksont, Mel B-t, Mel C-t
stb., és a Thaliát szeretem. A
színészek közül pedig: Peta
Wilsont, Lucy Lawlesst,
Robert DeNirót.

Rosszul esett, hogy a Sem-
mi személyestben lecserélték
Ana Cocerót, s helyébe az a
színésznõ került, aki a

Felejhetetlen szerelemben
játszott. Ez a színésznõ sok-
kal csúfabb...

Reggel mindig egy csupor
tejet iszom, és szendviccset
eszem hozzá, téliszalámival.
Vagy teát iszom, és bundás-
kenyeret eszem.

1.
Amikor eljöttünk Dristor-

ból megkérdeztem:
– Édesanyám, miért hagy-

juk a bútort Mihai szom-
szédnál? 

– Tessék? És Gogut is ott-
hagyjuk?

Megígérem, hogy tisztán
tartom a kalitkát! De miért
kell elköltöznünk?

Tízéves vagyok, és tudom,
mit jelent az, hogy „a házá-
val garantálja”. Azt jelenti,
hogy „elveszti a házát”.

2.
„A Grigore Moisiltól az

elsõ sarok, jobbra fordul, és
meglátja az udvart, nincs hol
eltévedni...” Anyám egy ke-
rítés felé rángat, amelyik
nem tetszik, szar színû, és a
házszám – 57 – görbén áll.
Amikor beléptünk, nem jött,
hogy elhiggyem! Még rólam
mondják, hogy rendetlen va-
gyok, hogy szerteszét ha-
gyom a babáimat...

Az udvarból mindenki
odajött hozzánk, és megcsó-
kolta apámnak a kisujját, ott,
ahol a nagy gyûrû van.

Anyám kezét szorongat-
tam, a háta mögé bújtam, s
onnan leskelõdtem. A fel-
nõttek valami furcsa nyelven
beszéltek... Nem tudtam,
hogy apám idegen nyelven is
beszél. Hosszú, színes szok-
nyás nõkkel traccsol, és kala-
pot hordó férfiakkal. Közü-
lük néhány hasonlít apámra,
és rájövök, hogy rokonok va-
gyunk.

„Add ide egy hétre” –
mondja apám, egy alacsony,
pocakos embernek. Édes-
anyám a fejével int, belee-
gyezõen. „Legtöbb egy hó-
napra!” Édesanyám nem he-
lyesel. Uramisten! Nem aka-
rok itt aludni! Más gyermek
Barbie-t kér vagy játékot, ak-
kor én miért nem kérhetem,
hogy legyen házunk? „Édes-
anyám, ne aludjunk itt!”

Magamhoz sem tértem, s
máris rám vetette magát egy
csomó gyermek, Tanti Veta
unokái. Mind mezítlábasak,
koszosak, csorog az orruk.
Édesanyámhoz bújok, be-
visz Veta házába. Két kis
csoré seggû fiú van ott, és
négy lány hosszú, színes
szoknyában. A lányok en-
gem bámulnak, a farmerem-
re mutogatnak és kacagnak.
Egyik nagyobbacska jelt ad a
könyökével, majd odajön
hozzám, és huzigálja a far-
meremet. Aztán a többi felé
fordul, s nevetnek, farme-
remre mutogatva. 

Semmit sem értek az
egészbõl, s mire megszólal-

nék, mellettem terem egy
másik lány. Mi bajuk van a
farmeremmel? Mit csinál-
jak? Sohasem verekedtem
senkivel! Mit tudom én, ho-
gyan kezdõdik a verekedés...
De a lány csak jön felém...
Na, mi van!!! Aztán azt hal-
lom: „Fã!” Egy fiú mondja a
lányoknak, hogy menjenek
oda hozzá. Õ is koszos, me-
zítlábas, a hóna alatt van egy
kenyér, a kezében pedig egy
lábos, valamivel. Azonnal
hozzászalad minden gyer-
mek, kannával a kézben. A
fiú teát önt belé, mindenki
gyorsan tép egy darabkát a
kenyérbõl, s harapdál, mint-
ha éhen halna. Nekem is int
a fiú, de nem kell. Hogy le-
het csóré kenyeret enni teá-
val?

Már mennék ki a házból,
amikor Veta jön forró vízzel
egy mosdótálban. Mögötte
pedig az alacsony köpcös
ember, Calistrai úr. Kíváncsi
vagyok, hogy mi lesz, és ma-
radok még. Calistrai felül az
ágyra s a lábát a tálba lógat-
ja, Veta pedig lehajol és mos-

ni kezdi. De miért? Calistrai
úr nem olyan kövér, hogy ne
érné a keze a lábát!

Édesanyámat keresem,
hogy megkérdezzem: miért
kell ennek az asszonynak ezt
csinálnia? Amikor mennék
kifelé, belép Mariana néni és
Nicu bácsi, Jana néni és
Victoriþa néni. Ekkor reám
szól Tanti Veta, miközben
Calistrai lábát törölgeti:
„Maradj itt, drágám! Édes-
anyád oda van, megnézni a
lakásotokat, az udvar végé-
ben.”

Mindannyian leülnek, ki a
földre, ki a székre, leoltják a
villanyt és bekapcsolják a té-
vét. Az órára néznek, majd
ki az ablakon, s kezdenek
idegeskedni. Mintha tartaná-
nak valamitõl... Veta feldúl-
tan beszél azon az idegen
nyelven, talán a szomszéd-
asszonyról, aki késik. Aztán
hirtelen hozzám fordul:
„Drágám, olvassad te, édes-
ke!” Nem akarom, hogy ész-
revegyék, hogy mire a máso-
dik sorhoz érek, eltûnik a fel-
irat. Uramisten, hát ezek kö-

zül egyik sem tud olvasni?
Úgy nézek rájuk, mint vala-
mi földön kívüliekre. És õk
is ugyanígy bámultak rám.
A sötétben is látom, hogy
mosolyognak, a szájukban
csillognak a fémfogak, ezüst-
fogak vagy aranyfogak. Ak-
kor kezdjük: „Mondja
atyám, szerelmes lehet vala-
ki, ha csak néhányszor látta
az illetõt? Bizony szerelmes
lehet, Marimar. Ezt úgy hív-
ják: szerelem elsõ látásra?
Atyám, akkor ez illik rám.
De kérlek, ne mondd azt,
hogy...” (A tévé kialszik.)

Veta: „Megint levágták a
villanyt! Hogy égjen ki a be-
lük!”

Naplóm, te drága,
Azt hallgatom most, hogy

„Nem értik meg egyesek”.
És valóban nem értik meg
egyesek, hogy én 3sudest-et
szeretem.

3.
Nagyon fázom, de még

jobban reszketek attól, hogy
meglát valaki, aki ismer, mi-
közben itt mûködöm.

A Diákparkban vagyok,
egy luxusszálló mögött, a
szemétdombon.

Fuj! Hiába van kesztyû a
kezemen, mégis úgy érzem,
mintha valami szószba nyúl-
nék, pedig csak egy fantás
palack... „Gyere, édes-
anyám, menjünk haza, gyûj-
töttünk már eleget, tüzelõ-
nek!”

Hazakerültünk végre, s ör-
vendek, hogy új iskolatársa-
im közül egyik sem látott
meg.

Édesanyám tüzet gyújt,
kezdek megmelegedni, s
gondbam vagyok: Mit csi-
náljak? Oldjam meg a ma-
tekfeladatot? Menjek Tanti
Vetához rajzfilmet nézni?

„Felelõsségem 

Az alábbi tervjavaslat a ma-
gyar–román vegyesbizottsági
tárgyalás legutóbbi fordulójá-
nak elõestéjén készült, célja a
váltig megoldatlanul maradt
egyházi restitúciós kérdések ál-
lami szintû rendezésének szor-
galmazása volt. A napjainkig
elõszivárgott hírek és közlemé-
nyek alapján azonban úgy tet-
szik, a javaslat még nem kerül-
hetett be az elfogadott és érdem-
ben „kitárgyalt” korszakos
megállapodások közé. Ám min-
den józan megfontolás szerint
nyilvánvalónak tûnik, hogy
nem elegendõ trianoni emlék-
napot, új nemzeti tudatformá-
lás korszakát deklarálni, ha
nincs mögötte és alatta társa-
dalmi konszenzus, nincs a tár-
sadalom mélyén kínosan meg-
fogant kérdésekre, sérelmekre
válasz, sem egyoldalú, sem ki-
egyezéses. Nyílt vita, közbeszéd,
kollektív fellépés szükséges te-
hát, hogy a magyar javak, a tu-
lajdon szentségének jogi fikciója
helyett tényleges joggyakorlat
formálódjon, a jogtalanságok
korszakának visszaperelése kö-

zös kérdés legyen, ne csupán po-
litikai kerekasztalok terítékdí-
sze. Még szükségesebb a nyilvá-
nosság ahhoz, hogy ne néhány
elkötelezett ügybuzgó személy,
hanem a publikum széles körei
hassanak ténylegesen a változá-
sokra, akár a vegyesbizottsági
tématervekre is. Ezért vált nyílt-
tá ez a levél, bár nem annak ké-
szült, hanem tematikus javas-
latnak, sikeres kivitelezésre most
utoljára esélyes törekvésnek.

Ahhoz, hogy érvényesülhes-
senek az egyén mentális és mo-
rális létfeltételeit biztosító jogor-
voslatok, elsõ körben szükséges
áttekinteni a körülmények és
adatok viszonyát. Egyházi vagy
személyi kárpótlási alapon te-
hát azt, kitõl és mit vettek-hará-
csoltak el, mit kapott vissza, mi-
lyen jogi kompromiszumokra
kényszerült, milyen látszat-
vagy kényszerintézkedések nyo-
mán „mondott le” kollektív
vagy egyéni tulajdonról (a két
világháború közti perek, egyhá-
zi tulajdoni elkonfiskálás, ma-
gyar kisebbség jogi képviseleté-
nek hiánya, szerzetesrendek va-

gyonának lenyúlása, telekcserék
és ingatlanátírások kényszerei,
második világháború utáni ál-
lamosítások, kényszerített egy-
házvezetõi alkuk, besúgóháló-
zat kiépítése egyházakon belül,
stb. jó példák ezekre), s egyálta-
lán: mi az, amit jogszerûségi
alapon még nem kapott vissza,
nem is kérhetett, nem is volt
ajánlott, hogy per anyagává te-
gye bármely egykori jogos tulaj-
donos. Viszont a változó idõ so-
rán egyre több forrásanyag lát
napvilágot, egyre több vissza-
emlékezés vall a jogtalanságok-
ról, egyre alaposabb összehason-
lítási lehetõség nyílik, amelyre
egész intézmény felállítása sem
volna haszontalan – már csak a
jogszerûen várható „nyereség”,
a kárpótlás értéktételeit tekintve
sem. Mivel pedig a téma sürge-
tõ, az utolsó hajó indulását már
mintegy bemondták a hangszó-
rók, a közös cselekvés ideje vagy
most van itt, vagy soha többé.
Mivel mind a CEDO-s, mind a
román kárpótlási törvények a
restitutio in integrum mellett
foglalnak állást, továbbá tekin-

tettel arra, hogy még lábon álló
ingatlanokról, esetenként mû-
ködésképes épületekrõl és ingó-
ságokról van szó, szükségesnek
mondható a gyors és hatékony
kormányzati közbelépés. Ha ez
vonakodik megvalósulni, ha ez
óvakodik hatékony lenni,
mindannyiunk, azaz minden
érdekelt közös fellépésére van
szükség. A jogviták diplomáciai
szintû rendezése az egyik útja
lehet az igazságosság elve, az
emberi jogok érvényesítése irá-
nyában, de ott van még az egy-
házak közötti kapcsolat útja, a
Szentszék irányában megtehetõ
kezdeményezések tömege,
Strasbourg felelõsségének éb-
resztése, a romániai kárpótlás
peres ügyeinek helyi és országo-
san közös vagy civil képviseleti
lehetõsége is. Mielõtt még a ro-
mán kormányzat 2012-ben
maximálná a kártérítések li-
mitjét, mielõtt még eltüntetnék
az öszszes fellehetõ dokumentá-
ciót a magyar eredetû vagyo-
nok, ill. a magyar történelmi
egyházak javainak visszaszol-
gáltatási kötelezettsége elõl, mi-

elõtt még a jogi képviselet illeté-
kességi vitájával, a történetileg
lezajlott, ámbár részben érvény-
telenített, részben jogtisztázás
nélkül hagyott hivatkozási
anyaggal szemben minden for-
mális szabályozás elkészülne.
Mindezen eljárások ugyanis
könnyen vezethetnek az egyhá-
zi vagyonok végleges elorzásá-
hoz, a jogos tulajdonosok kiper-
léséhez vagy jelképes „kiváltá-
sához”, összességében olyan
joghátrány kialakításához,
melynek további restitúciós el-
járások már nem lehetnek el-
lenszerei.

A jogtalanságról összegyûlt
forrásanyag, a dokumentációk
feltárása, feldolgozása, nyilvá-
nosságra hozatala, jogi háttér-
anyag visszamenõleges megis-
merése, mai jogszabályok szel-
lemében történõ átértékelés, jo-
gi szintû képviselet garanciái-
nak kidolgozása korszakos kö-
telezettség lenne tehát. A párt-
állam hatalmi ügybonyolító
gyakorlata semmilyen módon
nem volt tekintettel a közjog eu-
rópai szintû alapértékeire, még

kevésbé a csupán korlátozottan
értelmezhetõ jogállami techni-
kákra. Ki más tehetné, hogy
felvállalja a tulajdoni kárpótlás
kérdéseinek megfogalmazását,
vagy (akár még ezt megelõzõ
szinten) a történeti adatvéde-
lem joggyakorlatának kialaku-
lását, a vagyonjogi kárpótlást
szükségképpen megelõzõ infor-
mációs hozzáférési joggyakorlat
kialakítását, mint az egyházak
és képviselõik? S ha az egyhá-
zak esélytelenek vagy gyengék
ehhez, esetleg kompromisszum-
ra hajlanának, akkor nem vé-
letlen, hogy lepusztulnak köz-
ben az egyházi ingatlanok, el-
tûnnek vagy visszavonulnak
emlékezetükkel még élõ bizony-
ságot adni képes személyiségek,
s az adott állapot mint „örökké-
tig” tartó és megváltoztathatat-
lan lesz elkönyvelhetõ. Vagy
olyan „múlt idõként”, amelyre
a jelennek már nem lehet visz-
szahatása.

Ezért van szükség a tudás
nyilvánosságára, a közös cselek-
vés felelõsségére. Most és mind-
örökké...

Varga Andrea

Nyílt levél

Alina ªerban
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Csakhogy ott nem tehetem
le a sapkát, mert bolha má-
szik a hajamba.

„Alinuþa drága, menj ke-
nyérért.” Éppen ez hiányzik!
Nincs kedvem most... De lá-
tom, hogy édesanyám a ke-
zét fáslizza, azt, amellyel tü-
zelõt gyûjtött a szemétben,
hogy meg ne fagyjak, és
máris indulok.

Ott vagyok az üzletben, és
kellene még ezer lej... A há-
tam mögött áll egy leány az
utcánkból. Tudsz adni ezer
lejt? Adott. Megvárom, amíg
befejezi a vásárlást, és beszél-
getni kezdünk: „Mondd
csak, te a cigányok udvará-
ban laksz?” Elõször, ösztö-
nösen azt mondtam volna,
hogy „Nem”. De az csúszott
ki a számon, hogy „IGEN”.
„Milyen vagány!” – mondta
õ. Monának hívják, tõsgyö-
keres román, de érdekli min-
den, ami nálunk történik.
„Hallod? Az éjjel Calistrai
bácsi feltette Szilágy
Misunak az új kazettáját:
„Te vagy az én lélegzetem?”
– ismered. „Aztán Nicu bá-
csi összeveszett Mariana né-
nivel. Azt hiszem, meg is ver-
te a nénit.” „Mit csinál Bébi?
Még mindig nõt akar venni?
A végén még vásárol neki
egyet Veta néni.” Mona lett a
legjobb barátnõm, sokat segít
nekem. „Felmehetek hozzád
fürödni, Mona? Kád is van?
És meg is száríthatom a ha-
jam?” „Uramisten, itt nála-
tok milyen egyenesek a falak!
Az ablak is tetszik. De nem
nézek ki, mert a mi udvarun-
kat látom, és innen fentrõl
még borzalmasabb. A legna-
gyobb segítség az, hogy
Mona nem árulja el a titko-
mat. Bárki kérdi, senkinek
sem mondja el, hogy én hol
lakom.

NAPLÓ
Szép jó napot! – mondjuk.
Ma tíz körül keltem fel,

néztem egy kicsit a rajzfil-
met, és mint mindig,
megfájult a fejem. Mert vala-
hányszor otthon vagyok,
úgy érzem, ki kell mennem a
levegõre. Átmentem
Monához, majd visszajöt-
tem Veta nénihez.

21,40 van most, mikor e
sorokat írom, és nagyon
rosszul érzem magam.

Figyelem!
Mama megígérte, hogy

vesz nekem egy tolltartót.
Úgy tesz, mintha nem is

tudna az én 60 000 lejemrõl,
amit kolindáláskor gyûjtöt-
tem.

Reklám.
Ha említem, máris harag-

szik. 
És hibásnak érzem

magam. Amikor megvolt a
pénzem, meg akartam venni
a tolltartót, de õ azt mondta:
„Hagyjad drágám, majd
megveszem én neked”, és az-
tán csucsu! Eltelt azóta már
egy hónap. Csak ígérgeti...

Azt ígérte a a testvérem:
szilveszterkor elvisz a Palota
térre, 3sudest-hez. „Mon-
dom, hogy elviszlek!” – és
nem vitt el. Pedig verte a
mellét: „Bolonduljak meg,
ha nem viszlek! Haljak meg
itt, ebben a helyben. Ha nem
viszlek!”

Nemrég azt ígérte, hogy
vesz nekem egy wacment.

Reklám.
Édesanyám elintézte az-

zal, hogy nincs pénz, és nem
vitt orvoshoz, hogy tegyék
gipszbe a kezemet. Pedig
csak unta, értem ugyanis
nem kell fizetni.

És megint más iskolába
akar iratni. Ezerszer mond-
tam már neki, hogy nem

akarok megválni azoktól,
akiket éppen hogy megis-
mertem. Mire édesanyám
szól: „Ha nem tetszik, ma-
radj apáddal!”

Bolondórát, az apámat
gyûlölöm sok mindenért.
Nem is szólítom apának.
Azt mondom neki, hogy
„Mã!”

Nálunk a családban, ha
boldog vagyok, lököttnek
néznek, ha sírok és harag-
szom, nem hiszik el. Elegem
van mindenbõl! A disznóól-
ból, amiben lakom, a csalá-
domból! Kiábrándultam
mindenkibõl. Csak belõled
nem, kedves NAPLÓ, és
3sudest! Valahányszor kibo-
rulok, és sírnom kell, rátok
gondolok.

4.
Wow! A fiú a tenyerembe

írta a telefonszámát. Eddig
még sohasem volt egy fiú te-
lefonszáma a tenyerembe ír-
va.

Beülök a fotelba, és el aka-
rom mesélni édesanyámnak,
hogy volt azzal a fiúval az
autóbuszban, akivel 10 per-
cen át együtt várakoztunk a
megállóban.

Nézem az öregasszonyt,
aki három napja hogy felvet-
te anyámat. 

Fekszik az ágyban, mint
mindig, és alszik. Nem sze-
retem: rossz és csúf. Hiába
van rendes lakása, ha arra
kényszerít bennünket, hogy
a földön aludjunk. És bármit
lát a tévében, mindig azt
mondja: „a cigány az ci-
gány”.

Jobb, ha visszamegyünk a
szaros udvarba, a vályogház-
ba! Hiányoznak a barátaim.
De nem akarom megbántani
édesanyámat, tudom, hogy
ki nem állhatja apámat.

Éppen jön édesanyám a

konyhából: „Mondd csak,
hogy volt azzal a fiúval az
autóbuszon?” Látom, hogy
haragszik. „Elõbb azt
mondd meg, hogy miért ha-
ragszol?” ”Veszekedtem az
öregasszonnyal. Azt mond-
ta, ki nem állhatja a cigányo-
kat, és menjünk ki a házá-
ból. Nem akarja visszaadni a
pénzemet, amit kölcsönkért
ezelõtt három nappal. Jaj!
Ottfelejtettem az ételt a
tûzön!”

Odamegyek az öregasz-
szonyhoz.

„Édesanyám, ez a nõ
meghalt!”

„Vagyis, kisleány, te nem
voltál jelen!” „Nem, rendõr
úr. Ha tíz percel hamarabb
jöttem volna...”

„Asszonyom, üljön a
dubába! Kislány, mit írtál a
tenyeredbe?” „Semmit.”

Neve: Alina ªerban. Élet-
kora: 14 éves. Látogatóba
jött az anyjához. „Pénteken
a börtönben nagytakarítás
van, és rövidebb a program.
Egy órát lehet itt.”

NAPLÓ
DRÁGA NAPLÓCS-

KÁM, TUDOD, AZÉRT
ÍROK NAGY BETÛVEL,
MERT ÍGY TETSZIK, ÉS
MERT ÉDESANYÁM IS
ÍGY ÍRT.

Most egy másik Alina ír,
aki magára maradt. Édes-
anyámat bezárták... Iste-
nem! Olyan szomorú va-
gyok, semmihez sincs ked-
vem. Csak édesanyámmal
lehetnék... Ó, milyen milyen
nehéz nélküle. Tehetetlen va-
gyok, és az egydüllét érzése
megfojt.

Augusztus 11-én kezdõ-
dött életem legszörnyûbb
epizódja, amikor a vén
Hortenziához költöztünk.

Nem tetszett ott nekem,
mintha sejtettem volna,
hogy baj lesz, és már az el-
sõ nap arra kértem édes-
anyámat, hogy azonnal
menjünk el innen. Amikor
hazajöttem, s láttam a vén-
asszonyt kimerevedve, s
hogy a szeme sem rebben,
rögtön mesterséges légzést
végeztem: szájból szájba,
majd más felélesztési tech-
nikákat alkalmaztam, de
amikor a fülemet az orrá-
hoz dugtam, lélegzést nem
hallottam. Édesanyám ak-
kor ezt mondta: „Alina,
megöltem a vénasszonyt.
Börtönbe kerülök.” Aztán
sokat beszélgettünk. El-
mondtam édesanyámnak,
hogy mennyire szeretem, s
ha akarja, leugrok az eme-
letrõl. Õ azt mondta, ne te-
gyek ilyet, hanem tanuljak,
hogy büszke lehessen rám.
Én meg csak beszéltem,
hogy múljon el végre a rém-
álom. Mert úgy éreztem:
„roppant csúf álom ez, fel
kell ébrednem!”

Most már tudom, hogy
nem volt álom. Vissza kellett
költöznöm az udvarba,
apámhoz. Reggel, amikor
felébredek, egyedül vagyok,
nem mondhatom senkinek:
„Édesanyám!”

Fáj a lelkem, ha arra gon-
dolok, hogy szegény édes-
anyám egyebet sem akart,
mint hogy felneveljen és tisz-
tességes életet biztosítson ne-
kem. Jó volt hozzám, hagy-
ta, hogy azt csináljak, amit
akarok. Reggeltõl estig dol-
gozott, pedig nagyon beteg
volt. Elmeséltem neki min-
dent, annyit kacagtunk! Még
azt is elmondtam, hogy
megkóstoltam a cigarettát.
És eljött velem a hiphop
koncertre.

Ha felébredtem és inni kí-
vántam, õ is felébredt és hoz-
ta a vizet. Olyan szelíd volt,
olyan jó volt... Ha elhibáz-
tam valamit, sohasem szi-
dott, hanem azt mondta: el-
múlik.

Szeretnék megváltozni.
Szeretném, ha én lennék a
legjobb gyermek – a legjobb
anyának való gyermek.
Most már nincs ki meg-
nyugtasson. Magamtól kell
megnyugodnom. Magamtól
kell bátornak lennem, emelt
fõvel mennem elõre, s hal-
latnom a hangom. Bár-
mennyire is fáj, ez az igaz-
ság. Azért írom le mindazt,
hogy el ne felejtsem, amit
anyám tett értem. Mert
most már nincs aki tegye,
sem õ, sem más. Édes-
anyám, sajnos, távol van.

Arra gondolok, hogy édes-
anyám mellett szabad vol-
tam, hagyta hogy sok min-
denben döntsek, de mellet-
tem volt, kezét nyújtotta, ha
megbotoltam.

Most már megértettem:
nem vagyok gyermek,
nincs itt édesanyám, hogy
rendet csináljon utánam,
hogy valamit is végezzen
helyettem. EGYEDÜL
kell szembenéznem az élet-
tel, és gyõznöm. De meg-
maradok annak, aki vol-
tam: Alynutza Bulinutza, a
vidám leány, aki viccel,
mert a legszebb korban va-
gyok és mosolyognom kell.

Fordította: 
Zsehránszky István

A darab szerzõje, Alina
ªerban színiakadémiát végzett
és elõ is adja mûvét – saját élet-
történetét – a bukaresti Green
Hours klubban. 

tudatában kijelentem”

Zs. I.

A bukaresti zsidó filmfesz-
tiválnak – amelyre 2011. jú-
nius 20. és 26. között kerül
sor – a célja, hogy hozzájá-
ruljon a nemzeti kisebbségek
által alkotott kulturális érté-
kek megmentéséhez és széle-
sebb körben való megismer-
tetéséhez. Ahhoz, hogy Ro-
mániában az interkulturális
és etnikumközi dialógus
ténylegesen mûködjék. A
fesztivál a maga részérõl a
romániai zsidó hagyomá-
nyokat, mûvészi értékeket, a
gazdag zsidó szellemi örök-
séget kívánja a nagyközön-
ség elé vinni, bízva abban,
hogy elõsegíti a nemzetisé-
gek és a vallások közötti tü-
relem és a jobb megértés lég-
körének kialakítását, illetve
megerõsítését.

A fesztivál programjában
a zsidó világot bemutató fil-
mek mellett kiállítások és
hangversenyek is helyet kap-
nak, kettõs megvilágításban
közelítve meg a témát: egy-
részt bemutatja a zsidók által
önmagukról alkotott képet,

másrészt megismerthetjük
azt, hogyan tükrözõdik a zsi-
dóság más nemzetek kultú-
rájában.

A fesztivál tisztelettel adó-
zik a román kultúra zsidó
származású alkotóinak,
ugyanakkor azoknak a más
származású hazai mûvé-
szeknek is, akik mûveiben
megjelenik a zsidó proble-
matika. A programban sze-
replõ filmekkel együtt, a le-
hetõségek szerint, jelen lesz-
nek az alkotók és a szereplõk
is, továbbá azok a még elér-
hetõ személyiségek, akikrõl
a dokumentumfilmek szól-
nak, s találkozni fognak a ro-
mániai filmgyártás szakem-
bereivel, a sajtó képviselõi-
vel, és mindenekelõtt a ro-
mániai közönséggel.

A Bukaresti Zsidó Film-
fesztivál egyike annak a 130
hasonló rendezvénynek,
amelyeket a Jewish Film
Festival brandje szervez vi-
lágszerte. A fesztivál házi-
gazdájaként Bukarest is be-
lép azoknak a világvárosok-
nak a sorába, amelyek a zsi-
dó kulturális-mûvészeti ér-

tékeknek a közönséghez
való eljuttatásával lényegé-
ben a sokféleség, a megis-
merés és a nemzetek közötti
türelem térségét növelik vi-
lágunkban.

„Ahhoz, hogy egymás
mellett élhessünk, ismer-
nünk kell egymást – hangsú-
lyozza Paul Ghiþiu, a buka-
resti fesztivál igazgatója. –
Az ismeretlen vonzó, de
ijesztõ is, nincs mindenki fel-
készülve arra, hogy befogad-
ja. Van, aki kényelmetlenül
érzi magát miatta. S mi több,
az ismeretek hiánya miatt
könnyen manipulálható bár-
ki, félelmet kelthetnek ben-
ne. S mûködni kezd a vissza-
utasítási reflex.

Az ismeretlen felfogható
úgy is, mint képzethiány, ami
a megismerés elégtelenségé-
bõl, illetve mások önazonos-
ságának hamis felfogásából
adódik. S mindezek eredmé-
nye a bizalom hiánya.

Az önazonosság – legyen
az személyi, etnikai vagy
nemzeti – a kultúra által jut
kifejezésre, s tágabb értelem-
ben az alkotómunka meg-

nyilvánulását jelenti, beleért-
ve annak valamennyi terüle-
tét: a mûvészetet, a mûszaki,
jogi vagy gazdasági alkotást
stb., ami lehet egyetlen sze-
mély vagy egy etnikum, illet-
ve nemzet mûve.

A megismerés azon túl,
hogy érzéki vagy érzelem-
keltõ, mindenekelõtt kultu-
rális aktus. Éppen ezért
szükség van arra, hogy a kul-
turális információk, a kultu-
rális termékek eljussanak
mindannyiunkhoz, s hogy
azokból mind a magunk,
mind a mások számára
megismerthetõvé váljanak a
hagyományaink, a történel-
münk, az, hogy honnan jöt-
tünk, hányan vagyunk, és
kik vagyunk. Csak hogyha
ismerjük a többieket, hogy-
ha meg akarjuk ismertetni
magunkat másokkal, akkor
érhetünk el jelentõs változást
egymás megértésében, akkor
járhatunk együtt a jövõben.
A film lehet az egyik közös
út. A Bukaresti Zsidó Film-
fesztivál pedig a jármûvek
egyike, amellyel ezen az
úton haladhatunk.”

Zsidó filmfesztivált szerveznek Bukarestben

A tegnap esti megnyitónak a bukaresti Studio mozi adott otthont
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Folytatjuk a Cseke Gábor és
Dan Culcer közötti internetes le-
vélváltás közlését. A téma a meg-
szokott: az együttélés kimeríthe-
tetlen, örökké régi-új vonatkozá-
sai, mindenféle irányból és szem-
szögbõl szemlélve.

Ahhoz, 
hogy létezzünk, 
különböznünk kell

Mariana ªora, a kiváló
esszéíró és mûfordító emlí-
tette egy Leonid Drago-
mirnak adott interjújában,
hogy Nae Ionescu egy 1937-
es vagy 38-as elõadásán tett
kijelentése – „A nemzetek
közt olyan falak állnak, me-
lyek a földtõl az Istenig ér-
nek” – úgy rögzõdött õben-
ne, a hajdani egyetemista
lányban, mint egy „emléke-
zetes és lehengerlõ mondat”.
Amelynek pedig sikerült el-
távolítania ezt az értelmes és
szorgalmas temesvári zsidó
diáklányt Nae Ionescutól,
akinek addig ugyanúgy le-
nyûgözõ hatása alatt állt,
mint sok más korabeli egye-
temi hallgató.

Vajon ennyire zseniális lett
volna Nae Ionescu? Nem tu-
dom. De ha Goethe lángész
volt, akkor Nae Ionescu biz-
tosan nem volt az. Sokkal in-
kább filozófus-edzõnek tûnik
a szememben, olyan értelem-
ben, ahogyan talán Noica
szeretett volna maga is lenni
a fiatalság számára, a kom-
munista idõkben. Vagyis,
oda szeretett volna hatni,
hogy akik a dogma és a cen-
zúra kényszere folytán elfe-
lejtettek gondolkozni, szabad
emberek lehessenek, önálló-
an használják a fejüket,
amely a saját vállukon nyug-
szik. Büszkén, egyenes de-
rékkal.

Nae Ionescu kijelentésére
visszatérve, mindaz, amit a
nemzetrõl tudok, valahogy
az õ emlékezetes mondatát
igazolja, s valószínûleg érvé-
nyes formája ekként hangza-
na: „A nemzetek közt falak
állnak, amelyek a földtõl az
Istenig érnek.” Ámde a falak
nem csupán elválasztanak,
hanem védenek is. [És min-
den falon léteznek kapuk.
Valamennyi biológiai vagy
társadalmi sejtfal átjárható

mindaddig, amíg roncsolód-
nak... ]

Ha nem így történne, úgy
nem volnának élõlények,
mértani testek, nem létezné-
nek nemzetek, de köztük lé-
võ kapcsolatok és kölcsönös-
ségek sem. Ez egész egysze-
rûen biológiai, élettani, ma-
tematikai, mértani problé-
ma, és nem politikai vagy er-
kölcsi kérdés. Nem létezhet-
nének különálló „testek” el-
határolódás nélkül, a határok
pedig, bár átjárhatók, ezen a
téren nélkülözhetetlenek,
nem egyszerûen csak kon-
venciók vagy eredetmítoszok
következményei.

Ahhoz, hogy egy zsidó
lány mindezt belássa, leg-
fõbb érvként éppen a zsidó-
ság definícióját elõsegítõ kö-
rülményeket említeném.
Olyan korlátokról van szó,
melyeket a magukat zsidó-
nak vallók a „földtõl az Iste-
nig” emelnek. E fal tartóssá-
ga nélkül, ami óriási áldoza-
toknak és rendkívüli hozzá-
értésnek köszönhetõ, a héber
közösség képtelen lett volna
fennmaradni, és éppen e
fennmaradás végett emelnek
most is a földtõl az Istenig
érõ falat. Valóságosakat,
hogy megóvják a jelképes fa-
lakat, amelyekre Nae
Ionescu hivatkozott.

Mindebbõl nem faragnék
olyan tanulságot, hogy ez az
elkülönülés légmentes, és
hogy valaha is az lehetne; jel-
zem csupán, hogy szükség
van rá, mert a közösködés
entropikusan veszteséges.
Vagyis halálos. Ezt nem árt
hangoztatni a fellazítás, a
globalizáció és egyéb egyete-
mességek – mint a kapitaliz-
mus és a kommunizmus –
propagálói elõtt. Ahhoz,
hogy létezzünk, különböz-
nünk kell, sajátosnak kell len-
nünk. Az élet is ekként jelent
meg a Földön. A sejtfalak ré-
vén. A közösködésbõl való
kilábalás folytán. A házak fa-
lak révén épülnek fel. Ezek
óvnak meg a bajoktól. Az,
hogy a háború elõtti válság,
az antiszemita mozgalmak
árnyékában Mariana ªora
félreértette, pontosabban
nem értette meg az illetõ kije-
lentést, szinte-szinte termé-
szetes. Az viszont, hogy ma

sem vizsgálta felül saját értel-
mezését, már aggasztó. Mert
mindannyian tévedésben va-
gyunk a síkokat illetõen. Iz-
rael házának megóvták –
szerencséjére! – a kipusztu-
lástól az õ népét.

Három nyelven szóló em-
berként és mûfordítóként,
eléggé jól érzékelem, hol is
emelkednek a falak, hogy a
korlátok mennyire síkosak,
rugalmasak, áttûnõek vagy
átlátszóak. S még inkább,
hogy mennyire veszélyes és
izgalmas is egyben áthatolni
a sejtfalakon, hogy egyik
pástról a másikra lépjünk.

[Keleti dragománként, tol-
mácsként, mûfordítóként jól
tudom, hogy akár a fejemet
is vehetik, ahogyan egyes,
császári titkokba avatott gö-
rögökkel történt a Szultán
udvarában. Vagy árulóként
megtagadhatnak az enyéim,
mert nagyon úgy néz ki,
hogy nem gyûlölöm eléggé a
császár követeit, a szomszé-
dokat. Talán egy újfajta,
Stockholm-szindrómában
szenvedek. Hatalmában tart
a potenciális vagy a valós el-
lenfél iránti rokonszenv, a ve-
lük való cinkosság. Vagy pe-
dig, mindkét részrõl fizetett
hangadónak, ügynöknek,
spionnak tartanak. Megle-
het, hogy ezek mind én va-
gyok, s készen állok elveszte-
ni a lelkemet, az identitáso-
mat. Vajon a Másik megérté-
sének a betege lennék? Hogy
megnyugtassalak, kijelen-
tem, hogy ha kell, készen ál-
lok fegyvert ragadni Mára-
maros függetlensége és az én
kivándorolt erdélyi román
identitásom védelmére!]

Mindent összevéve, egyál-
talán nem vagyok annyira
borúlátó és Spengler-párti,
mint Mariana ªora. A Biro-
dalmat szétverõ barbárok ér-
kezése alkalom volt az új kü-
lönbözõségek születésére,
amelybõl aztán létrejött az a
nemzet, amelyhez tartozom,
s a nyelv, amelyen írok. És
bár szeretem a latint, beszé-
lek franciául és magyarul,
szívesebben írok román nyel-
ven. Nem gõg vagy nemzeti
paranoia vezet ebben engem,
hanem mert nem szeretnék
más lenni, mint ami vagyok.
Azokhoz hasonló, akiktõl

származom. Franciaországi
gyermekeim Párizsba jutott
barbárok. Én segítettem ne-
kik, hogy bejussanak a Vár-
ba. Miféle nemzetség szüle-
tik majd eme újabb keveredé-
sekbõl? Egyetlen erõs, amely
új házának falait egészen az
Istenig emeli. Egyetlen.

Most már megértheted,
hogy elfogadom és átérzem a
magyar közösség egésze erõ-
feszítéseinek természetét,
hogy túléléséért elhatárolód-
jék. De mindezért kölcsönös-
séget és jóhiszemûséget vá-
rok el, s mindenekelõtt arra
ösztökélném, hogy bújjon
elõ az elszigetelõdés páncélja
mögül, hagyjon fel e köz-
igazgatási álmegoldással.
Olyan pozitív intézkedések-
kel lépjen, mint a nevelés,
amit mindkét fél számára lé-
nyegesnek tartok. Többször
leírtam már: mélységesen
elégedetlen vagyok a románi-
ai oktatási rendszerrel, mert
képtelen pozitívan és építõen
viszonyulni az identitás meg-
õrzésének természetes vá-
gyához, amelyre a romániai
magyar közösség követelései
rendszerét alapozza.

A románoknak nincs miért
aggódniuk azért, mi történik
azokkal a magyarokkal, akik
nem tudnak románul. Az õ
bajuk. Nem találnak majd
munkát, csak egy majdani
MAT-ban, annak is XXI.
századi kiadásában. Na és?
Szaporítani kívánják a mun-
kanélküliek számát? Mi kö-
zöm nekem hozzá? Nem lesz
joguk munkanélküli segélyre,
ha visszautasítják az etnikai-
lag védtelen vidéken való
munkalehetõséget.

Bírálom a románok érdek-
telenségét egy természetes, és
egy képzett kétnyelvûség
iránt, a belsõ szomszédságok
valamennyi érintkezési öve-
zetében. A lusta ember visel-
kedik ennyire idejétmúltan,
kártékonyan. Az illetõ vidé-
keken, de ott is, ahol igény
van rá, az államnak szorgal-
maznia kellene a belsõ szom-
szédságok két- és háromnyel-
vûségét. Nem a divatos mul-
tikulturalizmus erõltetése a
megoldás, ami csupán a sajá-
tos önazonosság fellazításá-
hoz vezet, a mindent egysé-
gesítõ angolszász kultúra

asszimilációs hatására. Ez
egy, az amerikai „meltingpot
/ olvasztótégely” szociológi-
ájából átszippantott, emig-
ránsgyökerû elképzelés. De
azt se hallgatom el, hogy
nem a romániai állami okta-
tásra tartozik olyan iskolák
fenntartása, melyek az általá-
nos érdeklõdés körén kívülre
esnek. Az állami oktatás
pénzügyi támogatása ará-
nyos kell hogy legyen a kö-
zösségnek a lakosság egészé-
ben képviselt hányadával, a
közös költségvetéshez való
hozzájárulás mértékével.
Ilyen szempontból a jelenlegi
etnikai-politikai képviselet
eretnekségnek tûnik, amit bí-
rálni kell, és az egyéni válasz-
táson, nem pedig a közösségi
szavazaton alapuló demok-
ratikus politikai képviselettel
kell helyettesíteni. Minden
esetben.

Szintén nem elõször fejtem
ki, hogy nem léteznek a kö-
zösségek etnicizmus mentén
megfogalmazott érdekei, csu-
pán társadalmiak. A kapita-
lista társadalmi elképzelések
nem lehetnek egy közösség
kifejezõi, csupán réteg- vagy
csoportérdekeket képviselhet-
nek. Ha ez másként lenne,
akkor azt jelentené, hogy a
kommunizmusban élünk,
amelyben felszámolták a tár-
sadalmi osztályokat. Márpe-
dig nem élünk a kommuniz-
musban. Ellenkezõleg, a leg-
kegyetlenebb, minden sza-
bályt felrúgó kapitalizmus-
ban élünk, tébolyult restaurá-
cióban, amely a liberalizmus
és a mindenható szabad piac
propagandájának a fényében
nem egyéb egyes társadalmi-
lag – és nem etnikai értelem-
ben vett – kisebbségi csopor-
tok rabló szándékánál. 

Mielõtt párbeszédünket
folytatnánk, szeretném értel-
mezni blogunk elnevezését,
mert a cím tõlem származik:
Ardealul Nostru, triontikus
mûvelõdési szemle (én is, te
is, õ is, mi is, ti is, õk is). A tri-
onticitásnak kétféle értelme-
zése lehetséges, s foglaljuk
össze a Wikipedia alapján
ennek a vitánk szempontjá-
ból érdekes és hasznos elmé-
letnek a lényegét.

Az elsõ értelmezést ªtefan
Lupaºcu román filozófus fo-

galmazta meg. Az antago-
nizmus elve és az energia lo-
gikájában az ellentmondások
logikájának tételét ekként
rögzítette: bármely olyan je-
lenség vagy elem, esemény-
logika, valamint alapjául
szolgáló elképzelés, az ezt ki-
fejezõ mondat vagy ezt szim-
bolizáló jel, például minden
e mindig rendelkezik struktu-
rálisan és funkcionálisan egy
ellenjelenséggel vagy ellen-
elemmel, egy ellenesemény-
logikával, vagyis egy ellenér-
telmezéssel, egy szembenálló
mondattal vagy jelképpel:
nem e-vel és E-vel. E két
elemnek és az E-nek az a sa-
játos rendeltetése, hogy idõn-
ként megújuljanak és hely-
zetbe kerüljenek olyképpen,
hogy az egyik megújulása
föltétlenül maga után vonja a
másik helyzetbe kerülését.
Így a klasszikus logika alap-
elvének helyére az ellent-
mondások dinamikus logiká-
jának posztulátuma lép.

Ez a kiindulópont. A tár-
sadalmi jelenségek egy ilyen-
szerû logika által vezérelt vi-
lág részei. Ennek jegyében
kellene megtárgyalnunk min-
den, sajátos és közös gon-
dunkat.

Dan Culcer

Visszarendzõdés, 
zsákba futás...
romániai táncrend

Kedves Dan!
Az identitásról általad írot-

takkal összességében és rész-
leteiben is egyetértek, bár én
személy szerint nem szentel-
nék neki ekkora elméleti te-
ret, mert az én olvasatomban
mindaz, amit a kérdésrõl igen
dokumentáltan és meggyõ-
zõen elmondtál, szinte-szinte
természetes. Igaz, a „homog-
enizációért” vívott és a „sze-
paratizmus” elleni dicsõ ro-
mániai küzdelemben egysze-
rûen nem osztottam a hivata-
los és a többségi álláspontot,
bár kénytelen voltam alkal-

A bicskát hagyjuk becsukva!

Folytatás a 13. oldalról

Riesebrodt két fundamenta-
lizmustípust elemez, vagyis
olyan vallásos vagy félig val-
lásos mozgalmakat, ame-
lyeknek célja, hogy visszatér-
jenek a vallás kezdeti tiszta-
ságához, tehát annak eredeti
alapjaihoz. Az egyik az ame-
rikai protestáns fundamenta-
lizmus, amely egyébként
1910 és 1915 között magát a
fundamentalizmust mint
címkét kitalálta. A másik pe-
dig a Khomeini által 1961 és
1979 között mûvelt síita fun-
damentalizmus, amikor az
„iszlám forradalom” meg-

dönti Mohammed Reza
Pahlavi sah rendszerét.

Riesenbrodt rámutat arra,
hogy mindkét esetben élesen
jelentkezett a kapitalista ur-
banizáció és iparosítás jelen-
sége, ami ideológiai értele-
mezéseket gerjesztett. Ezek
közül az egyik a marxizmus,
a másik a falanszter, de ide
sorolható még a „fabianiz-
mus” néven ismert angol
szocializmus stb. A funda-
mentalizmusnak is van egy
ezekhez hasonló értelmezé-
se. Nem gazdasági kategóri-
ákkal operál, hogy csökken a
mezõgazdaság iránti kereslet
és növekszik az ipari keres-

let, egyesek pauperizálódnak
mások pedig meggazdagod-
nak, hanem azt állítja, hogy
növekszik a tömegek nyo-
mora. És ez nem csupán
anyagi természetû, hanem
morális nyomor. A funda-
mentalista elemzés szerint a
nyomor oka a profitszerzõ
mentalitás és a nõk erkölcs-
telensége, ami az emberiség
alapvetõ intézményének, a
családnak az összeomlásá-
hoz vezet. „Eltávolodnak Is-
tentõl!” – állandóan ezt
trombitálják, s magyarázat-
ként pedig azt, hogy beszivá-
rognak az országba az idege-
nek, akik magukkal hozzák

a bomlasztó magatartást:
Amerika esetében az írek és
az olaszok, akik behozzák az
italt és a pápizmust (Rum
and Romism), a német
emigránsok, akik behozzák
a „Kultur”-t (az agyondíszí-
tett beszédet) és a sört, az
orosz emigránsok pedig a
bolsevizmust csempészik be.
Ennek ellenhatásaként szü-
letett meg Amerikában a Ku
Klux Klan, amelynek ideo-
lógiája sovén és fundamen-
talista. Iránban az amerikai-
kat tekintik idegennek, õk
azok, akik szétzúzzák Allah
törvényét; és teszik azt a nõk
közremûködésével, akik le-

mondtak a fátyolról, és vég-
zetes vágyat gerjesztenek a
férfiban, minden nyilvános
helyen. 

És mi a következménye
ennek az elemzésnek? A
fundamentalizmus cselek-
vésre serkent. Amerikában
nem száll szembe a politikai
rendszerrel, csupán a társa-
dalom beteg részeitõl való el-
zárkózást hirdeti. Iránban vi-
szont a politikai rendszer
megdöntését követeli és Al-
lah törvényeinek a bevezeté-
sét. Iránban 1979-tõl olyan
vallásuralom van, mint ami-
lyen régen, a XVIII. száza-
dig volt. Az ország törvény-

könyve a Korán, az isteni
törvények gyûjteménye.

Riesenbrodt nem tartja il-
lendõnek fundamentaliz-
musról beszélni ott, ahol
nincs olyan vallásos erõ,
amelyik a fentiekhez hason-
ló társadalmi elemzést vé-
gezne. Például úgy véli,
hogy a nácizmus nem jó pél-
da a fundamentalizmusra,
annak ellenére, hogy vallási
elemeket is tartalmaz. A ro-
mán fasizmus viszont az or-
todox valláson belül létezõ
fundamentalizmus tipikus
jelenségeként jelent meg.

A román ortodoxia, mi-
ként azt Nichifor Crainic és

Az ortodox Ku Klux Klán
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mazkodni hozzá. Senki sem
tudott hitelesen meggyõzni
afelõl, hogy miért van szük-
ség országos méretekben,
mindenre kiterjedõen mester-
kélt, erõszakos, az egyéni
akarattal szembemenõ kö-
zösködésre az iskolában, a
társadalmi életben, a szóra-
kozásban, a kultúrában, az
intézményes struktúrákban
stb. A közeledést, az átjárást
értettem, s el is fogadtam. De
a végsõkig vitt, „égig érõ”
egynemûsítést már nem.
Ahol csak lehetett s ahogyan
lehetett, ha apró próbálkozá-
sokkal is, de igyekeztem
szembehelyezkedni vele; még
akkor is, mikor a látszat egé-
szen mást mutatott.

Vajon nem azzal bonyolí-
tottuk-kuszáltuk össze a dol-
gokat, hogy túl sokat foglal-
koztunk így is, meg úgy is
olyan kérdésekkel, amelyek
amúgy nyilvánvalóságok?
Ilyen értelemben például me-
legen köszöntöm azt a hoz-
záállásodat, amely szakítani
látszik az aggodalmas, több-
ségi paternalizmussal. Az
említett atyáskodás ugyanis
annyira nevetséges, hogy
szóvá tenni is restellem. De
meg kell tennem, mert mos-
tanig valahogy mindig ben-
nem rekedt az a határozott
elutasító vélemény, mely a
kisebbségiek érdekeit, sorsát
„féltõ” – bár eközben a ki-
sebbségi helyzetet és proble-
matikát teljesen félreértõ
vagy egyáltalán nem érzéke-
lõ, önáltató, fensõbbséges –
többségi jóindulatára ben-
nem kialakult. Külön örven-
dek annak a merész, ugyan-
akkor a lehetõ legtermészete-
sebb kijelentésednek, hogy
„A románoknak nincs miért
aggódniuk azért, mi történik
azokkal a magyarokkal, akik
nem tudnak románul. Az õ
bajuk. Nem találnak majd
munkát... Azt hiszem, ennél
többet nem is várhat el jelen
pillanatban egy romániai ro-
mántól egy magamfajta ro-
mániai magyar. Túl sok min-
den történt az elmúlt kilenc-
venvalahány évben – de ha
jól meggondoljuk, még ré-
gebb óta is, bizony! – népeink
között, körül, nyíltan és fû
alatt is, hogy a leghitelesebb
alapállás a korrekt, objektivi-
tásra törekvõ távolságtartás
legyen. Ami – ahogyan igen
helyesen írod – nem elzárkó-
zás, nem áthatolhatatlan fal,
de olyan, ami az „égig ér”. 

Sajnos, azt is látnom kell,

hogy idézett passzusod utol-
só mondatában – talán aka-
ratlanul, reflexszerûen, szán-
dékod ellenére? – benned is
felágaskodik a burkolt figyel-
meztetés, s ezért mintha azt
is üzennéd: vigyázz, mert ha
nem tanulsz meg románul,
nem lesz jogod munkanélkü-
li-segélyre. Pedig amit mon-
dasz, az tökéletesen igaz. De
szerintem hagyni kell, hogy
mindenki kóstolja meg újra
és újra, a saját bõrén és ta-
pasztalata árán ezt az igazsá-
got. Ezeket az érveket úgyis
elmondták már ezerszer a ki-
sebbségieknek, volt alkalmuk
tanulni belõle; ha akartak.
Ha meg nem, hát nem...
Egyáltalán, a föl nem ismert
evidenciák megtapasztalása
az egyetlen lehetséges és cél-
ravezetõ nevelõeszköz.

Úgy, ahogyan azt éppen
most „történelmi igazságte-
võ”-ként kéretlenül fellépõ if-
jú pénzügyõr kóstolgatja, mi-
lyen az, ha a székely provin-
cia relatív védettségébõl kike-
rülve, országos méretekhez
kell igazodnia; aki – naivan?
provokációs céllal? saját kez-
deményezésbõl? felbujtásra?
reméljük, egyszer még kide-
rül – úgy gondolta, hogy reá
vár a szent feladat Avram
Iancut fellógatni – bár képle-
tesen, de éppen március 15-e,
a világmagyarság ünnepének
elõestéjén – mindazért, amit
a történelem a román–ma-
gyar kapcsolatokban negatí-
vumként felhalmozott.

Azon túl, hogy életünkben
semmiféle önbíráskodást
nem volna szabad eltûrnünk,
még jelképes módon sem, a
tettlegességet és az agresszív
visszavágás reflexét is min-
den eszközzel számûznünk
kell magunk közül. Jól tu-
dom, hogy mindezt így leírni
nagyon könnyû, de épp azért
kell megtenni, hogy itt is, ott
is, ma is, holnap is, holnap
után is elõttünk álljon, fehé-
ren feketével, és megpróbál-
junk ekként élni. Ne adjuk
fel, ha nem is sikerül mindig,
csak próbálkozzunk, maka-
csul. Ne tartsunk attól, hogy
netán beletörik a bicskánk. A
bicskákat hagyjuk becsukva,
sõt, tegyük is ki a zsebünk-
bõl, s azon járjon az eszünk,
hogy miként értelmezzük he-
lyesen és elõremutatóan az
esetleges konfliktusokat.

Ami a Iancu „hóhérjával”
a közelmúltban történt, az
minden, csak nem egy egész-
séges, kiegyensúlyozott társa-

dalmi közeg indokolt reakci-
ója egy nyilvánvalóan durva
és otromba gyalázkodásra, a
nemzeti érzékenység megsér-
tésére. Sajnos, hogy minder-
re Romániában ma sincse-
nek megfelelõ törvényes in-
tézkedések, amelyek biztosí-
tanák, hogy a tettet magát sú-
lyához és jellegéhez mérten
büntessék, nem pedig külön-
bözõ fondorlatokhoz folya-
modva olyan retorziókat al-
kalmazzanak, melyek nem-
hogy hatásosan példát statu-
álnának, inkább hõsöket,
olykor egyenesen mártírokat
avatnak minden kisszerû,
magamutogató csiszlikbõl,
akik mit sem törõdnek az
emberi méltósággal, az em-
beri kapcsolatok minõségé-
vel, mindazzal, amiért mi itt
ketten hónapok óta igyek-
szünk egyenesbe kerülni.

„Hõsünk” azon túl, hogy
ügyészségi eljárás indult elle-
ne, aminek manapság tudjuk,
hogy a kimenetele legtöbb-
ször az ügy elaltatása, eleddig
a lehetõ legostobább és leg-
visszásabb büntetéseket kap-
ta: hivatali úton áthelyezték
Abrudbányára, a Mócvidék-
re, valószínûleg abból az „el-
més” meggondolásból, hogy
ezzel majd megtanulja tisztel-
ni a románság nemzeti hõse-
it. Majd, miután ott tiltako-
zással fogadták a „hõst”, a fõ-
városba helyezték, hogy úgy-
mond közel legyen a tárgya-
lások helyszínéhez. Végül,
úgy találták, hogy tette nem
illik egy államhivatalnokhoz
és egyszerûen lapátra tették...
Na tessék! Nem kell nagy
okosság ahhoz, hogy az in-
tézkedés mögött az ember
fölfedezze a kaján bosszú ké-
jét is: majd megtanítunk mi
kesztyûbe dudálni! S a várt
hatás be is következett: embe-
rünk blogját feltörték, a lapok
online kiadásainak és közös-
ségi oldalak kommentjeiben
buzgón gyalázzák/dicsõítik,
attól függõen, hogy román
vagy magyar bejegyzõ az ille-
tõ. Azt is mondhatjuk, hogy
elérte, amire áhított; sõt, ta-
lán még többet is, hiszen az
országos sajtó elsõ oldalára
került, portréja színesben
megjelent az újságokban, fel-
tûnt a képernyõn. Sztár lett
belõle, mindegy, hogy kedvelt
vagy gyûlölt, a fõ, hogy be-
szélnek róla, a tettérõl, a cél-
járól, a székely Gárdáról,
amelynek egyik létrehozója,
és ezt a médiatõkét már nem
lehet elvenni tõle.

Összefoglalva: eddig a tár-
sadalom úgy táncolt ebben az
ügyben, ahogy egy zavart el-
me diktálta. Normális dolog
ez? Egészséges reakció ez?
Lám, mi sem tudunk szaba-
dulni attól, hogy ne hivatkoz-
zunk tettére, ne sztároljuk mi
is egy lúdlépésnyit, bár annyit
azért igyekeztem betartani,
hogy a nevét nem vagyok
hajlandó leírni, s még csak
visszakereshetõ se legyen
szövegemben a világhálós kö-
zegben. Különben is, a név
szinte nem is fontos, az illetõ
személyiség, a provokátor tí-
pusú jellem az, amivel a tár-
sadalomnak mindinkább szá-
molnia kell, hiszen immár jól
láthatjuk, hogy a huszadik-
huszonegyedik század konf-
liktusai, viszállyal terhes ese-
ményei, tragédiái sosem nél-
külözték a háttérben akna-
munkát végzõk sunyi cselve-
téseit. Az emberiség mind-
egyre bedõlt nekik, nem ta-
nulva se múltból, sem közel-
múltból vagy jelenbõl, mert
megszokta, hogy ha lehet,
csípõbõl reagáljon mindenre,
amirõl úgy hiszi – mert elhi-
tetik vele, beugratják –, hogy
azonnali veszélyt jelent szá-
mára, és nem látja azt a
mindannyiunk felett tornyo-
suló nagyobb veszélyt, ami
felé gyanútlanul tántorog.

Talán nem kell magyaráz-
nom, hogy a kölcsönösség e
téren is megtapasztalható,
emiatt tehát nem szükséges
szemrehányást tennünk egy-
másnak: provokátorok nála-
tok is épp úgy megteremnek,
mint nálunk. És a mi tempe-
rált, már-már joviális üzenet-
váltásaink, véleménycseréink
egyeseket kimondottan za-
varnak, keresztülhúzván szá-
mításaikat, ellehetetlenítve
harci érvrendszerüket. Pedig
én lemondtam arról, hogy a
továbbiakban valakit is ráve-
gyek arra, kövesse példámat.
Elég, ha a gondolataink nyil-
vánosságra kerülnek, egy-
szer talán még megteszik a
maguk hatását.

Érintesz viszont egy olyan
kérdést is, amiben úgy ér-
zem, egyelõre más a felfogá-
sunk. És ez a romániai ma-
gyarság politikai szervezõdé-
se, képviselete. A Te szemed-
ben az RMDSZ mint gyûjtõ-
szervezet (párt) megléte poli-
tikai fiaskó, mondván, hogy
a kisebbségi népközösségek
is ugyanúgy elsõsorban tár-
sadalmilag rétegzõdnek, és
ez meghatározóbb minden

etnikai szempontnál. Azt
gyanítom, ha magam is több-
ségi lennék, valószínû én is
így gondolnám, de mert ki-
sebbségi vagyok, a kisebbségi
léthelyzetben eltöltött közel
száz esztendõ tapasztalata
arra figyelmeztet: mindaddig
kell lennie egy erõs és szavát
a politikában egységesen hal-
lató szervezõ erõnek, amely
a tényleges kisebbségi érde-
kek mentén mûködik, amed-
dig ügyeinkben bármikor be-
következhet a visszarendezõ-
dés. És ez az eltelt húsz év
elõrelépései, összecsiszoló-
dása dacára ma is fenyeget.
A baj tehát esetünkben, meg-
látásom szerint, nem az
RMDSZ-szel van, mert õ
csak alkalmazkodik ahhoz a
fonák helyzethez, amit a
rendszerváltás óta számára
az érdekérvényesítéshez te-
remtettek. Románia mai po-
litikai berendezkedése
ugyanis elismeri a kisebbségi
érdekvédelmi szervezetek lé-
tezését és szerepét, ugyanak-
kor politikai súlyukat csak
akkor fogadja el partnerként,
ha a kisebbség aláveti magát
a politikai pártszervezõdés
többségi rendszabályainak.
A Dimitrie Cantemir emle-
gette „struccteve” állapotot
tehát eleve már maguk a tör-
vényes elõírások hívják élet-
re, kényszerítik a kisebbség-
re. Tovább pedig megint csak
igazad van: e zsákba futás, e
„párt is, meg nem is párt”
identitás olyan helyzetekbe
kényszeríti bele a kisebbsé-
get, amelyekben nehéz he-
lyes válaszokat megfogal-
mazni.

Nézzünk csak végig a ro-
mániai pártokon: jól látható,
hogy az ideológia mentén
való szervezõdés látszat,
máz csupán, és egyik sem ké-
pes leképezni egy-egy társa-
dalmi osztály, réteg, csoport
sajátos érdekeit – annál in-
kább bizonyos, nehezen
meghatározható érdekcso-
portok viszonyát a hatalom-
hoz. Ebbe a táncrendbe kell
beállnia a romániai magyar-
ság szervezetének is, ha azt
akarja, hogy egyáltalán lab-
dába rúghasson. Én magam

és még nagyon sokan – egy-
általán nem örülünk neki.
Ezért, ha lehet, légy valami-
vel elnézõbb e tekintetben, s
talán mégis létezik másfajta
kiút is ebbõl a kutyaszorító-
ból.

Cseke Gábor

Lépjünk tovább

Íme, egy olyan terület,
amelyen látszólag nem ér-
tünk egyet. Azt írod:

„Érintesz viszont egy
olyan kérdést is, amiben úgy
érzem, egyelõre más a felfo-
gásunk. És ez a romániai
magyarság politikai szerve-
zõdése, képviselete stb.”

Véleménykülönbözõsé-
günk csupán látszólagos. Lé-
nyegében egyetértünk. Csak
az idõzítés távlataiban kü-
lönböznek. Tökéletesen iga-
zad van a magyarok etnikai
képviselete és a románok lát-
szólag ideologikus pártképvi-
selete közti viszony elemzé-
sében. E képviseletet magam
is ellenzem és helyette a
Constantin Cojocaru kezde-
ményezte „néppárt” típusú
alakulatot támogatnék. Azt
hiszem, érdemes volna bele-
nézned elemzéseibe, s még
inkább lefordítanod szövege-
ibõl néhány passzust, hogy
bemutathassuk véleménycse-
rénk esetleges olvasóinak is.

De a román politikai re-
form, akárcsak a romániai
élet erkölcsi és gazdasági
megtisztulása, amely egy-
aránt érdekli a románokat és
a magyarokat, nem jöhet lét-
re, ha e pártokba szervezõ-
dött tolvajbandákat a magya-
rok az RMDSZ révén támo-
gatják, az azonnali vagy kö-
zéptávú közösségi érdekek
nevében. Lépjünk tovább a
konföderációra vonatkozó
távlatok terve alapján. Az
RMDSZ megõrizheti kultu-
rális cselekvõkészségét, de
más szövetséget kell keresnie,
ahogyan azt Brüsszelben
már meg is tette. Az EU-
csapdából való szabadulás és
a kelet-európai, balkáni és
kaukázusi Központi Szövet-
ség felé tájékozódás, amirõl
már írtam, nem lehetséges a
Nagy-Románia, a Polgári
Magyar Párt vagy az
RMDSZ-típusú – valameny-
nyi etnikai párt – révén, bár
közöttük politikai erõ és ve-
hemencia terén különbségek
vannak.

Dan Culcer

Nae Ionescu felfogta, és
amit Corneliu Zelea
Codreanu nagyrészt elfoga-
dott ideológiaként (õ úgy
mûködött, mint egyfajta or-
todox Ku Klux Klannak a
fõnöke), megállapítja, hogy
a szenny elárasztotta az or-
szágot, hogy az intézménye-
ink korruptak, hogy a bolse-
vizmus kopogtatja az ajtót,
hogy az idegenek uralmuk
alá hajtották a földet és a
nép õsrégi jó vallását. Ezért
az ortodox fundamentalis-
ták azt kérik, hogy a vallás-
ból vessék ki az idegen ele-
met (a protestánsat és a ka-
tolikust), és távolítsák el az
idegen elemet az országból
(ez fõként a vasgárdista ide-
ológia követelménye) vagy
legalábbis térítsék meg az

idegeneket az Új Ember esz-
ményének megfelelõen. Az
Új Ember nem Ceauºescu-
nak a találmánya, sem a
kommunizmusé általában,
sem pedig II. Károly királyé.
Az Új Embert Codreanu ta-
lálta fel (miként õ elõtte más
fundamentalista reformáto-
rok, például Luther Márton
a XVI. században). „Új Em-
ber az új országban”, aki a
kapitalizmus rákfenéitõl
mentes – ez a román orto-
dox fundamentalizmus esz-
ménye. Az ortodox egyház,
nyilván, teljes erejébõl tá-
mogatta ezt a mozgalmat,
mert az többszáz éve melen-
getett régi, töretlen és ab-
szurd ambíciói szerint szólt.
Valóban, miként azt Nicolae
Iorga egyik 1913—14-ben

közölt tüzes hangú cikkében
– a Byzance aprés Byzance-ban
– írja: a román egyház ma-
gáénak kívánhatná a keleti
kereszténység vezetõje cí-
met, mert a XVII. század-
ban több román fejedelem is
Iaºi-ba vagy Bukarestbe von-
zotta a Konstantinápolyi
Patriárkátust. 

Nyilvánvaló, hogy a keleti
kereszténység vezetõjének a
tisztét nem Iaºi, sem pedig
Bukarest, hanem Moszkva
vállalta magára. De 1920-tól
kezdve olyan személyek,
mint Ionescu és Crainic az-
zal érvelnek, hogy Moszkvát
leigázták a bolsevikok, és az
ortodoxia léte veszélyben
van. Csak Bukarest mentheti
meg azt, vállalva a keleti ke-
reszténység vezetését. 

Abban az idõben az orto-
dox ideológusok óriási tö-
meg makulatúrát gyártot-
tak, ami ma teljes agyrém-
nek tûnik. A Vasgárda ebbõl
az ideológiából indult ki,
amelybe még misztikus és
titkos társasági elemeket vitt
be. Az ortodoxián belül a
fundamentalizmus veszélye
nem szûnt meg. Sõt, ma ez
a veszély nagyobb, mint bár-
mikor.

A cikk szerzõjét, Ioan Petru
Culianu vallástörténész pro-
feszszort, Mircea Eliade tanít-
ványát és utódját a Chicagói
Egyetemen, húsz évvel ezelõtt
– 1991. május 21-én – ölték
meg. A tettes és annak megbí-
zójának kilétét máig sem derí-
tették ki. 
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Könyvek kisebbségekrõl 
– kisebbségeknek

Tatiana Niculescu Bran: Nopþile patriarhului. Polirom, Iaºi, 2011.

Teoctist pátriárka az, aki életének utolsó éveiben álmatlanságban szenvedett. Nem hagyta õt
aludni az, hogy rövidesen számot kell adnia viselt dolgairól, amelyek állandóan megjelentek
lelki szemei elõtt – ez érthetõ, volt elég belõlük. Az viszont kevésbé érthetõ, hogy a halálra ké-
szülõ agg fõpapot nap mint nap államügyekkel zavarták, álmatlanították. Miért tették ezt? Hi-
szen Románia nem egyházi állam – vagy tán az lenne, csak nem hozzák nyilvánosságra? Ro-
mániában nincs államvallás – vagy tán az ortodoxia mégiscsak az lenne? Íme, mennyi álmat-
lanító kérdés. Szegény Teoctist…

Herta Müller: Omul este un mare fazan pe lume. Fordította Corina Bernic. Humanitas, Bukarest,
2011. 

Ez a könyv húsz országban jelent meg idáig. „Az emigráció balladája” – írta róla a
Saarbrücker Zeitung. Vannak, akik nem szórakozásból vagy haszonvágyból cserélnek hazát,
hanem mert rákényszerítik õket. Itt errõl van szó.

Ismail Kadare: Accidentul. Fordította Marius Dobrescu. Humanitas, Bukarest, 2011.

Szerelmes regény, bûnügyi történet. A különös csupán az, hogy a világhírû albán író nem
elégsyik meg ennyivel, hanem miként a Wall Street Journalban olvasható: „Az igazság kutatá-
sa közben Ismail Kadare közelebb áll a kísérleti fikció íróihoz, Jorge Luís Borgeshez például,
mint a kémtörténetek szerzõihez, például Graham Greenhez.” Pedig a kettõ közül egyik tár-
saság sem megvetendõ.

Kántor Lajos: Barátom a malomban. Négykezes Csíki Lászlóval. Noran Libro Kiadó, Buda-
pest, 2011.

Csiki László is emigrációba kényszerült, akárcsak Herta Müller. Csakhogy Csiki még nem ka-
pott Nobel-díjat, s nincs olyan kiadó, amelyik hazahozná, miként a Humanitas és a Polirom
teszi Herta Müllerrel, Norman Maneával, Ioan Petru Culianuval és másokkal. Mi büszkék va-
gyunk, és tékozlók. Nem adunk pénzt újrakiadásra. Még akkor sem, ha az újrakiadás az erdé-
lyi magyar olvasó számára elsõ kiadás! Különben nem juthat hozzá saját írójához.
Meggondolhatnánk…
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