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Továbbra is tisztázatlan a a
határidõ kérdése a kötelezõ

lakásbiztosítások terén: még az
Országos Biztosítási Felügyelet-
nél (CSA) sincs egyetértés ab-
ban, hogy az augusztus 5-i ha-
táridõ az idei évre vagy 2012-re
vonatkozik. Míg Angela Ton-
cescu, a CSA igazgatója szerint
az önkormányzatok megkapták

a zöld jelzést arra, hogy a bizto-
sítást elmulasztókat számon kér-
jék, Biró Albin CSA-tag szerint
még mindig maradt egy év türel-
mi idõ. Lapunk a polgármesteri
hivatalok zömétõl azt a tájékoz-
tatást kapta: a büntetéssel nem
sietnek.

A biztosítási felügyeletnek a
napokban közzétett legfrissebb
adatai szerint június végéig 3,3
millió ingatlant biztosítottak,

amelyek zöme, 2,7 millió a szer-
zõdések fakultatív formáját vá-
lasztotta. A biztosítási hajlandó-
ság Bukarestben volt a legmaga-
sabb, ezt követte Konstanca és
Temes megye, ahol a polgárok
több mint fele kötött szerzõdést.
Az országos lista végén helyez-
kedik el Máramaros, Gorj és
Botoºani megye, ahol a biztosí-
tási arány nem éri el a 30 száza-
lékot sem. Sereghajtó Vaslui
megye, ahol száz ingatlanból
mindössze 21 van bebiztosítva
kár esetére.

Noha már tudják a kiróható
büntetések mértékét, Kolozsvá-
ron még nincs kidolgozva az a
módszer, amelynek segítségével
ellenõrizni lehetne, kik tettek

eleget a törvény által elõírt köte-
lezettségnek. „Nemrég fértünk
hozzá azokhoz az adatokhoz,
amelyek a megyei biztosítóhá-
zaknál rögzítik a megkötött biz-
tosítási szerzõdéseket és azzal
szembesültünk, hogy az adato-
kat tartalmazó honlap egy évre
visszamenõleg nincsen frissítve”
– mondta el lapunknak László
Attila alpolgármester. Hozzátet-
te, a kincses város önkormány-
zatának munkatársai már elem-
zik a használható adatokat, és
õsz elejére elkészül a módszer,
amelynek alapján hatékonyan
ellenõrizhetik a biztosítások
megkötését, illetve ennek elmu-
lasztását. 
Folytatása a 6. oldalon 

új magyar szó
2011. augusztus 9., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2442 ▲
1 amerikai dollár 2,9768 ▼
100 magyar forint 1,5419 ▼

Magyar turisták rendõrkézen

Állítólag csak egy fénykép kedvéért helye-
zett el magyar nyelvû helységnévtáblát Ko-
lozsvár bejáratánál az a hat magyarországi
turista, akiket tegnap bekísértek a helyi
rendõrök a rendõrõrsre. A magyar állam-
polgárokat „közerkölcs elleni vétséggel és
csendháborítással” gyanúsítják.

Vezércikk 3

Határmenti táblamaffia

„Szélsõséges nacionalista szervezet áll a
táblalopások hátterében” – jelentette ki la-
punknak Gavrucza Tibor Bihar megyei ta-
nácsos annak kapcsán, hogy tegnap a nagy-
váradi Garasos hídról ellopták, idén immár
másodszor a kétnyelvû emléktáblát.

Társadalom 7

Aktuális 3

Boc sikeres 
válságkezelése
A gazdasági válságkezelés a nagyobbik
kormánypárt értelmezésében kimerült

abban, hogy az állam kinyilat-
koztatta: nem tudja kifizetni

polgárainak járandóságait,
így nem is fizeti ki. Vala-
hogy úgy hangzik ez,
mint amikor valaki úgy
rendezi adósságaikat,

hogy kijelenti: nem
tudja rendezni, tehát
nem is rendezi. 

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Román rendõr az EMNP listáin

Bûnvádi eljárást
indított Tõkés
Lászlóék ellen az
a Râmnicu Vâl-
cea-i rendõraltiszt,
akinek neve tudta
és beleegyezése
nélkül került fel az
Erdélyi Magyar
Néppárt Vâlcea
megyei támogató-
listáira. A listán
értesüléseink
szerint katonák is
szerepelnek.

Kultúra 8

Idén a végleges tanári állások-
ra pályázó pedagógusoknak

csupán egyharmada, a legjobban
felkészültek jutottak katedrához –
jelentette ki a tanári „pótverseny-
vizsga” siralmas eredményeinek
közzététele után Oana Badea ok-
tatási államtitkár. A másodszori
megmérettetésen a vizsgázók 35

százaléka az ötöst sem érte el, a
jelöltek fele el sem ment vizsgáz-
ni, sokan pedig visszaadták a téte-
leket. Oana Badea ezt azzal ma-
gyarázta, hogy nem lehetett csal-
ni a tanári versenyvizsgák máso-
dik fordulóján sem, a jelöltek egy-
séges tételeket kaptak, a megmé-
rettetés tisztaságát pedig térfigye-

lõ kamerák biztosították. „Cé-
lunk, hogy a következõ tanévtõl
csak azok foglalhassanak el ka-
tedrát, akik valóban megfelelõen
felkészültek. A versenyvizsga
eredményeit elnézve elmondhat-
juk, sikerült elérni azt, amit a tár-
ca célként megjelölt” – jelentette
ki Oana Badea. 7. oldal 

A tanári „pótversenyvizsgán” a pedagógusok 35 százaléka még az ötöst sem érte el Fotó: Sipos M. Zoltán

Egyharmad jut katedrához

Elnézõ önkormányzatok
Egyelõre nem büntetik azokat, akik nem kötöttek kötelezõ lakásbiztosítást

Pánik lett úrrá tegnap dél-
utánra a világ pénzpiacain.

Míg délelõtt mérsékelt veszteség-
ben voltak az európai részvényin-
dexek, az amerikai tõzsdenyitás
után átfogó eladási hullám kezdõ-
dött, az indexek gyorsan 3 száza-
lékos – Kelet-Európában 4 száza-
lékos – mínuszba estek. Emil Boc
miniszterelnök szerint Romániát
nem érinti a körvonalazódó újabb
pénzügyi válság. Szerinte az or-
szág „elõvigyázattal és az egyen-
súly megtartásával” fogja átvé-
szelni ezt a kényes idõszakot. A
Moody’s megismételte figyelmez-
tetését, miszerint még 2013 elõtt
leminõsítheti az Egyesült Álla-
mok adósságát. 4. és 6. oldal 

Pánikhangulat

a pénzpiacokon

Cseke Péter Tamás

Elképzelhetõ, hogy augusz-
tus 19-tõl ideiglenesen Bor-

bély László környezetvédelmi
vagy Kelemen Hunor mûvelõdé-
si miniszter veszi át az egészség-
ügyi tárca irányítását. Az
RMDSZ-nek ugyanis a Cseke
Attila lemondását (augusztus 4-
e) követõ 15 napon belül kellene
megneveznie az egészségügyi
miniszter lehetséges utódját, s
nem biztos, hogy ez a határidõ
lejártáig megtörténik – tudtuk
meg tegnap Seres Dénestõl, a
Szövetségi Elnökség tagjától. 
Folytatása a 3. oldalon 

Cseke-utódlás 

tárcakettõzéssel?

Akárcsak a polgárok a szerzõdések meg-
kötésével, az önkormányzatok is legszíve-
sebben kivárnak a számonkéréssel a köte-
lezõ lakásbiztosítások kérdésében. Ebben
kezükre játszik a foghíjas adatbázis.
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Röviden

Dinu Patriciu miniszterelnök?

Cáfolta tegnap Dinu Patriciu milliárdos üz-
letember azt az információt, miszerint az
államfõ kiszemeltje lenne a miniszterelnöki
székre. Errõl a „cotroceni-i forgatókönyv-
rõl” Stelian Tãnase politológus írt tegnap a
blogján. Az értesülést Crin Antonescu, a
Nemzeti Liberális Párt elnöke úgy kom-
mentálta: „Patriciu biztosan jobb kormány-
fõ lenne Emil Bocnál”. Hozzátette azon-
ban, hogy komolytalannak tartja ezt a for-
gatókönyvet.

Újabb nyílt levél Redingnek

A magyarországi vallásszabadság elnyomá-
sáról írt nyílt levelet a magát az egykori
magyar demokratikus ellenzéknek nevezõ
csoport több tagja az Európai Unió és az
Európa Tanács emberi jogi biztosának. A
nyílt levelet Viviane Redingnek, a jogérvé-
nyesülésért, alapvetõ jogokért és uniós pol-
gárságért felelõs európai biztosnak és
Thomas Hammarbergnek, az Európa Ta-
nács emberi jogi biztosának címezték az
aláírók: Ara-Kovács Attila, Dalos György,
Demszky Gábor, Haraszti Miklós,
Hodosán Róza, Iványi Gábor, Kenedi Já-
nos, Konrád György, Kõszeg Ferenc, Ma-
gyar Bálint, Mécs Imre, Radnóti Sándor,
Rajk László, Szilágyi Sándor és Tamás
Gáspár Miklós. Az aláírók arra kérik a biz-
tosokat, lépjenek fel határozottan a vallás-
szabadság és más alapvetõ szabadságjogok
védelmében, mert azokat „komoly veszély
fenyegeti” Magyarországon.

Még mindig van etnikai feszültség

A koszovói válság mielõbbi diplomáciai
megoldását sürgette tegnap a német és az
angol külügyminiszter. Guido Westerwelle
és William Hague a Frankfurter Allgemeine
Zeitung címû német lapban megjelent közös
külpolitikai állásfoglalásában egyebek mel-
lett az olvasható, hogy mindketten üdvözlik
Horvátország tervezett uniós csatlakozását,
ugyanakkor rámutatnak arra: a legutóbbi
koszovói fejlemények bizonyítják, hogy a
térségben még mindig nagy az etnikai fe-
szültségek veszélye.

Elkerülte Kínát a veszély

Egy kínai vegyianyag-gyárat védõ tengeri
gát teljes áttörésével fenyegetett hétfõn a
trópusi viharrá gyengült Muifa tájfun. A kí-
nai állami televízió felvételein látható volt,
amint teherautók és földgyaluk felsorakoz-
tak a gátnál, hogy sziklákat és homokot
szórjanak le a megsérült szakasz védelmé-
ben. A hivatalos kínai állami hírügynökség
közlése szerint több mint 360 ezer embert
evakuáltak a trópusi vihar érkezése elõtt a
Talien városnak is otthont adó Santung tar-
tományból.

Fölesküdött az új tibeti kormányfõ

Letette tegnap a hivatali esküt Lobsang
Sangay 43 éves jogászprofesszor, a tibeti
emigráns kormány új miniszterelnöke (ké-
pünkön) az észak-indiai Dharamszalában,

az emigráns tibeti kormány székhelyén lé-
võ Cuglagkhang-templomban a dalai láma
elnökletével tartott szertartáson. A 75 éves
dalai láma, a tibetiek vallási és politikai ve-
zetõje márciusban jelentette be, hogy visz-
szavonul a politikától, lemond a kormány
vezetésérõl.

Gy. Z.

Háromszázötvenezer ember
vonult az utcára egyes jelenté-

sek szerint a hét végén Tel-
Avivban, „szociális igazságossá-
got” követelve. Ez Izrael történel-
mének eddigi legnagyobb de-
monstrációja. A tüntetéssorozat
eredetileg a lakásárak és a bérleti
díjak emelkedése miatt robbant ki
július közepén. Mostanra azon-
ban már a társadalmi egyenlõt-
lenségek és a közszolgáltatások
színvonalának romlása elleni til-
takozássá nõtte ki magát. Az elé-

gedetlenség elsõsorban a közép-
osztály tagjaira jellemzõ.

A tömeg Tel-Aviv belvárosában
gyûlt össze. A szervezõk azt re-
mélik, hogy sikerül rákényszeríte-
niük a kormányt követeléseik el-
fogadására. Egy héttel korábban
mintegy százötvenezer embert
mozgósítottak. Jeruzsálemben jó-
val kisebb volt az akció: mintegy
ezren gyûltek össze a belváros-
ban, és vonultak a miniszterelnök
rezidenciája elé. 

Bár Izrael a világ egyik leggyor-
sabban bõvülõ gazdaságával
büszkélkedhet – az idei évre 5

százalékos GDP-növekedést vár-
nak, és 5,7 százalékkal a munka-
nélküliségi ráta is két évtizedes
mélységbe süllyedt májusra –, fé-
kezi a lehetõségeket és az esélye-
ket, hogy a gazdaságot néhány
nagy család tartja ellenõrzés alatt.
Izraelben az átlagbér havi 2500
dollár, de a tanárok, a közalkal-
mazottak és a szociális munkások
juttatása nem éri el a 2000 dollárt
sem. A lakásárak 2007 decembe-
re és 2010 augusztusa között 35
százalékkal emelkedtek, és ha-
sonló tempóban drágultak az al-
bérletek is. 
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Már a város szívére is átterjed-
tek tegnapra virradóan Lon-

donban a vandál rendbontások és
üzletfosztogatások, nemcsak
Brixton, Enfield és Islington kül-
sõ kerületekben folytatódnak a
zavargások. A kiváltó ok, hogy
csütörtökön egy rendõr lelõtt egy
színes bõrû férfit Észak-London-
ban, a hivatalos indoklás szerint
„lövésváltást követõen”. Családja
és barátai szerint a huszonkilenc
éves fiatalembernél nem volt
fegyver. Mások viszont azt mond-
ják, hogy a kábítószer-kereskede-
lemmel foglalkozó férfinál min-
dig volt pisztoly, különösen az
utóbbi idõben, amióta a rivális
dílerek egymást kezdték gyilkol-
ni. A lelõtt férfi barátai szomba-
ton tüntetést kezdtek a rendõrség
ellen, ez fajult rövidesen rendbon-
tássá. A rongálás és fosztogatás a
rákövetkezõ éjjelen sem állt le. Az
anarchisták mobiltelefonon riasz-
tották egymást, és támadás indult
az edmontoni Carphone cég rak-
tára és a brixtoni videoüzlet ellen
is. Száz õrizetbe vételt hajtott vég-
re a rendõrség. Nehezen fékezték
meg a dúlásra, fosztogatásra el-
szánt fiatalokat, végül négy Lon-
donnal szomszédos megyébõl ér-
kezett rendõri erõsítés. Tegnapra
virradóan ötven fiatal a fõváros
közepén, az Oxford Circuson
kezdett törni-zúzni, de sikerült
hamar megfékezni õket. Egy év-
vel a nyári olimpia elõtt sokan
azért aggódnak, hogy mennyire
lesz London „biztonságos és ba-
rátságos” város. 

Zavargás London

központjában is
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Folytatni akarja „Ukrajnáért,
az igazi európai államért”

elkezdett harcát Julija Timo-
senko. A jelenleg ellenzéki politi-
kus errõl a börtönben töltött hét-
vége után, tegnap reggel beszélt
újabb bírósági meghallgatása
elõtt. A volt kormányfõ továbbra
is õrizetben marad, Rogyion
Kirejev elnöklõ bíró ugyanis hiva-
talosan elutasította szabadlábra
helyezési kérelmét. Az Oroszor-
szággal 2009-ben kötött, az
ügyészség szerint Ukrajna számá-
ra elõnytelen gázszállítási szerzõ-
dések miatt hivatali visszaéléssel
vádolt Timosenkót pénteken he-
lyezték elõzetes letartóztatásba a
bírósággal szembeni tiszteletlen
magatartás miatt. A tegnapi tár-
gyaláson Timosenko bilincs nél-
kül, tökéletes sminkkel és frizurá-
val jelent meg. Megismételte,
hogy ezután sem fog állva felelni a
bíró kérdéseire. A tárgyalás elõtt
elmondta, hogy nem várt ilyen
erõs reagálást a nemzetközi közös-
ség részérõl a letartóztatására, és
csodálkozását fejezte ki az orosz
reagálás miatt. A világ vezetõ de-
mokráciái követelték Timosenko
szabadon engedését, az orosz kül-
ügyminisztérium pedig azt han-
goztatta, hogy legálisak voltak a
gázszállítási szerzõdések, amelye-
ket az ukrán kormány most újra
akar tárgyalni. A kijevi bíróság
elõtt hétfõn a volt kormányfõ más-
félezer híve gyûlt öszsze. A tünte-
tõk aláírást gyûjtenek egy petíció-
hoz, amelyben Viktor Janukovics
elnök lemondását követelik. 

Timosenko 
folytatja harcát

Soha nem látott tömeg tiltakozott Tel-Avivban. Elsõsorban a megélhetési költségek verték ki a biztosítékot
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„Elfogadhatatlan Szaúd-Ará-
bia számára az, ami Szíriában

zajlik” – közölte Abdallah szaúdi
király. Nyilatkozatát az al-Arabíja
arab hírtelevízióban olvastak fel
vasárnap késõ éjszaka. A szaúdi
uralkodó szerint Damaszkusznak
„bölcsen meg kell fontolnia, hogy
mit tesz, még mielõtt túl késõ vol-
na”, és valós reformokat kell vég-
rehajtania, nem csupán ígéretek
szintjén. Hazahívta damaszkuszi
nagykövetét tegnap Kuvait is,
hogy ezzel  fejezze ki elégedetlen-
ségét a Szíriában folyó véres le-
számolások miatt.

Ez a legmagasabb szintû diplo-
máciai kapcsolatok leértékelését

jelenti. A Perzsa-öböl menti mo-
narchiák külügyminiszteri szintû
értekezletre készülnek a szíriai
helyzet megvitatása céljából. Az
Öböl menti Arab Államok
Együttmûködési Tanácsának
(GCC) Szaúd-Arábia, Kuvait,
Bahrein, Omán, Katar és az
Egyesült Arab Emírségek a tagja.
Fõtitkára szombaton elítélte a szí-
riai elnyomást, de Damaszkusz
visszautasította a bírálatot.

Öt hónappal a szíriai népfelke-
lés márciusi kezdete után elõször
foglalt állást hivatalosan az Arab
Liga, amely „növekvõ aggodal-
mát” fejezte ki a fejlemények mi-
att. A pánarab szervezet felszólí-
totta a damaszkuszi vezetést,
hogy haladéktalanul állítsa le a

tüntetõk elleni erõszakcselekmé-
nyeket. Korábban a hagyomá-
nyos szövetséges Oroszország in-
tette önmérsékletre Bassár al-
Asszad rezsimjét. „Vagy tárgyaló-
asztalhoz ül az ellenzékkel, és
utat enged a reformoknak, vagy
rendkívül kemény következmé-
nyekkel kell szembenéznie” – fo-
galmazott vészjóslóan a múlt hé-
ten Dmitrij Medvegyev orosz el-
nök. Újabb tüzérségi támadás in-
dult tegnap Kelet-Szíriában, ahol
vasárnap 42 ember vesztette életét
a hadsereg erõsödõ offenzívájá-
ban. A korai órákban hangzott fel
a gépfegyverropogás és a nehéz-
tüzérségi lövedékek hangja, majd
a katonák kezdtek bevonulni a vá-
rosba. 

Offenzíva kezdõdött Szíria ellen

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgyön Antal
Árpád jelenlegi polgármes-

tert, Kovásznán Lõrincz Zsig-
mond jelenlegi polgármestert,
Kézdivásárhelyen pedig Bokor
Tibor szenátort indítja a városve-
zetõi tisztségért a helyhatósági
választásokon a Kovászna me-
gyei RMDSZ – számolt be la-
punknak tegnap Tamás Sándor, a
szervezet elnöke. Tájékoztatása
szerint szeptember 1-ig nyilvá-
nosságra hozzák, kit jelölnek
majd a negyedik városban,
Baróton, és az õsz folyamán ne-
vesítik jelöltjeiket valamennyi há-
romszéki településen is. Tamás
Sándor kifejtette: a jövõ évi ön-

kormányzati választások elõtt
nem szerveznek elõválasztásokat,
hanem reprezentatív közvéle-
mény-kutatások révén választják
ki jelöltjeiket. „Míg csak az
RMDSZ indult a választásokon,
szerveztünk belsõ megmérette-
tést, de jövõre három magyar po-
litikai szervezet verseng egymás-
sal, ezért nem tartjuk idõszerûnek
ezt a módszert” – fejtette ki a po-
litikus. Tájékoztatása szerint a fel-
adattal egy kolozsvári céget bíz-
tak meg, amely 3600 fõs, egész
megyére és a négy magyar város-
ra is reprezentatív mintán végzett
felmérést. Ennek eredményét ed-
dig Kézdivásárhelyen és Baróton
mutatták be. Mint arról beszá-
moltunk az RMDSZ Kézdivá-

sárhelyen Bokor Tibor szenátort
indítja polgármesternek, mivel a
felmérés szerint 69–31 arányban
gyõzné le Rácz Károly jelenlegi
MPP-s polgármestert. Baróton
négy potenciális jelöltet neveztek
meg: Lázár Kiss Barnát, Nagy
Józsefet, Váncza Tibort és Deme-
ter Lászlót, akik közül mindegyik
65–75 százalékos arányban gyõz-
né le Nagy István jelenlegi MPP-
s elöljárót. Tamás Sándor hozzá-
tette: a városban a következõ na-
pokban szerveznek RMDSZ-
ülést, ahol eldöntik, hogy a négy
személy közül ki lesz a polgár-
mesterjelölt. Tamás Sándor azt is
bejelentette, hogy jövõben újra in-
dul a megyei önkormányzat elnö-
ki tisztségéért. 

Jelölés elõválasztások nélkül

Tüntetés Izraelben
Háromszázötvenezren demonstráltak Tel-Avivban
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Látva azt a meggyõzõ-
dést, amellyel a nagyob-

bik kormánypárt illeté-
kesei, élükön Traian

Bãsescu államelnök-
kel és Emil Boc kor-
mányfõvel, rendület-

lenül hajtogatják a
tézist, miszerint
Románia az õ in-

tézkedéseiknek köszönhetõen kilábal a vál-
ságból – miközben Európa és a világ egyre
mélyebbre süllyed –, meg kell állapítani,
hogy õk valóban, õszintén hisznek abban,
amit mondanak. Boc például éppen a va-
sárnap délutáni prefektusi telekonferencián
ismételte meg, sokadszorra, hogy az ország
jövõjérõl óvatos derûlátással tud beszélni, és
igenis van kilátás a tavaly levágott bérek
visszaállítására – természetesen csak jövõre,
tegyük hozzá: a választások közeledtével. 
A miniszterelnök retorikájával azonban
bajok vannak. Egyrészt a romániai helyzet
távolról sem biztató. A recessziós periódus-
nak a 0,1, majd 0,6 százalékos, két
egymásutáni negyedévben mért gazdasági
növekedésre alapozott lezárulását megün-
nepelni, arra bármilyen gazdaságpolitkát
alapozni – dõreség. Ezek a számadatok
ugyanis csapdát rejtenek magukban: olyan
csapdát, amilyenbe csak a számok világá-
tól idegen hajóskapitányok és botcsinálta
alkotmányjogászok sétálhatnak bele. Mert
ha – legyünk jóhiszemûek – valósak is az
adatok, mindaddig, amíg nem stabilizáló-
dik a 2-3 százalék körüli növekedés, ezek –
az Országos Statisztikai Hivatal által ne-
hezen kiizzadt – mikroszkopikus gazdasági
növekedések a statisztikai rendellenességek
kategóriájába tartoznak.  
Másrészt aligha hihetõ, hogy – amennyi-
ben a világgazdasági mutatók zuhanó
tendenciát mutatnak majd a következõ
idõszakban – a román gazdaság felszálló
pályára kerülhet. Inkább arra kell beren-
dezkedni, hogy a gazdasági válság újabb
hulláma söpör majd végig a térségen, és
ez a recessziós hullám minden bizonnyal
Romániát is súlyosan érinti majd. Ilyen
körülmények között fizetésemelésrõl be-
szélni, akármilyen kis mértékûrõl is,
nagy ellentmondás olyan vezetõktõl, akik
mandátumuk kezdete óta azt sulykolják,
hogy liberális elõdeik népszerûséghajhász
pénzszórása miatt kell az országnak szen-
vednie, és õk azok, akik ezt a pénzszórást
leállították.
Harmadrészt a gazdasági válságkezelés a
nagyobbik kormánypárt értelmezésében ki-
merült abban, hogy az állam kinyilatkoz-
tatta: nem tudja kifizetni polgárainak já-
randóságaikat, így nem is fizeti ki. Vala-
hogy úgy hangzik ez, mint amikor valaki
úgy rendezi adósságait, hogy kijelenti: nem
tudja rendezni, tehát nem is rendezi. Ha
ugyebár ezt magánszemély vagy vállalat te-
szi meg az állammal szemben, végrehajtót
küldenek a nyakára, megfosztják javaitól,
csõdeljárást indítanak ellene, börtönbe ve-
tik. Fordított esetben viszont ugyanezt –
„sikeres válságkezelésnek” hívják...

Boc sikeres 
válságkezelése

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról

A képviselõ tájékoztatása szerint
jelenleg zajlanak a tárgyalások
Kelemen Hunor szövetségi elnök
és Emil Boc kormányfõ között ar-
ról, miként lehetne megszüntetni
a Cseke Attila lemondásához ve-
zetõ okokat. „Nem értünk el sem-
mit, ha az RMDSZ új miniszteré-
nek ugyanolyan körülmények kö-
zött kell folytatnia munkáját, mint
az elõdjének” – magyarázta Seres.
A politikus elmondta, a miniszter-
elnöknek elsõsorban az egészség-
ügy méltányos finanszírozására,
illetve az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár (CNSAS) helyzeté-
re kell megoldást találnia. Cseke
korábban kifogásolta, hogy az
egészségügybe áramló pénzek
legnagyobb hányada fölött rendel-
kezõ biztosító nem tartozik a mi-
nisztérium fennhatósága alá, en-
nek ellenére az egészségügyi rend-
szer hiányosságait a tárcavezetõn
kérik számon. „Nem sietjük el.
Ha koalíciós szinten nem születik
egyezség e problémák megoldásá-
ról, akkor valamelyik jelenlegi
RMDSZ-es miniszter veszi át az
egészségügyi miniszteri tisztsé-
get” – jelentette ki Seres. Mint is-
mert, a törvény lehetõvé teszi,
hogy a kormányfõ maga vezessen
ideiglenesen egy tárcavezetõ nél-
kül maradó minisztériumot, vagy
a kormány valamelyik tagját bíz-
za meg a feladattal. Így történhe-
tett meg, hogy Ioan Botiº lemon-
dása után – utód híján – Emil Boc
nemrégiben néhány hétig munka-
ügyi miniszter is volt.

A koalíció vezetõinek tegnapi
bukaresti tárgyalásán még nem
születtek megoldások az RMDSZ
által felvetett problémákra. A ta-
nácskozáson felmerült, hogy a
biztosítót vonják be az Egészség-
ügyi Minisztérium hatáskörébe,
vagy pedig az RMDSZ kapja meg
az intézmény irányítását, mert ak-
kor egységesen lehetne irányítani
az egészségügyet – nyilatkozta
Biró Rozália, a koalíciós tanács
tagja az Erdon.ro-nak. A nagyvá-
radi alpolgármester szerint Emil
Boc úgy reagált: az RMDSZ-nek
ez utóbbi felvetését „megfontolás
tárgyává teszi” a következõ na-
pokban.

A miniszterelnök válaszától
függetlenül az RMDSZ-nek van
kikbõl válogatnia Cseke utódjá-
nak megnevezése elõtt: a Szövet-

ségi Elnökségnek összesen hét mi-
niszterjelöltet javasoltak eddig a
területi szervezetek és platfor-
mok. Értesüléseink szerint a leg-
esélyesebb közülük Ritli László
nagyváradi kórházigazgató, a Bi-
har megyei RMDSZ-szervezet je-
löltje. „Többnapos egyeztetés
eredményeként született meg a
döntés, hogy Ritli Lászlót tartjuk
a legalkalmasabbnak a tisztségre”
– számolt be lapunknak Szabó
Ödön ügyvezetõ elnök. A politi-
kus – akárcsak Biró Rozália – ab-
ban bízik: az RMDSZ országos
vezetõsége mindig annak függvé-
nyében döntött a miniszterjelöl-
tek kiválasztásakor, hogy a régiók
megfelelõen legyenek képviselve
kormányzati szinten.

Ritli László ellenjelöltjei: Mol-
nár Géza, az egészségügyi mi-

niszter tanácsadója, Vass Leven-
te, aki szintén Cseke Attila kabi-
netjének tagja, Günthner Tibor
Szatmár megyei szenátor, László
Attila kolozsvári alpolgármester,
Demeter János dévai kórház-
igazgató és Dézsi Attila Hunyad
megyei prefektus. László Attilát
a Szabadelvû Kör javasolta a
tisztségre. „Megkerestek a múlt
hét végén azzal a kéréssel, hogy
vállaljam el a jelölést. Igent
mondtam” – nyilatkozta lapunk-
nak az elöljáró.

Mint ismert, az RMDSZ jelölt-
jérõl a Szövetségi Elnökség dönt.
Még nem tudni, hogy Kelemen
Hunor mikor hívja össze a testüle-
tet; Seres Dénes szerint elképzel-
hetõ, hogy az elnökség tagjai tele-
fonon konzultálnak majd a végle-
ges jelölt személyérõl. 

Román lapszemle

Romániában a gazdasági-pénzügyi válság
idején a legjövedelmezõbb üzletág a pros-
titúció. A könnyûvérû hölgyek havi kere-
sete a tízezer lejt is meghaladhatja. (Click)

Ötezer fõre emelik a Romániában tanu-
ló, moldovai köztársaságbeli ösztöndíja-
sok létszámát. (Curentul) Az adófizetõk-
nek év eleje óta 1,2 millió eurójába került
az, hogy a honatyák hazulról elérkezze-
nek a munkahelyükre: a parlamentbe. A
honatyák emellett számos más juttatásban
részesülnek: 5000 lejes üléspénzt kapnak
havonta, az állam fizeti a szállásukat, mo-
biltelefon-számláikat, benzinfogyasztásu-
kat, vonat- és repülõjegyeiket, külön pénzt
folyósítanak számukra területi irodáik
fenntartásához. (România liberã)

Utódlás tárcakettõzéssel?
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Salamon Márton László

Fellebbeztek a Bukaresti Táb-
labíróságon az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt (EMNP) bejegyzé-
sét alapfokon elutasító ítélet ellen
a Tõkés László volt püspök híveit
tömörítõ alakulat bejegyzésén fá-
radozók. A Háromszék napilapnak
nyilatkozó EMNP-s illetékesek
szerint a táblabíróság augusztus
16-án tárgyalja az ügyet. Mint ar-
ról lapunkban hírt adtunk: a Buka-
resti Törvényszék azzal indokolta
a bejegyzés elutasítását, hogy a
„Tõkés-párt” programja nem or-
szágos, hanem csoportérdekek
képviseletét vállalja fel, ami ellen-
tétes a párttörvény elõírásaival.

Másodfokon azonban nemcsak
az elsõfokú ítélet során kifogásolt
kitételek kerülnek újravizsgálatra,
hanem a teljes dosszié, az idõköz-
ben felmerült esetleges újabb jogi
fejlemények figyelembevételével.
Így az Új Magyar Szó és a Jurnalul
Naþional napilapok közös ankétja
során napvilágra került – írásszak-
értõk által alátámasztott – bizo-
nyítékok is, melyek szerint az
EMNP Kárpátokon kívüli me-
gyékben, valamint Bukarestben
gyûjtött támogatólistáin hemzseg-
nek a hamis aláírások. Emellett –
mint arról beszámoltunk – annak
gyanúja is beigazolódott, hogy a
„Tõkés-párt” támogatólistáin sze-
replõ egyes személyek személyi
adatai sem valósak: a bukaresti,
több mint nyolcszáz támogató kö-
zül a tényfeltárást végzõ újságírók
által szúrópróbaszerûen kiválasz-

tott több személy lakhelye légbõl
kapottnak bizonyult, miután az il-
letõ címeken ilyen nevû emberek
nem laknak, és soha nem is laktak.

Árucsatolás: magyar 
állampolgárság 
és kötelezõ párttagság

A fellebbezés tárgyalásán egyéb-
ként az EMNP erdélyi aláírás-
listáival kapcsolatos különbözõ
panaszokat is a táblabíróság fi-
gyelmébe terelhet. Ilyen panaszt
fogalmazott meg a perbe való fel-
vételét június 27-én keltezett be-
adványában kérõ Buta Levente
marosvásárhelyi lakos, aki az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) által mûködtetett maros-
vásárhelyi demokrácia-központ-
ban vele történteket ajánlotta a
Bukaresti Törvényszék figyelmé-
be. A beadvány szerint Buta Le-
vente április hónap folyamán az
EMNT Mihai Viteazul (Klast-
rom) utca 40. szám alatti demok-
rácia-központjában érdeklõdött a
magyar állampolgárság megszer-
zésével kapcsolatos dokumentu-
mok felõl, ahol a központ munka-
társai felszólították: írja alá egyút-
tal az Erdélyi Magyar Néppárt tá-
mogatólistáját is. „Meglátásom
szerint ez az eljárás ellenkezik az
alkotmánnyal és az érvényes párt-
törvénnyel” – fogalmaz a perbe
való felvételét kérõ marosvásárhe-
lyi lakos, aki nem tett ugyan eleget
a demokráci-központban dolgo-
zók felszólításának, ám késõbb tu-
domására jutott, hogy nevét és

személyi adatait felhasználták,
aláírását meghamisították, és ne-
ve mégis szerepel a támogatólistá-
kon. Alapfokon hozott döntésé-
ben Buta Levente kérését a bíró-
ság elutasította, mint ahogyan
több olyan magánszemély vagy
szervezet kérését is, akik/amelyek
a „Tõkés-párt” bejegyzése ellen
emeltek kifogást.

Hozzáfértek Tõkésék 
a lakosságnyilvántartóhoz?

Hasonló ügy annak a Râmnicu
Vâlcea-i rendõraltisztnek az esete
is, akinek neve tudta és beleegye-
zése nélkül került fel az EMNP
Vâlcea megyei támogatólistáira.
Az õ esetében a nevével való visz-
szaélés, személyi adatainak ille-
téktelen felhasználása és aláírásá-
nak meghamisítása egyéb jogi
problémákat is felvet, ugyanis a
rendõrök jogállását szabályozó
törvény számukra nem teszi lehe-
tõvé politikai párt támogatását,
annak soraiba való belépést. Mint
lapunknak Mircea Vasile Ion el-
mondta: bûnvádi panaszt tett a
Vâlcea megyei ügyészségen, ami-
nek nyomán a bukaresti I. kerüle-
ti törvényszéken meghallgatták.
Ugyanott aláírási címpéldányt tett
le, amelyet grafológusi elemzés-
nek vetnek alá, és összehasonlít-
ják az EMNP támogatólistáin a
neve mellett szereplõ aláírással.
„Az ügyész szerint szabad szem-
mel is megállapítható, hogy a két
aláírás teljes mértékben különbö-
zik” – mondta az ÚMSZ-nek a

Râmnicu Vâlcea-i rendõraltiszt.
Mircea Vasile Ion kérdésünkre
határozottan kijelentette, hogy
nem kereste meg õt senki a tavasz
folyamán semmiféle pártlistával,
amit aktív rendõrként amúgy sem
írhatott volna alá. „Visszaéltek a
nevemmel, személyes adataim-
mal, és emiatt erkölcsi kártérítést
is követelek” – tette hozzá a rend-
õraltiszt. Az ÚMSZ kérdésére
Mircea Vasile Ion elmondta: nin-
csenek információi arról, hogy a
neve és adatai hogyan kerültek az
EMNP aláírásgyûjtõinek birtoká-
ba, de arra gyanakszik, hogy ille-
téktelenek hozzáfértek a lakossági
nyilvántartási regiszterekhez. A
rendõraltiszt tudomása szerint
egyébként többedmagával van eb-
ben a helyzetben: a törvényszéken
vele együtt más rendõröket és hi-
vatásos katonákat is meghallgat-
tak, akiknek neve szintén szerepel
a „Tõkés-párt” támogatói listáin. 

Mint arról az Új Magyar Szó ko-
rábban hírt adott, az EMNP oki-
rat-hamisítási ügyét a Bukaresti
Törvényszék melletti ügyészség a
harmadik kerületi bírósági ügyész-
ség hatáskörébe utalta, amely a
rendõrségnek továbbította a dosz-
sziét. A rendõrség okirathami-
sításra való felbujtás és hamis alá-
írások felhasználása címén indí-
tott vizsgálatot, ismeretlen elköve-
tõk ellen. Minthogy a „Tõkés-
párt” bejegyzésén fáradozó illeté-
kesek lapunk ellen silentio stam-
pát hirdettek, a vádakkal kapcso-
latos álláspontjukat nem áll mó-
dunkban közölni. 

Román rendõr az EMNP listáin

Kelemen Hunor mûvelõdési és Borbély László környzetvédelmi miniszter. Melyikük vállalná két tárca vezetését?

Tõkés-párti turpisságok – V. rész



Bogdán Tibor 

Emil Boc miniszterel-
nök és Anca Boagiu,

közlekedési tárcavezetõ egy-
behangzó bejelentése alap-
ján az amerikai kivitelezõ, a
Bechtel cég ígéretének meg-
felelõen hamarosan befejezi
a  Brassó-Bors sztráda részét
képezõ Gyalu–Aranyosgyé-
res, valamint a Berettyó-
széplak–Bors közötti pálya-
szakaszt, így a 415 kilomé-
teresre tervezett sztrádából
118 kilomtérert ad át a for-
galomnak.

Vita helyett munka?

A kormány illetékesei jó
hírként jelentették be azt is,
hogy nem csak a munkálato-
kat sikerült felgyorsítani, de
az építõ is olcsóbban dolgo-
zik majd a jövõben, így a
költségek nem haladják meg
a kilométerenkénti 7 millió
eurót. 

Az észak-erdélyi autópá-
lyát, a kivitelezés szempont-
jából nyolc szakaszra osztot-
ták fel, közülük 297 kilomé-
tert összesítõ hat esetében
még nem indultak be a mun-
kálatok – az 53 kilométeres
Brassó–Fogaras, az 52 kilo-
méteres Fogaras-Segesvár, az
56 kilométeres Segesvár-
Marosugra, a 36 kilométeres
Marosugra-Aranyosgyéres, a
24 kilométeres Kolozsvár-
Mezõszentmihálytelke és a
76 kilométeres Mezõszent-

mihálytelke-Berettyószéplak
szakaszról van szó.

Ha igaz, az új szerzõdés-
módosítás az építést felválla-
ló amerikai Bechtel cég és a
megrendelõ, a román állam
közötti hosszas vitára tesz
pontot, amely miatt a sztrá-
dából eddig alig több, mint
félszáz kilométernyi készül-
hetett el.

A szerzõdés 
megszületése

A szerzõdés megkötéséhez
szükséges dokumentumokat
– három kormányhatároza-
tot és egy sürgõsségi kor-
mányrendeletet – még 2003-
ban a Nãstase-kormány hét
fontos tagja írta alá: a minisz-
terelnök mellett Miron
Mitrea közlekedési, Ioan Rus
belügyi, Gabriel Oprea köz-
igazgatási, Mircea Tãnãses-
cu pénzügyi tárcavezetõ és
Sergiu Sechelariu államtit-
kár. Ezeknek megfelelõen a
Romániai Országutak és Au-
tópályák Országos Társasá-
gát (CNADNR) felhatalmaz-
ták arra, hogy csupán egyet-
len céggel, a Bechtellel foly-
tasson tárgyalásokat az épí-
tésrõl. Ugyanakkor a kor-
mány teljes mértékben ga-
ranciát vállalt a munkálatok-
hoz szükséges hitelfelvételek-
re, ezek összegét 2,8 milliárd
euróban állapították meg. A
CNADNR még 2003-ban
szerzõdést kötött a Bechtellel
az autósztrádára, az ezt lehe-

tõvé tevõ kormányhatároza-
tot Adrian Nãstase minisz-
terelnök, Mitrea és Tãnãses-
cu látta el kézjegyével, akár-
csak a sztráda mûszaki-gaz-
dasági paramétereit szentesí-
tõ kormányrendeletet, ame-
lyen ott szerepel még Gabriel
Oprea és Ioan Rus aláírása is.

Az azóta eltelt több, mint
hét év alatt az amerikai vál-
lalkozó az általa megépített
52 kilométer sztrádáért 1,25
milliárd eurót kapott, vagyis
egy kilométernyi autópálya
24 millió euróba került, ho-
lott az eredeti szerzõdés értel-
mében a sztrádának 2012-re
teljes hosszában le kellett vol-
na készülnie, méghozzá
mindössze 2,2 milliárd eurós
ráfordítással. A Demokrata
Párt elnökeként Traian
Bãsescu élesen bírálta a meg-
állapodást, szerinte a sztráda
nem halad át az európai Uni-

ós szempontjából fontos te-
rületen. Igaz, államfõként ké-
sõbb már egyenesen azt állí-
totta, hogy Romániának vol-
taképpen nincs is szüksége
autópályákra. A szerzõdést a
nemzeti liberálisok is támad-
ták egyébként.

A politikai vita hevében
látott hozzá az amerikai fél
2004 nyarán a Berettyószép-
lak–Bors és a Gyalu–Ara-
nyosgyéres szakasz megépí-
téséhez, ígéretük szerint
mindkettõvel 2008-ra ké-
szültek volna el. Végül is
utóbbit tavaly év végén ad-
ták át, elõbbibõl pedig sem-
mi sem lett. 

Veszteség – 
megtakarítással 

A 2004. évi kormányvál-
tást követõen az új miniszter-
elnök, Cãlin Popescu Tãri-

ceanu kivizsgálást rendelt el
annak megállapítására, mi-
ért kaphatta meg az amerikai
cég a munkálatokat verseny-
tárgyalás nélkül, és milyen
alapon került bele a szerzõ-
désbe egyebek között az a ki-
tétel, hogy a Bechtel 2004 és
2007 között negyedmilliárd
dollárt kap, amivel csak a
sztráda befejezése után,
2012-ben kell majd elszá-
molnia.

Az építõ mind kevesebb
pénzt kapott az államtól,
ezért 2005-ben leállt a mun-
kával, az új közlekedési mi-
niszter, Gheorghe Dobre pe-
dig bejelentette a szerzõdés
újratárgyalását, mivel szerin-
te egyes költségek a piaci
árak ötszörösét is elérték.

Az új szerzõdés 2006 feb-
ruárjában született meg, az
építés pedig év közepén in-
dult újra, ezért a teljes sztrá-

da átadását 2013-ra halasz-
tották. 2007-ben felgyorsul-
tak a munkálatok, a sztrádán
2500 alkalmazott dolgozott,
csupán áprilisban 10 000
köbméter betont öntöttek és
1000 tonna fémszerkezetet
építettek be, Tãriceanu kor-
mányfõ pedig közölte, 2008-
ban átadják az elsõ, 25 kilo-
méteres szakaszt. Ehelyett a
Bechtel 2300 alkalmazottat
elbocsátott, és kiderült: terve-
zési hiba miatt Aranyos-
gyéres és Gyalu között 36 ki-
lométeren megcsúszott a
föld. A munkák leálltak, mi-
vel az állam 27 millió euróval
és közel 15 millió lej áfával
adósa maradt a Bechtelnek.

2009-ben ismét újratár-
gyalták a szerzõdést, a
Bechtel lemondott az arra az
évre esedékes elõlegrõl, és
közel 1000 személyt alkal-
mazott. Bár év végére ígérte
a Torda–Gyalu szakasz vala-
mint a berettyószéplaki felül-
járó átadását, annak csak 81
százaléka készült el: az épí-
tés megkezdése után öt évvel
az új kormányfõ, Emil Boc
december elsején felavatha-
tott egy 42 kilométeres sztrá-
daszakaszt 

Tavaly novemberben újabb
10 kilométert adtak át, ezzel
az autópálya 10 százaléka ké-
szült el, majd idén követke-
zett a szerzõdés harmadik új-
ratárgyalása, amelynek ered-
ményeként a Bechtel enge-
dett az árakból, 2013-ra pe-
dig további 60 kilométert épít
meg. Bár a sztráda 9,9 milli-
árd eurós várható összköltsé-
gei jócskán meghaladják az
eredeti 2,2 milliárd eurót, a
bukaresti illetékesek 3,8 mil-
liárd eurós megtakarításról
beszélnek. 
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Kerékvágásban a sztrádaépítés
Harmadszori szerzõdés-módosítás

után talán – stílusosan szólva – megfe-

lelõ kerékvágásba lendülnek az észak-

erdélyi autópálya építési munkálatai.

Gy. Z.

Az egyik legnagyobb
londoni pénzügyi-be-

fektetési elemzõ és tanács-
adó cég, a Capital Eco-
nomics szakértõi a wa-
shingtoni adósságplafon-
emelés után adott kom-
mentárjukban úgy véleked-
tek: az egyetlen kérdés az,
hogy a Standard & Poor’s
vagy a többi hitelminõsítõ
„mikor húzza meg a ra-
vaszt”. Az S&P a pénteki
amerikai piaci zárások után
New Yorkban bejelentette,
hogy a hosszú futamú ame-
rikai államadós-osztályza-

tot egy fokozattal „AA
plusz”-ra rontja.

Keveslik az 
intézkedéseket

A nemzetközi hitelminõsí-
tõk már az adósságlimit
emelésérõl kirobbant kong-
resszusi vita korai szakaszá-
ban egyértelmû jelzéseket
adtak arra, hogy történelmé-
ben és az adósbesorolások
kezdete óta elõször meg-
foszthatják az Egyesült Álla-
mokat az „AAA/Aaa” mi-
nõsítéstõl. A Barclays
Capital, a londoni City egyik
legnagyobb befektetési bank-

csoportja által a minap ösz-
szeállított elemzés szerint a
kongresszusi megállapodás
nem állítja rá az Egyesült Ál-
lamokat fenntartható költ-
ségvetési pályára, és a követ-
kezõ évtizedben nem stabili-
zálja a hazai össztermékhez
(GDP) mért amerikai állam-
adósság-rátát. A ház londoni
elemzõi szerint emiatt az
adósságplafon-emelési vita
során kidolgozott deficit-
csökkentõ egyezség elmarad
a befektetõk és a hitelminõsí-
tõk által elégségesnek tartott
mértéktõl.

Ennek alapján megjósol-
ták: ha a Standard & Poor’s
következetesen tartja magát
ahhoz az okfejtéshez, amely
alapján negatív kihatású
megfigyelés alá vette az ame-
rikai adósosztályzatot, akkor
„valószínû, hogy le is minõ-
síti az Egyesült Államokat”.
Ez meg is történt; a kérdés
csupán az, hogy milyen hatá-
sa lesz az egyébként is turbu-
lens piacokra. A Cityben
vannak viszonylag derûlátó
elõrejelzések. A Capital
Economics minapi elemzése
szerint az amerikai pénzügy-
minisztérium és a jegybank

szerepét betöltõ Federal
Reserve (Fed) feltehetõleg
már kidolgozta „a szükség-
helyzeti terveket” annak biz-
tosítására, hogy az amerikai
piacok rendben mûködhesse-
nek tovább.

Japán és Európa is

A ház szerint az osztály-
zatrontást akár piaci fellen-
dülés is követheti, jelezve a
piac megkönnyebbülését
annak nyomán, hogy vége a
bizonytalanságnak, és a vi-
lág is megszokja majd,
hogy az Egyesült Államok
alacsonyabb osztályba ke-
rült át, amely még mindig
igen magas besorolás. A cég
kiemelte, hogy Japán és – a
tagállamok átlagát tekintve
– az euróövezet sem tagja
az „AAA”-csoportnak. A
kilátásokat mindazonáltal
borúsabbá teszi, hogy Ame-
rika esetében a világ legna-
gyobb gazdaságáról van
szó, amelynek fizetõeszkö-
ze a legfõbb globális tarta-
lékvaluta, és amelynek ál-
lamadósságát hosszú évti-
zedek óta gyakorlatilag koc-
kázatmentesnek és viharos

piaci idõkben biztos mene-
déknek tekintette a globális
intézményi kötvénybefekte-
tõi kör.

Az elmúlt napok feszült le-
minõsítési várakozásai során
az elemzõi körben ez a glo-
bális kockázati alapmérce
vált kérdõjelessé. A JP
Morgan bankcsoport minapi
helyzetértékelésében kiemel-
te azt a véleményét, hogy a
„menekülés a biztonságos
amerikai kincstárjegybe” régi
kereskedési taktikájának im-
már „nyilvánvalóan sokkal
kevesebb értelme van”, mint
eddig volt. Máris megfigyel-
hetõ, hogy nagy pénzpiaci
alapok jelentõs mennyiség-
ben csoportosítják át tõkéjü-
ket amerikai kincstárjegybõl
bankbetétbe. Ez az ellenke-
zõje annak a folyamatnak,
amely a Lehman Brothers
amerikai nagybank összeom-
lása utáni pánik idején lezaj-
lott – hangsúlyozták a JP
Morgan elemzõi.

Vitáznak a minõsítõk

A Standard & Poor’s lépé-
se nyomán ugyanakkor a
nagy hitelminõsítõk között

is jelentõs véleménykülönb-
ségek alakultak ki az Egye-
sült Államok szuverén adós-
minõségének megítélésé-
ben. A Fitch Ratings, a leg-
nagyobb európai hitelminõ-
sítõ az adósságlimit-emelés
vitáját lezáró szenátusi vok-
solás után közölte: vélemé-
nye szerint az Egyesült Álla-
mok „AAA” státusát alátá-
masztó gazdasági és pénz-
ügyi alapok továbbra is erõ-
teljesek, emellett az ameri-
kai dollár továbbra is „kihí-
vó nélkül” tölti be a globális
tartalékvaluta szerepét. A
Moody's néhány órával az
adósságlimit-emelési döntés
után negatív kilátással
ugyan, de megerõsítette az
Egyesült Államok – e cég
módszertanában „Aaa”-val
jelölt – kormánykötvény-be-
sorolását, közölve: vélemé-
nye szerint az adósságlimit-
emelésrõl született megálla-
podás az elsõ lépés olyan
hosszú távú költségvetési
konszolidáció felé, amely-
nek révén távlatosan is meg
lehet tartani az amerikai ál-
lamadósság-mutatókat az
adott besoroláshoz szüksé-
ges paraméterek között. 

Leminõsítették Amerikát. Na és?

Nincs túl nagy nyüzsgés – de épül az észak-erdélyi sztráda

Londoni pénzügyi elemzõk már az

amerikai adósságlimit-emelésrõl létre-

jött kongresszusi egyezség óta gyakor-

latilag biztosra vették, hogy az Egye-

sült Államokat valamelyik hitelminõsí-

tõ megfosztja lehetséges legjobb,

„AAA” szuverén adósbesorolásától,

mivel egybehangzó vélemények sze-

rint így nem irányítható fenntartható

pályára az amerikai államháztartás.



Ma már egyszerû utánanézni: a Brazília
jelképévé vált, Rio de Janeiró-i Krisztus
szobor ötlete a 19. század közepén fogant
meg egy katolikus pap fejében, de jó ideig
nem lett belõle semmi. Az elképzelést Bra-
zília függetlenségének századik évforduló-
ján, 1921-ben újból felkarolták, s gyûjteni
kezdték az adományokat a tervezéshez és
kivitelezéshez. A mûalkotást, a harminc
méter magas Krisztust, a századelõ rendkí-
vül népszerû art deco stílusában, végül is
Paul Landowski francia szobrász tervezte
meg, maga az 1145 tonnás szobor 1931-re
készült el, és az év október 12-én avatták
fel. A Corcovado-hegyen álló, Cristo
Redendorhoz, azaz Megváltó Krisztushoz ,
illetve a talapzatánál levõ kilátóhoz egykor

csupán vonattal és 222 lép-
csõfok megtétele után lehe-
tett feljutni, ma már felvo-
nók és mozgólépcsõk áll-

nak az érdeklõdõk ren-
delkezésére. 
A rio-i Krisztus-szobrot
csupán azért részletezem,
mert valakinek - vagy egy
kisebb csoportnak - eszébe

jutott, hogy ezt mi is

meg tudnánk csinálni, és húsz méter ma-
gas, úgynevezett Krisztus kilátót akarnak
létesíteni a Farkaslaka melletti Gordon he-
gyen. A talapzat már készen áll, ezúttal a
rozsdamentes acélból készült, húsz méter
magas és ugyancsak kitárt karú Jézus szo-
bor fejében tervezik a kilátót, a kétszáz-
ezer euróra tehetõ költsé-
geket pedig helyi vállalko-
zók és egy alapítvány adta
össze. Úgy gondolják, a
Jézus szíve elnevezésû
szobor nem csupán a szé-
kely vallásosság legújabb jelképe lehet, ha-
nem alaposan megpezsdíti majd a környék
turisztikai forgalmát, amely mindeddig
csupán a Tamási Áron emlékhelyre és a
közeli Korond útmenti, vásárlási lehetõsé-
geire alapozódott.
Csakhogy a köznyelvben immár Pléhkrisz-
tusnak nevezett szobor alaposan megosztja
nem csupán a helybelieket, hanem a szak-
embereket is. A szobrászok az alkotást ki-
mondottan giccsesnek tartják, a székelyföl-
di hagyományokra figyelõ mûépítészek pe-
dig táj- és közösség-idegennek. Ami pedig
a vallásos tartalmat illeti, festmények,
szobrok és más jelképek esetében mind-

ezekrõl a gyulafehérvári érsekség egyház-
mûvészeti bizottsága hívatott dönteni és ér-
tesüléseim szerint a véleményezés egyértel-
mûen elutasító. 
Ráadásul a napokban a Hargita megyei ta-
nács illetékesei is közleményt jelentettek
meg, miszerint a szoborállítás híján van a

szükséges engedélyeknek.
Mindennek ellenére nincs
kizárva, hogy a Pléhkrisz-
tust ebben a hónapban
már leleplezik, felavatják
vagy felszentelik a Gordon

hegyen. Mint ahogyan a csíksomlyói bú-
csújárás színhelyére is sikerült a hely szel-
lemétõl és építészeti hagyományaitól telje-
sen elütõ építményt becsempészni, a Nyer-
ges-tetõi kopjafákhoz vezetõ természetes
lépcsõfokokat is lebetonozni és a Hargita
melletti Tolvajos-tetõre olyan kápolnát ter-
vezni, amelynek bejárata állítólag két szé-
kelyharisnyás láb. Mindezek pedig úgy ké-
szülnek, hogy közben mindegyre kijelent-
jük: harcolunk, küzdünk a globalizmus, a
hely szellemétõl idegen eszmék és formák
térhódítása ellen.
A vallás persze nem idegen. Csakhogy a
székelyek mindeddig Istenbe és Krisztus-

ba vetett hitüket és bizalmukat máskép-
pen szokták kifejezni. Nem idegenforgal-
mi látványossággal, hanem szentmisére
és búcsúra járással, vagy éppen olyan
útmenti keresztfákkal és szerény pléh-
krisztusokkal, ahová mindig el lehet he-
lyezni egy-két csokor virágot. És ez a lé-
nyeg. Ami ezen túl van - látszat. Ponto-
sabban: a pénz uralmának, a kivagyiság-
nak az elismerésre és tapsra váró felmuta-
tása.
Sajnos, ugyanígy állunk a nemzeti érzés-
sel is. A napokban piros-fehér-zöld fonatú
ostorokat árultak az egyik székelyföldi
város ünnepi rendezvénysorozatán. El-
gondoltam, milyen remek kísérleti téma
lehetne az állati magatartást vizsgálók-
nak, az etológusoknak: vajon, a nyáj, a
gulya, a konda vagy bármilyen más állat-
sereglet tudja, hogy milyen színû ostorral
csattogtatnak a fülébe? Vagy csupán a nép
veszi szívesen, ha lelkének kedves színek-
kel terelik ide vagy oda? 
Sem a hittel, sem a nemzeti érzéssel nem
kellene visszaélni. Ha bennünk van - az a
legjobb helyük. Ha lépten-nyomon muto-
gatjuk, elõbb-utóbb olyan lesz mint egy
útmenti reklám. Elmegyünk mellette. 

A közönséggel bánni kell tudni, nem ugyan a mûvészi munkán
esett engedménnyel, hanem épp ellenkezõleg, a tiszta, enged-
mény nélküli munka produkciója céljából, melyet minden eszköz
felhasználásával el kell fogadtatni, és ha nem megy másképp, rá
kell kényszeríteni a közönségre.
Egy kritikus, a múltkor Puccinirõl szóltában, megvetû sajnálkozá-
sát fejezte ki azon mûvészek fölött, kiket a közönség rajongva kö-
vet s kik mûvészi munkájukon fõleg azért dolgoznak, hogy e ra-
jongást szítsák és annak lefölözzék erkölcsi és anyagi hasznát. Én
úgy érzem, hogy ennek a kritikus kollégámnak megvetõ sajnálko-
zása rendkívül igazságtalan. Nem Puccinit védem, hanem igenis
a mûvészi tetszvágyat, illetve a mûvészi hódító törekvést, sõt azt
a diadalmas önzést is, mellyel maga számára minden földi jókat
követel.
Rettenetes, hogy a mai mûvészek mennyit össze-vissza hazudnak
a mûvészi alkotásról. A mûvész, úgy mondják, csak önmaga szá-
mára dolgozik – a közönséget megveti –, munka közben nem is
gondol rá stb. stb. Az ókor ezt az álszemérmet nem ismerte. A ré-
gi írók és a reneszánsz mûvészei azt is bevallják, hogy rendelésre
dolgoztak. De ezek a régi, õszinte vallomások úgy elhangzottak,
hogy ma már nyílt fejû kritikusokat is látni, akik hisznek az ön-
maga számára dolgozó mûvész életre képtelen fantomjában.
Pedig a mûvészt megszólalásra leginkább az bírja, hogy a maga
gondolatát vagy elképzelését kitûnõnek, fontosnak s ennél fogva
közlendõnek véli. Ezért él minden mûvészben folyton elevenség-
gel a közönség meghódításának gyönyörû vágya.

Hatvany Lajos: Irodalompolitika, Nyugat, 1911, 15 szám 
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Kezdetben nem volt semmi. Kezdetben föld volt és
vadcsapások. Meg az egyiptomi hét csapás, annak
is a közép-kelet-európai alfaja, balkáni mellékosz-
tály. Vagyis a dák ösvények. Aztán minden átmenet
nélkül jöttek a rómaiak és különösebb sajtópropa-
ganda nélkül nekiláttak és utakkal hálózták be a tér-
séget. A Kárpátok kosztobókusait összekötötték az
al-dunai (h)iszterikusokkal. Meg Pannóniával, Gal-
liával, Rhetiaval és Moesiával. Idõtálló utakkal.
Ezeken az utakon jöttek mentek a légiók, centuriók
és más III. ragozású latin fõnevek. Utóbb ragozás
és rugózás nélkül a vándornépek, amelyek Dácián
átszaladva elözönlötték a már akkor is vonzó és
utakkal teli Közép- és Nyugat-Európát. 
Nálunk pedig elfelejtették kijavítani az utakat, még
csak nem is kátyúztak, hiszen nem csupán kommu-
nikációs vonalak voltak benne a gödörben, hanem
az egész hon a kátyúban kereste önmagát és formá-
lódott. Ja, közben jöttek mások gyorsan (v.ö. szé-
kely vágta/ütte), a honfoglalók, szászok, tatárok-tö-
rökök, Habsburgok, Ferdinánd király katonái, a
vöröscsillagosok, de ezek közül egynek sem jutott
eszébe, hogy a bevonszolt harci eszközök (század-
ról századra egyre nehezebbek) feltörik az utat, jár-
hatatlan sártengerré változtatják a jövõt.
Na persze, más szempontból egészen jó volt, hiszen
ha jött az ellenség (és mikor nem jött?), belesüppedt
a mocsárba, dagonyáztak harciszekerei, nehéztüzér-
sége, tankocskái, ide aztán semmi sem hatolt el.
Legfõképpen a civilizáció legfrissebb vívmányai…. 
Az állapotok lassan tûrhetetlenné váltak és a 20.
század elején ráébredt az ország, hogy így nem le-
het élni: senkit sem hívhat vendégül, anélkül, hogy
az illetõnek ne lenne sáros még a kalapja is, amíg
vendégszeretõ otthonunkba ér. Ezért nekiláttak uta-
kat csinálni. Azaz tajkolni. Hiszen, amit egyik nap
raktak, másik nap beomlott, a Déva-vár szün-
drómája mindannyiszor visszacsapott. Hívtak a há-
borúk elültével, a világbéke kitörését követõen, az
EU-ba toppanás után külföldi nagymenõket, szüle-
tett útépítõket. Pénz volt - pénz nincs. Mintha meg
lenne átkozva: míg másutt, lett-légyen szó hegy-
völgy vagy asztallap-sík országról, napról napra
szaporodnak az utak, addig itt, a szorgalom és te-
hetség honában, az utak pont úgy facsarodnak,

romlanak, süppednek, kátyúsodnak, mint
a rómaiak után ezer évvel. 
52 km készül el az erdélyi autópályá-
ból vagy tíz év alatt. A csiga ezalatt
kétszer körbenyálazta a földgömböt.
Az idén 130 km-t ígér a kormány. Ha

az ötvenkét km-höz tíz év kellett,
akkor mennyi kell 130 mérföld
autósztrádához? Könnyen kiszá-

molható hármasszabállyal. 

Lap-top
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Szívesen veszi a nép, ha
lelkének kedves színek-
kel terelik ide vagy oda?

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha tudod valaki titkát, hatalmad van fölötte.
A titok az ember gyengéje.” Brent Weeks

Helyzetkép

Álszemérem

Az utak 
hármasszabálya

A nap címe. A PDL „disszidensei”, akik
Felixnél fellépnek, Evenimentul zilei

Magyarázat. Egy hónappal ezelõtt, az
Antena3 Funeriu-ügye miatt, a fõ kor-
mánypárt bojkottot hirdetett a jelzett tévé-
adó ellen. Ezt most hárman – Cristian
Preda, Radu F. Alexandru és Dan Oajdea
megszegték. Nem nagy ügy, de uborkasze-
zonban...

Kommentár nélkül. Azért kommentár
nélkül, mert a „történet” rendkívül zava-
ros – és éppen ez a lényege. A România
liberában olvassuk a címösszeállítást. A
volt belügyminiszter megjutalmazta Irinel
Pãun ügyészt, aki elásta Sorin Ovidiu
Vîntu dossziéit. „Gyanús kapcsolatok
Vîntu és a Blaga környezetében levõ em-
berek között.” Röviden: egy régi szélhá-
mosság bizonyítékainak eltüntetésérõl van
szó. SOV körül erõsen szorul a hurok, s
úgy látszik, odacsípi mások nyakát is...

Jelentések átka. Románia búzatermelése
meghaladta a hét millió tonnát, jóllehet a
vidékrõl beérkezett jelentések csak 6,8
millió tonnát könyveltek el. Ezt a mezõ-
gazdasági miniszter jelentette be (a
Cotidianul idézi), s az benne a meghök-
kentõ, hogy eddig mindig jóval többet
szoktak jelenteni a meglévõnél. Meglepõ
a laikus számára az is, hogy a miniszter
még mindig nem elégedett: a kisebb adat
is megnehezíti a termék piaci értékesíté-
sét. Sehogy se jó, na. 

Címadás. Mint tudjuk, a címadás volta-
képpen mûvészet. (A lapoknál címadónak
– „címbaromnak” – megvolt a szinte kü-
lön státusa.) S mint minden mûvészetnek,
ennek is megvannak a pancserei, a giccses
dilettánsai stb. A Libertatea egyik címe pél-
dául ez: „Félelmetes, elképesztõ. Sms-t ka-
pott Amytõl, miután az énekesnõ meg-
halt.” Amy Winehouse egyik barátjáról,
Kristian Marr (mintha) gitárosról van szó.
Marr válaszolt is Amynek, a kellõ ijede-
lem és elképedés után. Hogy a végén kide-
rüljön: igaz, hogy a kísérteties sms-t Marr
szombaton, Amy halála után olvasta el, de
csak azért, mert pénteken, amikor kapta,
Amy halála elõtt, nem volt megnyitva a te-
lefonja. Jól megijedtünk, jól szórakoztunk.
A végén jót káromkodtunk. 

Sebestyén Mihály
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Folytatás az 1. oldalról

Biró Albin, az Országos Biz-
tosítási Felügyelet Tanácsá-
nak tagja az ÚMSZ-nek ismé-
telten hangsúlyozta: a határ-
idõ jövõ év augusztus 6-án
jár le a törvény szerint.  „Ha
az erre vonatkozó törvény
most lépett volna életbe, ak-
kor sem lenne felkészülve rá
a rendszer, mert még nincse-
nek meg azok a bizonyos fe-
ketelisták, amelyekbõl kide-
rülne, kinek van és kinek
nincs biztosítása. Arról nem
is beszélve, hogy a központi
adatbázis is hiányos, hiszen
nincsenek adatok arra vonat-
kozóan, hányan éltek a fakul-
tatív lakásbiztosítás lehetõsé-
gével, amely szintén megen-
gedett” – magyarázta a szak-
ember, hozzátéve, hogy bün-
tetésrõl egyelõre szó sem le-
het, hiszen még azt sem lehet
tudni, hogy ki büntethetõ. 

Felkészületlenek

Mint Birótól megtudtuk,
az önkormányzatoknak ér-
tesíteniük is kell a lakossá-
got mielõtt bírságolni indul-
nának – ennek az értesítés-
nek a kiküldésére azonban
szintén nincs felkészülve a
rendszer. „Kínos és felhábo-
rító lenne, ha azokat is érte-
sítenék, akiknek már van
biztosításuk” – fogalmazott
Biró, kifejtve, ideális az len-
ne, ha a lakosság felismerné
a biztosításban levõ elõnyö-
ket és nem a büntetéstõl va-
ló félelembõl kötnék azt
meg. Példaként a nemrég
Csíkszentmihályon bekö-
vetkezett árvizet hozta fel,
ahol a lakosság utólag profi-
tálhatott volna az idõben

megkötött biztosításokból. 
Marosvásárhelyen a Tudor

lakónegyed egyik lakótársu-
lásánál érdeklõdve megtud-
tuk, a legtöbben arra kíván-
csiak, hogy mivel jár a szer-
zõdéskötés és fõleg, hogy
mennyibe kerül. „Én felaján-
lottam, hogy szervezek egy
lakótársulási gyûlést, ahová
meghívom az egyik biztosító
ügynökét, de kevesen jöttek
el, aki pedig jelen volt, az is
pénzhiányra panaszkodott”
– magyarázta Ilie Amariei
ügyintézõ, hozzátéve, hogy
aki felvilágosultabb, az már
korábban bebiztosította a la-
kását, a többség azonban
nem is érti, hogy erre miért
van szükség.

Kapcsolt áru

A törvény elsõsorban a
biztosítási hajlandóság ösz-
tönzése céljából született: az
ingatlantulajdonosok maguk
dönthetik el, hogy melyik ter-
méket választják a társasá-
gok bõ kínálatából, de létre-
hoztak egy úgynevezett köte-
lezõ biztosítást is, amely egy-
féle alapcsomagként értel-
mezhetõ. Ez az ingatlan épí-
tõanyagának függvényében
évente 10 vagy 20 euróba ke-
rül és háromféle természeti
katasztrófa (földrengés, föld-
csuszamlás és árvíz) okozta
károkra érvényes, a kártérítés
összege pedig legtöbb 10
ezer, illetve 20 ezer euró. 

A biztosítótársaságok szá-
mára ez kiváló alkalom sa-
ját termékeik népszerûsíté-
sére, így különbözõ bó-
nuszokkal csábítják az ügy-
feleket. Az Astra Asigurãri
társaság például a 20 eurós
alapdíjért bónuszként bizto-
sítást nyújt tûz, csõtörés, sõt
lopás okozta károk ellen is,
igaz, a kártérítés összege
legfennebb 2000 euró. Az
Astránál egyébként arról
gyõzködték lapunk munka-
társát: öt euró többletdíjért
balesetbiztosítást is köthet.
„Ez kihagyhatatlan ajánlat”
– kecsegtetett a cég munka-
társa. Értesüléseink szerint
hasonlóan járnak el a többi
társaságnál is.

Fanyalgó 
helyhatóságok

Mint ismeretes, száz és öt-
száz lej közötti pénzbírságot
róhatnak ki arra, aki elmu-
lasztja megkötni lakásbiztosí-
tását. A büntetésekbõl befo-
lyó összeg ugyan tekintélyes
bevételt jelentene az állam-
kasszának – az imopedia.ro
számításai szerint ez akár a
900 millió eurót is elérheti – a
helyhatósági választások kö-
zeledtével az önkormányzat-
ok számára ez több mint kí-
nos feladat, amit szívesen „át-
passzolnának” a kormány
hatáskörébe.

Csegzi Sándor marosvásár-
helyi alpolgármester lapunk
érdeklõdésére elmondta, egy-
elõre nem ellenõrizni és bün-
tetni kellene a lakosságot, ha-
nem felvilágosítást nyújtani
arról, hogy mi is ez a kötele-
zõ lakásbiztosítás és miért
fontos megkötése. Az elöljáró
úgy vélekedett: a tájékoztatás
a biztosítótársaságok feladata
és érdeke lenne, de szerinte
vagy nem látnak benne fantá-
ziát, vagy akkora az ellenállás
a lakosság részérõl, hogy
nem fektetnek rá hangsúlyt.
„Természetesen, ha valaki
hozzánk fordul, akkor mi is
felvilágosítjuk az ügyben, de
a mi feladatunk nem ez lenne
elsõsorban” – mondta Cseg-
zi, aki szerint ebben az évben
nem fognak ellenõrizni, vagy
büntetni. Ehhez hasonlóan a
nagyváradi önkormányzat
sem kezdte még el büntetni a
biztosítást elmulasztókat –
tudtuk meg Delorean Gyula
városi tanácsostól. „Bár a
törvény kötelez, nem is na-
gyon szívesen tennék ezt” –
fogalmazott az elöljáró. 

Röviden

Csökkenõ infláció

Fél százalékponttal lefele
korrigálta inflációs elõrejel-
zését a Román Nemzeti
Bank – jelentette be tegnap
Mugur Isãrescu  kormány-
zó. A jegybanki elõrejelzés
szerint a korábban prognosz-
tizált 5,1 százalékkal szem-
ben idén csupán 4,6 százalé-
kos pénzhígulás várható,
amely jövõre tovább csökken
3,5 százalékra. A jegybank-
elnök szerint a tendenciát
erõsíti az elhúzódó keresleti
deficit.

Újabb frankcsúcs

Újabb rekordot döntött teg-
nap a svájci frank lejhez vi-
szonyított árfolyama, miu-
tán a Román Nemzeti Bank
3,917 lejes átváltási árfolya-
mot jelentett be, amely 0,46
banival magasabb a pénteki-
nél. Az alpesi valuta a nem-
zetközi piacokon is tovább
erõsödött, mivel az euróöve-
zeti államadósságok és az
Egyesült Államok leminõsí-
tése miatt a befektetõk ebben
látják a biztos menedéket. 

Romtelecom-döntés

A távközlési minisztérium
kiválasztotta azt a konzulens
céget, amelyet a Romtele-
com állami kézben levõ
részvényeinek tõzsdére-vite-
lével bíznak meg. A döntés
értelmében a Romtelecom és
Cosmote fúzióját, valamint
a távközlési vállalat tõzsdei
jegyzését a Stoica&Társai ta-
nácsadócég fogja lebonyolí-
tani.

Elzárt Ford-csap

A román állam leállította a
hazai Ford gyár támogatása-
it, mivel úgy ítéli meg, a vál-
lalat romániai befektetései
elmaradnak a szerzõdésben
vállaltaktól, ráadásul a terve-
zett beruházások is késnek –
írta a Gazeta de Sud. A meg-
állapodások szerint a Ford
craiovai üzeme összesen 143
milliós állami szubvenció-
ban részesülne, ha 2012 vé-
géig 675 millió eurót fektet-
ne be az országban.

Reált vesz a Tesco?

A Tesco nemsokára felvásá-
rolhatja a német Metro tulaj-
donában levõ Real hiper-
marketláncot, ami az év leg-
nagyobb tranzakcióját jelen-
tené a retail szegmensben –
adta hírül a Wall-Street.ro,
amely a német Metro cso-
port része. A források szerint
a tárgyalások három éve
kezdõdtek el, az adásvételi
szerzõdést pedig hamarosan
aláírhatják. 

Ház-háború

A legnagyobb hitelminõsítõk
„botrányos érdekharcok ke-
reszttüzébe” kerültek – vélte
az Európai Központi Bank
legfelsõbb igazgatótanácsá-
nak egyik tagja, hozzátéve,
kárt okoznak azzal, hogy
elemzéseiket feltételezések
és részinformációk alapján
állítják össze.

Hírösszefoglaló

A Moody's tegnap megis-
mételte figyelmeztetését,

miszerint még 2013 elõtt le-
minõsítheti az Egyesült Álla-
mok adósságát, amennyiben
az ország fiskális és gazdasá-
gi kilátásai számottevõen
gyengülnek – írta a Reutersre
hivatkozva a Portfolio.hu. A
Standard and Poor's (S&P)
pénteken fosztotta meg a leg-
jobb besorolástól az orszá-
got, amelynek hatására pá-
nikhangulat alakult ki a pia-
cokon világszerte. 

Románia 
biztonságban?

Mivel az S&P pénteken pi-
aczárást követõen jelentette
be az USA leminõsítését, az
elsõ fontosabb piaci reakci-
ókkal tegnap reggel találkoz-
hattunk: az ázsiai részvény-
piacok jelentõs eséssel indí-
tottak és az amerikai határ-
idõs tõzsdeindexek is estek.
Míg a nyugat-európai piacok
2,5 százalékos mínuszt szen-
vedtek el, Kelet-Európában
ez átlagban a 3,9 százalékot
is elérte, a Bukaresti Érték-

tõzsde indexei például 7,4
százalékot zuhantak.

„Habár a nemzetközi pia-
cok nyugtalanok, Románia
egy enyhe makrogazdasági
stabilitás elõnyével bír az elõ-
zõ években hozott megszorí-
tási intézkedéseknek köszön-
hetõen” – jelentette ki tegnap
Emil Boc kormányfõ, aki
szerint az ország elõvigyázat-
tal és az egyensúly megtartá-
sával fogja átvészelni ezt a
kényes idõszakot. A minisz-
terelnök biztosított arról,
hogy a „dolgok ellenõrzés
alatt állnak” és a kormányt
semmi sem tántoríthatja el a
reformfolyamat folytatásától.

„Az amerikai leminõsítés
csak egy állomás azon az
úton, amelyen a világgazda-
ság jelenleg keresztülmegy,
a befektetõknek meg kell ér-
teniük, hogy globális lassu-
lás következik, és a jegy-
bankok pénzpumpálása csu-
pán rövidtávú megoldás.
Hosszú távon az adósság-
plafonok bevezetésére és to-
vábbi gazdaságélénkítõ re-
formlépésekre van szükség”
– mondta a Német Gazda-
ságkutató Intézet (DIW)
közgazdásza a Handelsblatt-

nak adott interjújában. Vé-
leménye szerint a jegybanki
mérlegek minõsége és esz-
közösszetétele is elkeserítõ
képet mutat, akár a Fed
vagy a Bank of England
„csõdje” is elképzelhetõ.

Piaci „hûtés”

Az Európai Központi
Bank (EKB) bejelentése vi-
szont igyekezett valamelyest
felfelé segíteni az európai
tõzsdéket és az euró erejét.
Az EKB vasárnap esti köz-
leményében azt ígérte, hogy
szükség esetén kész beavat-
kozni az államkötvények pi-
acán. A frankfurti székhelyû
szervezet nem pontosította,
hogy mely országok állam-

kötvényeirõl van szó, de Ró-
ma pénteken azt állította,
hogy az EKB olasz értékpa-
pírokat vásárolhat fel. Eköz-
ben a hétvégén megsoka-
sodtak a telefonhívások a
G7 országai (Egyesült Álla-
mok, Németország, Japán,
Franciaország, Egyesült Ki-
rályság, Olaszország és Ka-
nada) között, a világ 19 gaz-
daságilag legfejlettebb or-
szágát és az EU-t tömörítõ
G20 pedig videokonferen-
ciát tartott vasárnap reggel.
Franciaország és Németor-
szág is megszólalt az adós-
ságválság ügyében: a két eu-
rópai hatalom felszólította
Rómát és Madridot, hogy
késlekedés nélkül tegyenek
eleget ígéreteiknek a krízis

továbbgyûrûzésének megál-
lítása érdekében.

„Az EKB legújabb intéz-
kedései és a gazdaságilag leg-
fejlettebb országok fórumai-
nak (G7, G20) ígéretei meg
fogják nyugtatni a befektetõ-
ket” – mondta Olivier Bailly,
az Európai Bizottság szóvi-
võje egy tegnapi sajtótájékoz-
tatón. Bailly hangsúlyozta,
hogy a lépések egy irányba
mutatnak és bizalmat sugá-
roznak a piac, illetve a gazda-
sági kulcsszereplõk felé.
Ugyanakkor megismételte
azt a véleményt is, miszerint
az EU harmadik és negyedik
legnagyobb gazdaságának
számító Olaszország és Spa-
nyolország nem szorul pénz-
ügyi támogatásra. 

A lakásbiztosítás kötelezõvé tétele elsõsorban biztosítási tudatosságra nevelné a polgárokat 

Elnézõ önkormányzatok

Pánikhangulat a pénzpiacokon

Azt követõen, hogy az S&P pénteken le-
minõsítette az Egyesült Államokat és a pi-
acok esésnek indultak, az olaj árfolyama 3
százalékos mínuszban kezdett tegnap. A
Brent olajfajta 106 dolláron állt, a WTI pe-
dig elérte nyolc hónapos mélypontját, a 83
dolláros szintet. Michael Pento, az Euro
Pacific Capital közgazdásza a Bloom-
bergnek úgy nyilatkozott, hogy a befekte-
tõk pánikszerûen adnak el mindent. A

nyersanyagpiaci termékek közül a befekte-
tõk jelenleg egyedül az arany piacára hal-
mozzák a pénzt. Az EPFR Global adatai
szerint az augusztus másodikával végzõ-
dött héten a nyersanyagalapok 2,6 milliárd
dollárnyi tõkét vonzottak, amelynek csak-
nem egészét az arany piaca tette ki. A ne-
mesfém ára ennek megfelelõen újabb törté-
nelmi csúcsot döntött, meghaladva az unci-
ánkénti 1714 dollárt. 

Zuhant az olaj, egekben az arany
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Röviden

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

„Fogalmam sincs, mi
lesz velem, számítottam

rá, hogy jövõre már nem ka-
pok állást, de egyelõre még
csak nem is körvonalazó-
dik, hol helyezkedhetem el.
Tizenhat éve tanítottam he-
lyettes tanárként” – nyilat-
kozta lapunknak egy maros-
vásárhelyi pedagógus, aki a
tegnapi eredményhirdetés-
kor sokadmagával szembe-
sült a ténnyel, hogy a tanári
„pótversenyvizsgán” sem si-
került katedrafoglaláshoz
elégséges eredményt elérnie.
A 42 éves tanító idén szer-
zett egyetemi oklevelet is.
Mint fogalmazott: a kated-
rán szerzett tapasztalata
veszhet kárba. „Nehéz meg-
érteni, hogy eddig kellet-
tünk, nemzedékek nõttek fel
a kezünk alatt, most meg
teljesen máshoz kell fog-
junk” – tette hozzá.

Nem ment 
a helyi mutyi

A júliusi megmérettetés
után az augusztus 4-i tanári
„pótversenyvizsga” is meg-
döbbentõen rossz mérleggel
zárult. A második fordulóra
több, mint 19 ezer pedagó-
gus iratkozott be, de a vizs-
gaközpontokban már csak
tízezer jelölt jelent meg. Kö-
zülük is sokan visszaadták a
tételeket, így a múlt heti
megmérettetés után 8501
dolgozatot javítottak ki. Tí-
zest csupán ketten kaptak, a
vizsgázók több, mint egy-
harmada még az ötöst sem
érte el.  Tavaly a pedagógu-
sok 90 százaléka kapott
ötösnél nagyobb jegyet.
„Idén sokkal szigorúbban

folyt a vizsgáztatás, a máso-
dik fordulóban is egységes
tételekkel szembesültek a je-
löltek” – nyilatkozta Oana
Badea, az oktatási miniszté-
rium államtitkára, aki sze-
rint eddig a szóbeli ellenõr-
zés, illetve a helyileg összeál-
lított kérdõívek miatt lehet-
tek jobbak az eredmények.
Az idén a vizsgaközponto-
kat térfigyelõ kamerákkal
szerelték fel, 26 tanárt zártak
ki csalásért, vagy csalási kí-
sérlet miatt. Azok, akik nem
elégednek meg a tegnap köz-
zétett eredményekkel, ma 17
óráig élhetnek fellebbezési
jogukkal, a végleges eredmé-
nyeket 11-én teszik közzé.
Az elmúlt évekhez képest
idén kimagaslóan magas a
sikertelenül vizsgázók ará-

nya: 2008-ban a jelöltek 18
százaléka, 2009-ben 17, míg
2010-ben a vizsgázók 23
százaléka kapott 5-nél ki-
sebb jegyet. 

Szakmai tisztogatás

„Célunk, hogy a követke-
zõ tanévtõl csak azok foglal-
hassanak el katedrát, akik
valóban megfelelõ módon
fel vannak készülve. Az idei
tanári versenyvizsga ered-
ményeit elnézve biztosan
mondhatjuk, sikerült elérni
azt, amit eredetileg az okta-
tási tárca célként megjelölt”
– jelentette ki Oana Badea
azzal kapcsolatban, hogy
idén csupán a jelentkezõk
egyharmada, a legjobban
felkészültek juthattak állás-

hoz. Szerinte várhatóan el-
tûnnek a tanügyi rendszer-
bõl azok, akik  évtizedeken
át szakképesítés nélkül lát-
tak el tanári feladatokat.  

Esély csak falvakban

Maros megyében 600 sze-
mély iratkozott be a vizsgá-
ra, de mindössze 360 ma-
radt versenyben: ennyien
pályázhatnak a még szabad
állásokra – tudtuk meg a fõ-
tanfelügyelõ helyettestõl. Il-
lés Ildikó emlékeztetett: so-
kan azok közül sem jutnak
álláshoz, akik az elõzõ,
szakképzetteknek hirdetett
vizsgán eredményesen sze-
repeltek. „Talán vannak
még olyan eldugott kis fal-
vak, ahol nem vállal tanítást

a szakképzett pedagógus,
ott lehet még esélye a szak-
képzetlen pályázóknak” –
ismertette a Maros megyei
helyzetet Illés. 

Kovács Júlia óvodákért
felelõs tanfelügyelõ elmond-
ta, Maros megyében az óvó-
nõi helyekre is túljelentke-
zés van, sokan maradnak ál-
lás nélkül azok közül, akik
vizsgáztak. „Még most is
termelik az egyetemek az
óvodapedagógusokat, pedig
már most is nagyon sokan
vannak, akiknek nincs ahol
elhelyezkedniük” – mondta
az ÚMSZ-nek Kovács Júlia.  

Kolozs megyében az or-
szágos átlagnak megfelelõ-
en gyengék voltak a vizsga-
eredmények, feltûnõen sok
volt a kettes és a hármas mi-
nõsítés. „A külsõ szemlélõ
számára megdöbbentõ le-
het, hogy ennyire alacso-
nyak a vizsgajegyek, de so-
kan nem is értjük, mit vár-
nak el tõlünk. A tételeknek
nem sok köze van ahhoz,
amit az iskolában a tanterv
szerint leadunk” – panaszol-
ta egy Kolozs megyei peda-
gógus, aki – mint fogalma-
zott – számított az alacsony
osztályzásra, és „már csak
dacból” jelent meg az au-
gusztus elei vizsgán. Király
András oktatási államtitkár
lapunknak korábban úgy
nyilatkozott, a minisztérium
elvárja, hogy a pedagógu-
sok felkészültsége megfelel-
jen az oktatási reform alap-
elveinek, és a versenyvizsgá-
ra való felkészülést több
szakmai programon is lehe-
tõvé tették az érdeklõdõk
számára. „Aki akart, az fel
tudott készülni a módszerta-
ni elõkészítõkön” – össze-
gezte az államtitkár. A tanárok tegnap ismét azzal szembesülhettek, hogy alulteljesítettek a versenyvizsgán

Egyharmad jut katedrához

Hírösszefoglaló 

Magyar állampolgárokat
kísértek be tegnap haj-

nalban a rendõrségre Ko-
lozsváron „közerkölcs elleni
vétség és csendháborítás
gyanújával”, mivel a város
bejáratánál fényképezkedni
kezdtek egy „Kolozsvár”
feliratú helységnévtáblával.
Szilágyi Mátyás fõkonzul
lapunk kérdésére elmondta,
az esetrõl az õrizetbe vett
személyektõl értesültek. 

Magukkal vitték volna

Az érintettek beszámoló-
ja szerint a hattagú miskolci
kirándulócsoport Magyar-
ország felé haladt, amikor
megálltak Kolozsvár bejára-
tánál, hogy a náluk lévõ
magyar nyelvû helységnév-
táblát elhelyezzék, és az
elõtt megörökítsék ottjártu-
kat. Ekkor állították elõ
õket a rendõrök és a helyi
rendõrõrsre kísérték a cso-
port tagjait. Az egyik
bekísért férfi hívta fel a
kolozsvári magyar konzulá-
tust és kért diplomáciai se-
gítséget. Szilágyi Mátyás la-

punkat arról tájékoztatta,
jelenleg várják a tájékozta-
tást a kolozsvári rendõrség-
tõl az eljárás jogcímérõl, így
egyelõre azt sem tudni,
hogy mire számíthatnak a
magyar állampolgárok.
Szilágyi Mátyás hozzátette:
kérték a kolozsvári hatósá-
got, hogy a kiskorú, tíz éves
gyermekre tekintettel gyor-
sítsák fel az ügyintézést. A
fõkonzul hangsúlyozta,
hogy tapasztalataik szerint
az illetékesek „korrekt” mó-
don jártak el. Értesüléseink
szerint a magukat kirándu-
lóknak mondó férfiak azt
állítják, a táblát egy ócska-
piacon vásárolták. „Mi nem
vagyunk románellenesek.
Letartóztattak, mint valami
bûnözõket, és ujjlenyoma-
tot vettek tõlünk. Elvették
az iratainkat, és nem tud-
juk, mikor engednek el.
Nem tettünk semmi rosz-
szat. Nekünk Cluj-Napoca
nem jelent semmit, de Ko-
lozsvár a történelmet jelen-
ti. Csak fényképezkedni
akartunk a táblával, nem
otthagyni. Magunkkal vit-
tük volna. Máskülönben
van egy másik táblánk is,

Torda magyar nevével. Ma-
gyarországon ezért nem
büntetnének meg” – nyilat-
kozta az egyik magyar ál-
lampolgár. 

A rendõrség verziója

Alma Bruja Brehariu, a
Kolozs megyei rendõrség
szóvivõje az MTI-nek tele-
fonon cáfolta, hogy õrizetbe
vételrõl lenne szó. A hivata-
los rendõrségi közlés arról
szól: a kolozsvári rendõrök
„felderítették”, hogy négy
magyarországi illetõségû
személy (az 56 éves M. Ár-
pád, a 43 éves B. Lajos, a 27
éves M. Árpád Ferenc, vala-
mint az 53 éves T. Levente
magyar nyelvû helységnév-
táblát helyezett el a helyszí-
nen, majd gépkocsijukban
(amelyben a 43 éves B. Ildi-
kó és egy tíz éves gyermek
ült) találtak egy másik ma-
gyar nyelvû helységnévtáb-
lát Torda felirattal. 

A rendõrségi szóvivõ sze-
rint a magyar állampolgáro-
kat „közerkölcs elleni vét-
ség és csendháborítás” gya-
nújával bekísérték a rendõr-
ségre. 

Magyar turisták rendõrkézen
Antal Erika

Mindenki elmondta a
maga álláspontját, ám

nem sikerült közös nevezõre
jutni az ortodox templom
építését illetõen – számolt
be lapunknak Csíki Sándor
nyárádszeredai tanácsos ar-
ról a tegnapi egyeztetésrõl,
amelyen a helyi református,
unitárius lelkészek és az or-
todox pópa is részt vettek.
Az évek óta húzódó vita,
amelyrõl lapunk is beszá-
molt, tovább mélyül, mert a
pópa továbbra is a zömében
magyarok lakta kisváros fõ-
terén szeretne helyet biztosí-
tani az egyházi építmény-
nek annak ellenére, hogy az
önkormányzat ezt nem en-
gedélyezi. 

Csíki Sándor azonban úgy
fogalmazott, mégsem volt
teljesen hiábavaló a tegnapi
megbeszélés, hiszen a jelenle-
võk pontos információhoz
jutottak az ortodox hívek
számát illetõen. „Eddig nem
tudtuk, hogy pontosan hány
az ortodox felekezetû lakosa
Nyárádszeredának, most
megtudtuk, hogy 45” – szá-
molt be az ÚMSZ-nak a taná-
csos, hozzátéve, hogy a vá-

roskában ezer református és
négyszáz unitárius él. Az or-
todox híveknek két templo-
muk van, egy fatemplom,
amely felújítva várja a misé-
zõket, valamint egy másik, a
nyárádszeredai vasútállomás
melletti épület is a rendelke-
zésükre áll. Tegnap olyannyi-
ra eltértek az álláspontok,
hogy még a vita nyelvén is vi-
tatkoztak a résztvevõk, mert
a fiatal román pópa azt állí-
totta, magyarul nem, csak
angolul beszél anyanyelvén
kívül. A jelenlevõ unitárius
lelkész ezért angolul szólt
hozzá, de hamar kiderült,
hogy a makacs egyházi em-
ber hazudott: csak az anya-
nyelvén tud kommunikálni.
„A legkínosabb az volt szá-
munkra, hogy a pópa hazu-
dott. Hazudott, amikor júli-
usban nyílt levélben kért se-
gítséget az államelnöktõl és
azt állította, hogy emlékmû-
vet állítottunk ott, ahová nem
adtunk engedélyt a templom-
építésre. Holott az emlékmû
már nyolc éve áll Nyárád-
szereda központjában” – em-
lékeztetett az önkormányzati
képviselõ, aki hozzátette, az
ortodox hívek sem tudtak a
jelzett vitairatról. 

„Hazudott a pópa”

A rendõrség is lájkolja

Közösségi oldalakon regiszt-
rál a hazai rendõrség, a tes-
tület munkáját a Twitteren
és a Facebookon is követni le-
het. A tervek szerint a netes
információszolgáltatás az
aktuális nyomozati anya-
gokra, a közhasznú infor-
mációkra terjed majd ki.
Azok, akik filmes anyagok-
ra is kíváncsiak a Youtube
videomegosztó csatornán
követhetik a rend õreit.

Korszerû 
vírusdiagnosztika

Romániában egyedülálló di-
agnosztikai berendezéssel
gazdagodik a fõvárosi Matei
Bals kórház: ennek segítsé-
gével nyolc órán belül azo-
nosítani lehet  a legritkább
vírusos fertõzéseket. Az
Unióban hét hasonló készü-
lék mûködik, a berendezés
ára hatszázezer euró. Adrian
Streniu-Cercel, az egészség-
ügyi minisztérium államtit-
kára a fejlesztéssel kapcsolat-
ban elmondta, hogy az új
géppel végzett vírusazonosí-
tás ára esetenként 125 euró,
de a tisztázatlan eredetû
megbetegedések kezelése
„vaktában”, azaz a kóroko-
zó biztos ismerete nélkül el-
érheti a napi 2000 eurót is.

Vizsgálják 
az Aldis-tragédiát

Holnap temetik George
Naghiot, a cãlãraºi-i Aldis
mamutvállalat tulajdonosát.
Az országszerte ismert üzlet-
ember vasárnap szenvedett
végzetes hajóbalesetet, ami-
kor feleségével a Duna Ber-
cea ágára hajóztak ki nagy
teljesítményû vízi jármûvük-
kel. Eddig tisztázatlan okok
miatt Naghi elvesztette a ha-
jó fölött az uralmát, és a fo-
lyópartnak ütközött. A férfi
azonnal életét vesztette, fele-
ségét súlyos, életveszélyes sé-
rülésekkel a fõvárosi Flo-
reasca kórházba szállították.
George Naghi magánvagyo-
nát 28 millió euróra becsülik,
a húsipari termékeket elõállí-
tó és forgalmazó Aldis értéke
70 millió euró.

Szeszélyes idõ várható

„Kettészakad az ország” a
következõ napokban, leg-
alábbis meteorológiai szem-
pontból. Az északi és észak-
nyugati megyékben jelentõ-
sen visszaesik a hõmérséklet,
és a nappali csúcs 25 fok kö-
rül alakul, a déli megyékben
a 34–35 fokot is elérheti a
kánikula. Esõre, zivatarra a
déli régiót leszámítva min-
denhol számítani kell.

A közúti balesetek ellen 
demonstrálnak

Arra kéri a hazai rendõrség
a gépkocsivezetõket, holnap
tûzzenek ki fehér szalagot
gépjármûvükre, vagy visel-
jenek fehér ruhát vezetés
közben. A tervek szerint igy
emlékeznek meg a részt
vevõk augusztus tizedikén a
balesetmentes vezetés világ-
napjáról.
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Totka László

A nagyváradi Garasos
hídról tegnapra virra-

dóan ismét eltûnt a hajdani
acélszerkezetû átkelõ emlé-
két õrzõ, kétnyelvû emlék-
tábla. Az ismeretlen tettesek
ezúttal nemcsak a bronz
dombormûvet, de a már-
ványból készült táblát is el-
tüntették. 

Elkeserítõ intolerancia

„Elkeserítõ, hogy a válto-
zás után húsz évvel Nagyvá-
radon, a tolerancia városá-
ban ilyen történjen; egyre in-
kább körvonalazódik, hogy
nem nemesfémmaffia áll a
háttérben, hanem egy nacio-
nalista szervezet, akik kizáró-
lag a magyar emlékmûveket
gyalázzák meg” – fogalma-
zott lapunknak Gavrucza Ti-
bor. Az RMDSZ-es megyei
tanácsos rámutatott, a rongá-
lót vagy rongálókat kimon-

dottan a magyar nyelvû fel-
iratok zavarják a hasonló ro-
mán nyelvû bronztábláknak
nem esik bántódásuk. Mint
ismeretes, a  Garasos hídra
fölszerelt emléktáblát tavaly
helyezték el, az átkelõ felava-
tásának századik évforduló-
ján. A táblán található bronz-
plakettet néhány hónapja el-
lopták, de azt az alkotó, De-
ák Árpád szobrászmûvész is-
mét elkészítette, így július 22-
én újra elhelyezték a hídfõ-
nél. A sors fintora, hogy a
hídhoz épp tegnap szerelték
fel azokat a térfigyelõ kame-
rákat, amelyekkel a mûemlé-
kek rongálóit szeretnék tetten
érni. Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, a nagy-
váradi önkormányzat nemré-
giben úgy döntött, hogy be-
kamerázzák a városban talál-
ható emlékmûvek környékét,
megelõzve ezzel a további
rongálásokat. Gavrucza sze-
rint nem lehetséges minden
egyes mûemlék körül a ka-

merás megfigyelés, a megol-
dás az „egymás terhét hor-
dozzátok” elv lenne. „Fel kell
hívni a lakosság figyelmét,
hogy értesítsék a közösségi
rendõrséget, bármi szokat-
lant látnak” – hangsúlyozta a
városi tanácsos. Megtudtuk,
a városi tanács ismeretlen tet-
tes ellen feljelentést tesz a
rendõrségen. 

Önkormányzati 
döbbenet

„A nagyváradi önkor-
mányzat felháborodással és

megdöbbenéssel vette tudo-
másul a Garasos híd emlék-
táblájának ismételt ellopását.
Annál is inkább, hogy ma
(tegnap – szerk. megj.) szerel-
tük fel a térfigyelõ kamerá-
kat” – nyilatkozta az ÚMSZ-
nek Petri Csilla a nagyváradi
polgármesteri hivatal sajtó-
szóvivõje. Elmondása sze-
rint az önkormányzat és az
RMDSZ-frakció mindent
megtesz, hogy elõkerítse a
tetteseket, illetve, hogy pó-
tolja az emléktáblát. Hozzá-
tette, az ügy másik furcsasá-
ga, hogy a táblát annak elle-

nére lopták el, hogy a közös-
ségi rendõrség minden este
járõröz a környéken. Érdek-
lõdésünkre, hogy melyek
lesznek azok a mûemlékek,
amelyek kamerás védelmet
kapnak, Petri kijelentette:
Nagyváradon több tucat
köztéri szobor és emlékpla-
kett van, így az önkormány-
zat részérõl nagyon jelentõs
kiadás lenne, ha mindeniket
bekameráznák. „Egyelõre
tíz magyar és tíz román mû-
emlék kamerás megfigyelé-
sét vették tervbe” – mondta a
sajtószóvivõ. 

Határmenti táblamaffia
Nacionalista csoportok rongálják Váradon a magyar mûemlékeket és emléktáblákat

A mûemlékvédõk szerint a nagyváradi Garasos híd emléktáblája is a nacionalisták áldozata

Röviden

Miklós Noémi orgona-
estje Kolozsváron

A Nyári hangversenysoro-
zat keretében orgonakon-
certre kerül sor holnap es-
te 7 órakor a Farkas utcai
templomban. Miklós Noé-
mi orgonista Johann
Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Liszt
Ferenc és Kodály Zoltán
mûveibõl fog játszani. A
belépés ingyenes, az ado-
mányokkal az orgona fel-
újítását támogatják. Mik-
lós Noémi 1981-ben szüle-
tett. Tanulmányait a ko-
lozsvári Gheorghe Dima
Zeneakadémia orgonasza-
kán végezte, 2005-ben el-
nyerte a zürichi Zurich-
Wiedikon nemzetközi or-
gonaversenyen a közönség-
díjat.

Kiválóság-díj 
a temesvári színháznak

Kiválóság-díjat adományo-
zott a temesvári Csiky
Gergely Állami Magyar
Színháznak Temesvár pol-
gármestere. Az elismerés a
temesvári magyar társulat
rendkívüli érdemeinek,
köztük a 2010-ben odaítélt
Román Színházi Szövet-
ség-díjnak, valamint meg-
annyi itthoni és külföldi ki-
tüntetésnek köszönhetõ.
„A számos siker nemcsak
a színház hírnevét gyarapí-
totta, hanem a temesvári
mûvészet nemzeti, illetve
nemzetközi szinten való
elõléptetéséhez is hozzájá-
rult” – olvasható az okle-
vélben.

Hírösszefoglaló

Elismeréssel írtak a hét-
végén az amerikai kriti-

kusok arról a New York
Lincoln Centerben csütörtö-
kön és szombaton a Buda-
pesti Fesztiválzenekar köz-
remûködésével bemutatott
Don Giovanni-elõadásról,
amelynek karmestere és ren-
dezõje Fischer Iván volt.
„Az a Don Giovanni, amely
a Lincoln Center Rose Szín-
házában csütörtök este szín-
re került, és melyet Fischer
Iván rendezõként is jegy-
zett, magával ragadóbb, fan-

táziadúsabb és színházi
szempontból merészebb
volt, mint számos teljes ope-
raházi produkció, amit lát-
tam” – írta Anthony Tom-
masini a The New York
Timesban. Emellett vastaps-
sal fogadta a közönség az
Asher Tamás rendezte Vá-
nya bácsit is a washingtoni
Kennedy Centerben tartott
premieren. „A közönség
azért szereti Csehovot, mert
egyfajta fanyar és kesernyés
emberlátás jellemzi, ugyan-
akkor az elõadás nem nél-
külözi a gyengédséget és az
életörömöt” – nyilatkozott a

szombat esti elõadás után
Ascher Tamás. A Ványa bá-
csi sikeres fogadtatásával
kapcsolatban Ascher Tamás
elárulta, hogy Ausztráliá-
ban nagyon szeretnék, ha
két-három éven belül ismét
rendezne ott. A rendezõ
azonban ezúttal Csehov he-
lyett Beckettre gondolt. El-
mondta, hogy a Sydney-ben
két hónapig futott, Wa-
shingtonban egy hónapig
mûsoron szereplõ Ványa bá-
csinak is lesz még talán utó-
élete, mert az elõadás az
ígéretek szerint jövõre meg-
hívást kap New Yorkba. 

Magyar sikerek Amerikában
ÚMSZ

Százharminc résztvevõ-
je volt a szatmárnémeti

Magyar Demokratikus Ifjú-
sági Szövetség (MADISZ)
által szervezett Kézmûves
és Néptánctábornak, amely-
nek a hadadi Wesselényi-
Degenfeld és a Wesselényi-
Bánffy-kastély, ahol több-
ségében gyerekek és fiata-
lok ismerkedtek a hagyo-
mányos néptáncokkal, nép-
dalokkal – írja az Erdon.ro.

Az ifjak nyírségi és szilágy-
sági táncokkal, a felnõttek
pedig a kalotaszegi dialek-
tussal ismerkedtek. Emel-
lett különbözõ népi mester-
ségekbe is betekintést nyer-
hettek, mint a bõrözés, ne-
mezelés, agyagozás, kosár-
fonás a meghívott oktatók
vezetésével, esténként pe-
dig táncházmulatságot tar-
tottak. Ilonczai Annamá-
ria, a MADISZ társelnöke
elmondta, utolsó óráit éli
Szatmár és Szilágy megyé-

ben az eredeti néptánc.
„Nehezen tudtuk az idõs
embereket, az adatközlõket
rábírni, hogy kimozdulja-
nak falujukból és a tábor-
ban népdalt, néptáncot ta-
nítsanak” – mondta. A
néptánctáborral egy idõben
elsõ alkalommal szervez-
ték meg a Táncházvezetõk
Táborát, amelynek kereté-
ben a pedagógusok napi
hatórás elméleti és gyakor-
lati képzésen vehettek
részt. 

Utolsó óráit éli a néptánc?

A szerzõ felvétele

Ascher Tamás Ványa bácsija Cate Blanchett és Richard Roxburgh játéka miatt is tetszést aratott Amerikában

„Szélsõséges nacionalista szervezet áll

a váradi táblalopások hátterében” – je-

lentette ki lapunknak Gavrucza Tibor

megyei tanácsos, annak kapcsán, hogy

a határ menti városban az utóbbi idõ-

ben elszaporodott az emléktáblák és

szobrok megrongálása. Tegnap a Ga-

rasos hídról tûnt el, idén immár má-

sodszor az emléktábla. 
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Röviden

ÚMSZ

A Duna déli ágának legvégén
levõ település, Sfântu Ghe-

orghe tegnaptól filmfaluvá vált,
ahová mintegy ötórás hajóút
után érkeznek el a hátizsákos
fesztiválozók, köztük egyszerû
filmbarátok, rendezõk, színé-
szek, producerek. A vasárnapig
tartó nemzetközi független film-
fesztiválon hazai és hollywoodi
hírességek egyaránt képviseltetik
magukat. A filmes szemle egyik
legnagyobb „látványossága” két-
ségkívül Brad Pitt lesz, aki az
Arany Pálma díjas Az élet fája cí-
mû film fõszereplõjeként érkezik
a Duna-deltába. A harmincéves
karrierje alatt csupán ötödik
filmjét jegyzõ Terrence Malick
az univerzum és az élet keletke-
zését majd elmúlását, mutatja be,
egy átlagos amerikai család min-
dennapjain keresztül. A teljes
univerzum mûködését bemutató
film története az ötvenes években
egy vallástól átitatott texasi kis-
városban játszódik, s egy átlagos
háromgyerekes amerikai család
sztoriját meséli el. A tekintélyel-

vû, fiait elnyomó apát Brad Pitt
alakítja, oldalán a gyengédséget
és az irgalmasságot megtestesítõ
anyával (Jessica Chastain). Az
Anonimulon természetesen he-

lyet kap a versenyzés is. A leg-
jobbnak járó díjat azonban a
„tucatfesztiváloktól” eltérõen
nem szakmai zsûri ítéli oda, ha-
nem a közönség szavazatai alap-
ján választják ki a fõdíjra érde-
mes alkotást. A háromezer dollá-
ros pénzjutalommal járó Ano-
nimul trófeáért hét film száll ver-
senybe, köztük Bogdan George
Apetri Periferic címû alkotása,
amely a tavalyi locarnói és thes-
saloniki filmfesztiválon is díjat
nyert. A film egy fiatal elítélt
lányról szól, aki 24 órás eltávo-

zást kap a börtönbõl és elhatá-
rozza, hogy elhagyja az orszá-
got. A közönsége emellett olyan
versenyfilmeket láthat, amelyek
nem szerepelnek a mozik mûso-
rában. Felfénylenek az orosz
Gromozeka (r. Vladimir Kott), a
cseh The House (r. Zuzana
Liova), a koreai The Journals Of
Musan (r. Jung-bum Park), a tö-
rök Majority (r. Seren Yüce), a
bolgár Shelter (r. Dragomir
Sholev) és a görög Wasted Youth
(r. Argyris Pa-padimitropoulos és
Jan Vogel) címû alkotások. 

Eladó vagy bérelhetõ Magyarországon, 20 km-re

a borsi határ mellett 1400 nm-es területen talál-

ható téglaház. 2 szoba, összkomfort, garázs, kert

és egy 200 nm-es raktárépület. Irányár: 10500

euro. Telefon: 0724 855 234

Marosvásárhelyen eladó magánlakás központhoz

közel, 4 szoba, 2 fürdõszoba, konyha, kamra, pin-

ce, garázs, udvar, termopán ablakok, központi

fûtés, csendes helyen. Ár: 180 000 euro. 

Telefon: 0365 809 774.

Eladók egyházi jellegû könyvek, könyvsorozatok.

Telefon: 0255 257 476.

Apróhirdetés

Egy nemrég napvilágot látott tanulmány sze-
rint kapcsolat van az általunk használt inter-
netes böngészõ és a bennünk szunnyadó intel-
ligencia között. A vancouveri ApTiquant ta-
nácsadó cég százezer személytõl „kérte le” az
általa használt internetes böngészõ nevét,
majd tesztelte a világhálón császkáló IQ-
szintjét. Az eredmény: a klasszikus Internet
Explorer 6-ost használók IQ-szintje alig ha-
ladta meg a 80-at, a Firefoxot, Chrome-ot és
Safarit kedvelõ felhasználók átlagos IQ-ja
110 körül mozgott, míg az Operát használók
120 fölötti IQ-val brillíroztak. Ezzel kapcso-
latban két dolgot jegyeznénk meg. 1. Az
Internet Explorer 6 felhasználók IQ-jához ha-
sonló átlagot az általános iskolát nem befeje-
zettek csoportjaiban szoktak mérni, a skála
másik végén az Opera-júzerekéhez hasonló ér-
téket pedig a Phd végzettségûeknél. 2. A lojá-
lis Explorer-felhasználók felháborodtak a rá-
juk nézve nem túl hízelgõ eredményen, és per-
rel fenyegetõznek. Lehet csatlakozni, illetve
böngészõt váltani.

(efi)

Kettõs tükör 

Filmfalu a Duna-deltában

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Németország szerint túl veszélyes 
a netes névtelenség

Az egész világot megrázó norvégiai ket-

tõs merénylet után ismét az internet szi-

gorúbb ellenõrzése mellett foglalt állást a

német belügyminiszter. A Der Spiegel cí-

mû hetilap tegnap megjelent számában

Hans-Peter Friedrich mindenekelõtt a

bloggerek névtelenségének megszünteté-

sét sürgette. A jogrend legfõbb alapelveit

a világhálóra is ki kell terjeszteni – érvelt

a miniszter, aki úgy vélte: a norvégiai

merényleteket végrehajtó Anders Behring

Breivik példája mutatja, hogy a veszélyes

merénylõk ma gyakran felismerhetetlenül

garázdálkodhatnak az interneten. A kon-

zervatív politikus szerint az emberek nor-

mális körülmények között nevüket adják

ahhoz, ami mellett kiállnak. „Miért nem

lehet mindez magától értetõdõ az inter-

neten is?” – tette fel a kérdést a belügy-

miniszter.Az átkosban gyakran mondogatták
nekünk a „belsõ erdélyi”, fõleg szé-
kelyföldi ismerõseink: mennyire iri-
gyelnek bennünket, partiumiakat,
hogy foghatjuk az MTV mûsorait.
Büszkék is voltunk rá, hogy egye-
nes adásban nézhettük a Ki mit
tud, a Röpülj páva és más vetélke-
dõket, vagy miként verték meg a
vébén a magyar focisták 3:1-re a
brazilokat és kaptak ki 6:0-ra a
szovjetektõl. És micsoda kulturális
élmény volt számunkra a Fekete
város vagy az Abigél filmsorozat,
de akár a Tenkes kapitányát is em-
líthetnénk. Késõbb Hofi Géza ki-
szólásainak tapsoltunk, bár érez-
tük, hogy ez egy olyan külön enge-
délyezett szelep, amivel a felgyülem-
lett indulatokat igyekeznek kien-
gedni. Tény, sokan úgy hozzászok-

tunk a magyar közszolgálati televí-
zióhoz, hogy a rendszerváltás után,
a magánadók megjelenésekor se
mondtunk le róla. Azaz róluk,
mert három is van (MTV 1, MTV
2 és Duna TV ). Egy idõ óta azon-
ban, talán egy éve, át-átkapcsolunk
az RTL-Klubra, a TV2-re vagy az
ATV-re. Persze, mind gyakrabban
a Realitatea TV-re és a többi ro-
mán csatornára, mert el kell ismer-
ni: a román adók jóval bátrabbak a
bírálatban, mint a magyarok! Ne-
héz ezt nekem leírni, de a román
lapokat (is) olvasva egyre erõsebb
abbeli meggyõzõdésem, hogy napja-
ink román sajtója kritikusabb,
mint a magyar. (Orbán Viktor ti-
zedannyi pofont nem kap naponta,
mint Bãsescu, pedig nem dolgozik
tízszer olyan eredményesen.) Mint-

ha a pesti ellenzéki lapok és tévé-
adók még nem jöttek volna ki telje-
sen az új sajtótörvény okozta kábu-
latból. Legalább ennyire zavar és
untat bennünket azonban a három
közszolgálati televízió mûsorainak
egyhangúsága is. Több mint sok az
ismétlés, átfedés, a hírek pedig szó
szerint ugyanazok. Persze, tudjuk,
hogy takarékoskodni kell, mert „a
rohadt szociál-liberálisok tönkretet-
ték az országot”. De ha amúgy is
mind a három adó mûsora (több-
nyire) azonos, akkor merjünk még
jobban takarékoskodni, hadd épül-
jön az ország, és kettõt szüntessenek
meg, ne mondhassa a gyanútlan
nézõ: „Ezt a mûsort már harmad-
jára etetik meg velem!”. Bármit is
válaszol az MTI szóvivõje Gyulai
Zoltán kollégánk Közszolgálat cí-

mû jegyzetére több ismerõsöm ta-
pasztalatára építve magam is állí-
tom: a román televíziók híradása
frissebb, jobban rajta vannak az
eseményeken, a világ bármely tá-
ján! Meglehet azért, mert Románia
feleannyira sincs eladósodva, mint
Magyarország? Hát igen, a romá-
nok feleannyian se járnak a Kaná-
ri-szigetekre nyaralni, mint a ma-
gyarok. S tizedannyi autópályát
sem építettek. Szóval ne irigyelje-
nek bennünket, partiumiakat azok
a „belsõ erdélyiek”, akik ma is csak
egy (mûholdas) magyar adást lát-
hatnak. De azért mi is bízunk ben-
ne, hogy ez a helyzet sem tart örök-
ké, a gyermek felnõ és változni fog.
Vagy nem fog.

Sike Lajos

Médiagnózis

Ne irigyeljenek!

Hírösszefoglaló

Téves, pontatlan megállapítá-
sokat tartalmaz Thomas O.

Melia amerikai külügyi helyettes
államtitkár magyar média helyze-
tével kapcsolatos aggodalmait ki-
fejezõ jelentése, melyet korábban
az amerikai képviselõház külügyi
bizottsága elõtt ismertetett – írta a
helyettes államtitkárnak címzett
levelében Szalai Annamária. A
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) elnöke levelé-
ben tájékoztatta a magyar média-
szabályozást érintõ kérdésekrõl a
helyettes államtitkárt, köszönetet
mondott azért, hogy az amerikai

külügy ilyen kiemelt érdeklõdés-
sel tanulmányozza a magyar mé-
diaigazgatás gyakorlatát, ugyan-
akkor felhívta a politikus figyel-
mét arra a tényre, hogy „a jelen-
tés magyar médiaszabályozást
érintõ része számos téves vagy
pontatlan megállapítást tartal-
maz” – olvasható az NMHH
közleményében. 
Szalai arra is felhívta a helyettes
államtitkár figyelmét, hogy a ki-
egyensúlyozott tájékoztatással
kapcsolatos rendelkezés 1996 óta
létezik a magyar jogrendben, és
azt számos európai országban is
alkalmazzák, például az Egyesült
Királyságban vagy Németország-

ban  Thomas Melia július 26-án
aggodalmát fejezte ki a magyar
alkotmányozással, a média hely-
zetével és az egyházügyi törvén-
nyel kapcsolatban az amerikai
képviselõház külügyi bizottságá-
nak európai és eurázsiai ügyekkel
foglalkozó meghallgatásán. Arról
is beszélt, hogy a kormány a kor-
mánypárthoz igazodó tagokra
cserélte le a médiafelügyeleti tes-
tület tagjait, amelyet felruházott a
rendeletalkotás és a súlyos bírsá-
gok kiszabásának jogával az álta-
la „kiegyensúlyozatlannak” és
„az emberi méltóságot sértõnek”
minõsített híradásokkal kapcso-
latban. 

Szalai: félremagyaráz Melia

Brad Pitt amerikai színész és filmproducer is jelen volt tegnap a Duna-deltai Anonimul filmfesztivál megnyitóján

Terrence Malick Arany Pálma díjas Az

élet fája címû filmje nyitotta tegnap este

az Anonimul nemzetközi független film-

fesztivált a Duna-deltában. A vetítésen je-

len volt Brad Pitt amerikai színész és

filmproducer is.



7.35 Isten kezében 
(ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó 
- Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Végre, szabadon!
(francia ifj. sor.)
10.10 A dzsungel könyve
10.40 Szelek szárnyán
(ism.)
11.30 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Élő népzene (ism.)
16.30 Beavatás (ism.)
16.40 A vörös cárok
17.45 Duna anzix
18.05 Majd a komornyik
(angol vígjáték sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.05 Szelek szárnyán
(kanadai sor.)
21.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 A boldog élet 
(chilei filmdráma, 2008)
23.35 Dunasport
23.45 Dokureflex
1.00 Koncertek az A38
hajón
2.05 Közbeszéd (ism.)
2.35 Beavatás (ism.)
3.00 Isten kezében (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Extralarge: Fekete
és fehér (amerikai-német-
olasz akciófilm) 12.50
Nullpont (kanadai sci-fi)
14.30 Forgathatatlan for-
gatókönyv (kanadai vígjá-
ték) 16.05 Visszatérések
kora (am.-kan. vígjáték)
17.55 Én és a hercegem
(am.-cseh vígjáték) 20.00
Dirty Dancing (am. roman-
tikus dráma) 22.00 Zorro
legendája (am. kalandfilm)
0.20 Rossz álmok (am.
thriller)

7.30 Egyedülálló anyák
(ismétlés) 10.00 Családi
történet (török sorozat)
12.30 Hírek 13.15 A
sztár papucsában 14.30
Teleshopping 14.45 A
szív úrnője (sorozat)
16.45 A szívnek nem le-
het parancsolni (török so-
rozat) 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Szórakoztató mű-
sor 20.30 A szerelem át-
ka 22.00 Ezel (török soro-
zat) 0.00 D-Paparazzi (is-
métlés) 0.45 Hírek

9.00 Metszet 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Lakatos Iván: A ma-
gányos cédrus, dokumne-
tumfilm 21.00 Hitélet is-
métlés 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ismétlés
22.30 Híradó

8.15 Analia másik arca (so-
rozat) 9.45 Dona Barbara
(sorozat) 12.45 Lázadó
szerelem (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
A csaló (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Vad
szív (sorozat) 18.30 Szere-
lemkönnyek (sorozat)
19.30 Az örökösök (kol.-
am. sorozat) 20.30 Kas-
sandra (venez. sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Auróra (amerikai so-
rozat) 23.30 Clase 406
(mexikói sorozat)

FILM+ACASÃ
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TV2, 12.30
A vad Kurdisztánon át

Az 1800-as évek derekán háború tör ki a törökök és a kurdok
között, amikor Ahmed El Cordát, Haddedihn sejk fiát elrabol-
ják. Ahmed ugyanis korábban összetűzésbe keveredett az el-
lenséges Mosullal, amikor azok a kietlen pusztaságban talál-
ható egyetlen vízlelőhelyet akarták használni. Kiderül, hogy
a feldühödött sejk fiát Burusco börtönébe vitték, ezért az ap-
ja minden követ megmozgat, hogy Ahmedet kiszabadítsa.

RTL Klub, 15.45
A méregkeverõ

Tizennégy évvel válásuk után Ellen Farrisnak (Marg Helgen-
berger) szörnyű gyanúja támad, amikor megtudja, hogy fér-
je feleségét, Lorraine-t (Megan Gallagher) ugyanazokkal a
tünetekkel kezelik, mint korábban őt. Ellen mindenáron bizo-
nyosságot akar találni David Farris (John Ritter) ördögien
gonosz tervének létezésére. Ezért szembeszáll a minden
gyanú felett álló orvossal.

DUNA Tv, 22.00
A boldog élet

Edmundo fodrász, aki még mindig anyjával él együtt, s
nagymúltú fodrászmester apját szeretné tisztelettel újra el-
temetni az állam pénzén. Teresa eladó egy szex-shopban, s a
nagy Ő-re vár. Mindegyik üzletbe mindenféle ember betér a
maga problémájával. Teresa a főhős, aki összeköti a külön-
böző emberi sorsokat, s lassan feltárul Chile röntgenlátlele-
te, a nagyvárosi élet zajos világa.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Clic és Kat
10.05 Marci
10.25 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.50 A világ meséi
11.05 Zenelánc
11.10 Roma Magazin
11.40 Sorstársak
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Balatoni nyár
15.45 Aranyfeszt
16.10 Orvosi bűnügyek
(sor.)
17.00 Elisa lánya 
- Visszatérés Rivombrosá-
ba (olasz sor.)
17.55 Otthonod a kávéház
18.15 Magyar válogatott
19.15 1100 év Európa kö-
zepén
19.40 Zorro legendája
20.05 Sant’ Angelo 
- Egy kórház hétköznapjai
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai (sor.)
22.15 A nyomozónő 
(olasz drámasor.)
23.10 Záróra
0.05 Szerelmem, Afrika
(sor.)
0.45 A csábító nyomozó
(sor.)
1.30 Gyilkos elegancia
(am. krimi)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.45 A méregkeverő
(amerikai filmdráma,
1999)
17.40 Remington Steele
(amerikai sor.)
18.50 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
20.00 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Piedone Afrikában
(olasz akció-vígjáték,
1975)
Utána: RTL-hírek
23.50 Jane Doe 
(amerikai akciófilm, 2001)
1.45 Reflektor 
- Sztármagazin
2.00 Hülyeség nem aka-
dály (amerikai-ausztrál
vígjáték sor.)

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 A vad Kurdisztánon
át (sp.-német kalandf.,
1965)
14.25 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.10 Aktív
20.55 Hőhullám
21.25 Doktor House 
(am. sor.)
22.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Aktív
23.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
0.25 Tények Este
1.00 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.35 Forró nyár (amerikai
kalandf., 1982)
3.10 Két TestŐr (ism.)
Életmódmagazin

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.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
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.)

10.50 Ezüst csengettyűk
(amerikai családi film)
12.45 Két pasi (sorozat)
13.15 Egy kapcsolat sza-
bályai (ism.) 13.45 A
Nagy Ő 15.35 Doktor
House (ism.) 16.30 Nyom-
talanul (sorozat) 17.25
Gyilkos számok (ism.)
19.15 Lehetetlen küldetés
(ism.) 20.25 Két pasi
(ism.) 21.25 Doktor House
(sorozat) 22.25 Csali
(kan.-am. akció-vígj.) 0.25
Esküdt ellenségek (am.
krimisorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő 14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Külön kiadás
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Külön ki-
adás (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Boxbuster: Wla-
dimir Klitschko - Eddie
Chambers 22.30 Külön
kiadás (live)   

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Balatoni nyár
12.05 Drága doktor úr
(vígjáték sorozat)
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Átjáró 
- Csucskföld
14.25 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Európa pályaudvarai
16.05 Hungaria, 
Európa rejtett kincse
16.20 Gyerekjáték 
az internet 
(ifj. sor.)
16.30 Médiaguru
17.00 Bűvölet 
(olasz sor)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Balatoni nyár
18.55 Szerelmem,
Afrika (kaland sor.)

19.40 A csábító nyomozó
(francia vígj. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Televáró
22.00 Linda 
(magyar sor.)
23.10 24 (am. sor.)
23.55 Hírek
0.00 Sporthírek
0.10 Sziget Fesztivál
2011
0.40 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika
1.05 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
10.10 A palota ékköve
(dél-koreai sor.)
11.20 A megfelelő pár
(ism.)
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Az ősi erdők t
örténete 
(dok. sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang 
(dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Vulkán 
(német f., 1. rész)
22.50 Győztesek (ism.)
22.55 George Enescu
nemzetközi Fesztivál 2011
23.00 Grey anatóniája
(amerikai dráma sorozat)
0.40 Jools Holland Show
1.50 Közelebb hozzád
(ism.)
2.15 Az összeillő pár
(ism.)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 2012 
- Ha eljő a világvége 
(am. katasztrófa film, 2008)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Without Her Consent

(am. filmdráma, 1990)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, Sport
17.45 Tessék parancsolni!
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsolni!
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 Két pasi meg egy
kicsi (amerikai sorozat)
0.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek, Sport
(ism.)
2.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)
3.00 Két pasi meg egy ki-
csi (am. sorozat) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Az Ezeregy éjszaka
meséi (amerikai kalandf.,
2000) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.15 Mutassalak be a
szüleimnek 
(szórakoztató műsor)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
16.55 Az Ezeregy éjszaka
meséi (am. kalandf., 2000)
18.50 Külön kiadás (live)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Daylight 
- Alagút a halálba 
(amerikai katasztrófa film,
1996) szereplő(k):
Sylvester Stallone, 
Amy Brenneman, Viggo

Mortensen, Dan Hedaya,
Jay O. Sanders
22.15 Canan – Lopott
sors (török sorozat)
23.15 Híradó
0.00 Nikita 
(am.-kan. sorozat)

7.00 Apám, a hős 
(fr.-am. romant. vígj.)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Szakértők 
(talk show)
11.30 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.) (ism.)
12.00 Ízek, három sza-
kács
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Életre kelt napló
(amerikai családi vígjáték,
2006)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.30 Helix - Újralőve
(amerikai akciófilm,
2005)
3.30 Hírek (ism.)

6.30 Szétépítők
– Munkalapok
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
úton
9.00 Hogyan csinálják?
Autóversenyzők/ 
Páncéltermek/
Pontos idő
10.00 Hogyan készült?
11.00 Édesvízi szörnyek 
- Emberevő szörny
12.00 Amcsi motorok 
- Iowa Bureau Farm motor
13.00 Autókereskedők 
- Lotus Elan
15.00 Állítólag... 
– A Hindenburg léghajó
rejtélye
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
Mikey/
Vinnie motorja 1
18.00 Édesvízi szörnyek 
- Japán szörnyek
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Izé...lehet, hogy téved-
tünk
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei 
- Ember a vadonban
23.00 Édesvízi szörnyek 
- Édesvízi cápák
0.00 Ki ad többet? 
- Iwo Jima kard
1.00 Bálnák háborúja 
- Kudarcok

8.00 A Sipson család 
(anim. sor.)
8.35 Anya az állatorvos
(német sor.)
9.30 Főzzünk megint egy-
szerűen!
10.00 The Hairy Bakers
(angol dok. sor.)
10.30 Túlélők a nagyváro-
si dzsungelben (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ormányos család
(animációs sorozat)
14.35 Együtt Európában
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Anya, 
az állatorvos
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Főzzünk megint
egyszerűen!
19.00 The Hairy Bakers
(angol dok. sor.)
19.30 Három királyság
(kínai sor.)
20.25 Győztesek
20.30 Biznisz óra
21.30 Testvérség 
a borban
22.00 Hírek
23.00 Murphy törvénye
(krimi sor.)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Nagyszerű utazások
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló 9.50 Hírek,
műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Nyári Slá-
geróra 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, mű-
sorismertető

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

SZERDA
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Ma az Emõd, János és Ro-
land nevûek ünnepelnek.
Az Emõd régi magyar sze-
mélynév, a régi emik (szo-
pik) ige származékának az
emõ (szopó) szónak a -d
kicsinyítõképzõs alakja. Je-
lentése: kis csecsemõ. Más
vélemények szerint a jelen-
tése anyácskád, és csak a
hangalakja miatt lett férfi-
név. 
A János bibliai eredetû fér-
finév, a héber Yohhanan
névbõl származik. Jelenté-
se Jahve megkegyelmezett.
Roland férfinév a germán
Hruodnand névbõl ered, a
jelentése dicsõség, hírnév
+ merész.
Holnap Lõrinc, Bianka és
Blanka napja lesz.

Évforduló
• Az Állatkertek napja
• 681 – Bulgária megszüle-
tése.
• 1173 – Megkezdik a pisai
harangtorony építését. A
torony lassú megdõlése
már az építés során elkez-
dõdik. Mai ferde helyzete
évszázadok alatt fokozato-
san alakult ki.
• 1803 – Robert Fulton
gõzhajójának elsõ útja a
párizsi Szajnán.
• 1957 – Vízre bocsátják a
szovjet haditengerészet el-
sõ atomhajtómûves tenger-
alattjáróját.

Vicc
Az osztályvezetõ fõorvos
behívatja az elmebeteg

ápoltat a szobájába.
– Nos, Kovács úr, Ön teljesen
meggyógyult, elhagyhatja az
intézetet. Na mi az, nem is
örül?
– Most minek örüljek? Hogy
tavaly még én voltam Napó-
leon, most meg csak Kovács
Jenõ leszek?

Recept
Gombás lepény 
Hozzávalók: a tésztához:
20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 4
evõkanál víz, 1 csipet só. A
töltelékhez: 50 dkg gomba,
3 szál újhagyma, 10 dkg an-
gol szalonna, olívaolaj, grill-
fûszer, bors, kakukkfû. Az
öntethez: 3 tojás, 2 dl tej-
szín, só. A szóráshoz: re-
szelt keménysajt.
Elkészítés: A tészta hozzá-
valóit összegyúrjuk, fóliába
tekerjük, és fél órára a hûtõ-
be tesszük. A gombát meg-
tisztítjuk, összedaraboljuk,
és kevés olívaolajon egy tef-
lonban az összevágott angol
szalonnával és újhagymával
megpirítjuk. Grillfûszerrel,
borssal, kakukkfûvel fûsz-
erezzük. A tésztát kivesszük
a hûtõbõl, lisztezett deszkán
kinyújtjuk, és egy kerek, pe-
remes sütõformába simítjuk.
Elõmelegített sütõben, kb.
200 fokon 12-15 perc alatt
megsütjük, és kivesszük a
sütõbõl. Rásimítjuk a gom-
bás tölteléket, és ráöntjük a
tojásos-tejszínes öntetet. Re-
szelt sajttal megszórjuk, és a
sütõbe visszatolva kb. 30
perc alatt készre sütjük. 

2011. augusztus 9., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Annak ellenére, hogy nem ért el
egetverõ eredményeket, úgy érzi,
hogy sínen vannak az ügyei. Ki-
fejezetten örül ennek az állapot-
nak, és annak, hogy van, akikre
számíthat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kitûnõ lehetõségei nyílnak
pénzügyek terén. Jó hozama
lesz annak, amit most befektet.
Jókedvûen végzi munkáját, és
mindennel hamar végez.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Sokat álmodozik a jólétrõl, gaz-
dagságról, de a csillagok arra
biztatják, hogy maradjon a rea-
litások talaján. Az ön kitûzött
céljai megvalósíthatók.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Talán most határozza el, hogy
viszonozza azt a szívességet,
amelyet egyik rokona tett ön-
nek. Csak barátságosnak kell
lennie, adja önmagát minden
színészkedés nélkül.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Fantáziája sokkal élénkebb a
szokásosnál. Használja ki az
ezekbõl eredõ és a csillagok pozi-
tív hatásának köszönhetõ lehe-
tõségeket. Örüljön az életnek!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A héten szinte minden a mun-
kája körül forog. Sok problémát
kell megoldania, de végül sike-

rül mindennel megbirkóznia.
Egyedül a mesteremberekkel
képtelen szót érteni.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Úgy látja, hogy a környezetében
egyre többen lódítanak, vagy
mellébeszélnek. Ezért jól tenné,
ha ma nem írna alá, és nem ál-
lapodna meg semmirõl!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ne elégedetlenkedjen, hiszen
tudja, hogy az éhes és a mérges
embernek soha sincs igaza. Ha
jobban akar élni, ne feledje el
tömjénezni azt, akitõl ez függ!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Élvezze a nyarat, a pihenést! Ne
üljön fel semmiféle rosszindula-
tú híreszteléseknek, mert a sors
elégtételt szolgáltat önnek.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Most szinte mindenki az ön
kedvét keresi. A boldogság keríti
hatalmába, amit rendkívüli
módon élvez. Szerelmi ügyek-
ben kecsegtetõ esélyei vannak.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Fortuna istenasszony ön mellé
pártol, rendkívül elõnyös hely-
zetbe kerül. Valaki gyengéd ér-
zelmeket táplál ön iránt, ami
nem viszonzatlan.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Élvezettel végzi munkáját, és
meg van elégedve a jövedelem-
mel is. Most nagyszerûnek látja
az életet, s ha tesz érte, tartóssá
teheti ezt az állapotot.
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Kosárlabda

Turós-Jakab László

Két hely még kiadó a 37.
férfi kosárlabda-Európa-

bajnokságra, s ezekért három
nemzet válogatottjai vívnak
oda-vissza alapon körmérkõ-
zést augusztus 9. és 24. kö-
zött: Magyarország, Portugá-
lia és Finnország.   

A magyarok öthetes felké-
szülést követõen vágnak ne-
ki a Eb-pótselejtezõk soroza-
tának. Mészáros Lajos szak-
mai igazgató elégedett az
összetartás minõségével, s
bízik az észak-amerikai pro-
filigában (NBA) szereplõ
San Antonio Spurs által le-
foglalt Hanga Ádám köré tö-
mörülõk rátermettségében.
A spanyol Manresához szer-
zõdött játékos mellett a ma-
gyar keretben Szabó Zsolt,
Horváth Ákos, Vojvoda Dá-
vid, Wittmann Krisztián,
Fodor Márton, Molnár
András, Tóth Ádám, Báder
Márton, Keller Ákos,
Trotter Obie és Lóránt Péter
kapott helyet. 

A magyar válogatott ma
este lép pályára Coimbrában,
elsõ ellenfele Portugália. A
további menetrend: augusz-

tus 12., Szolnok: Magyaror-
szág–Finnország; augusztus
15.: Finnország–Portugália;
augusztus 18.,  Szolnok: Ma-
gyarország–Portugália; au-
gusztus 21., Helsinki: Finn-
ország–Magyarország; au-
gusztus 24.: Portugália–
Finnország. 

A körmérkõzés gyõztese a
litvániai kontinenstorna (au-
gusztus 31.–szeptember 18.)

alytusi C csoportjába kerül,
Montenegró, Macedónia,
Görögország, Bosznia-Her-
cegovina és Horvátország
mellé, a második helyezett
pedig a panevezysi A cso-
portba, Spanyolország, Len-
gyelország, Törökország,
Litvánia és Nagy-Britannia
mellé. A siauliai B csoport-
ban Szerbia, Olaszország,
Franciaország, Lettország,

Németország és Izrael, a
klapeidai D csoportban pe-
dig Belgium, Grúzia,
Szovénia, Bulgária, Oroszor-
szág és Ukrajna vív körmér-
kõzést a legjobb 12 közé jutá-
sért. Két évvel ezelõtt, Len-
gyelországban, a spanyolok
nyerték az Európa-bajnoksá-
got, az ezüstérem a szerbek-
nek, a bronz pedig a görö-
göknek jutott. 
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Hanga Ádám (jobbról) és társai ott lennének a litvániai Európa-bajnokságon 

Vízilabda-Európa-kupák

Az olaszországi Acireáléban
tegnap kisorsolták a férfi ví-
zilabda-Euroliga selejtezõ-
csoportjainak összetételét. A
magyar bajnoki bronzérmes
Szegedi VE a kotori B cso-
portba került, az olasz
Posillipo Napoli, a monte-
negrói Primorac Kotor, a
görög Panathinaikosz, a
francia Montpellier és az
ukrán Harkiv mellé. A baj-
nok Eger és az ezüstérmes
Vasas kiemelt, tehát nem
játszik selejtezõt. A román
bajnok Nagyváradi CSM
Digi a marseille-i A csoport-
ba került, a szerb Belgrádi
Crvena zvezda, a horvát
Zágrábi HAVK Mladost, a
Moszkvai Dinamo, a fran-
cia CN Marseille, a holland
Schurmann BZC és a
Galatasaray Isztambul mel-
lé. A meccseket szeptember
7–11-én rendezik, négy-
négy csapat jut tovább. Az
Euro Cuppá alakult LEN-
kupa selejtezõiben két ma-
gyar és egy román együttes
érdekelt. A Honvéd ellenfe-
lei a francia Olympic Nice,
az orosz Szentpétervár, a
grúz Ligamus Tbiliszi, a
holland Leiden és a horvát
VK Medvescak, a Szolnoké
pedig az olasz Bogliasco, a
Heybeliada Isztambul, a né-
met SV Würzburg és az iz-
raeli Hapoel Tivon. Az
Aradi AMEFA a görög
Panioniosszal, a német SG
W98/WASPO Hannover-
rel, az Enka Isztambullal, a
grúz Iveria Tbiliszivel és a
horvát VK Mornar Splittel
játszik a továbbjutásért,
szeptember 23. és 25. kö-
zött. 

Goga a Benficánál? 

Ghionea, Taboda, Alexa,
Nikolici,  Burca, Cisovsky,
Zicu Bourceanu és a Man-
chester Cityhez kölcsönzött
Pantilimon után újabb alap-
ember készül elhagyni a Te-
mesvári Poli labdarúgócsa-
patát. Sajtóértesülések sze-
rint Dorin Goga Lisszabon-
ba tart egy régebbi adósság
törlesztése céljából. A Bega
menti alakulat még mindig
tartozik a Benficának Sepsi
Lászlóért, az összeg állító-
lag 1,3 millió euró. A leg-
jobbjaitól már megvált te-
mesvári csapat barátságos
mérkõzésen 2-1-re kikapott
a magyar élvonalbeli Debre-
ceni VSC-tõl. 

Sidi Péter 
Európa-bajnok

Sidi Péter megvédte címét a
férfi kisöbû szabadpuska
3x40 lövéses összetett
számban a belgrádi sportlö-
võ Európa-bajnokságon. A
világbajnok magyar ver-
senyzõ 1273,7 körrel nyert
a döntõben, maga mögé
utasítva az olasz Marco De
Nicolót és a bolgár Anton
Rizovot. A fináléban a ko-
máromi sportoló a második
sorozat után csak negyedik
volt, ám ezt követõen több
belsõ tízest is lõtt, és az
ötödik sorozattól már az
élen állt.

RövidenMagyar Eb-álmok

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A magyar labdarúgó-
OTP Bank Liga 4. fordu-

lójának vasárnapi játéknap-
ján a hazai csapatok egy pon-
tocskát sem szereztek. Nagy
Olivér 84. percben lõtt góljá-
val az újonc Pécsi MFC 1-0-
ra nyert a Ferencváros ottho-
nában és százszázalékos ma-
radt, írja az MTI.  

Továbbra is szerzett pont
és rúgott gól nélkül áll az Új-
pest, miután 2-0-s vereséget
szenvedett a Pakstól. A ven-
dégek Éger és Vayer szünet
utáni büntetõivel gyûjtötték
be a három pontot. 

Az egy félidõn át ember-
hátrányban játszó Debreceni
VSC egy, a 90. percben lõtt

Coulibaly-szabadrúgásgóllal
gyõzte le a Kecskemétet, 1-0.
Akárcsak a Pécs és a Gyõr, a
hajdúsági alakulat is hibát-

lan. Megszerezte elsõ pontját
a Vasas és a Haladás, mégpe-
dig az egymás elleni, fõváro-
si döntetlennel. Továbbra is
pont nélkül áll viszont az ez-
úttal a Honvédtól hazai pá-
lyán vereséget szenvedõ Za-
laegerszegi TE.

Az 5. forduló programja:
augusztus 13., szombat: Gyõ-
ri ETO–Vasas, Pécsi MFC–
Kecskeméti TE, Diósgyõri
VTK–Lombard Pápa, MVM
Paks–BFC Siófok, Haladás–
ZTE, Budapest Honvéd–Fe-
rencváros; augusztus 14., va-
sárnap: Debreceni VSC–Vi-
deoton, Kaposvári Rákó-
czi–Újpest. Két játékos, Da-
nilo (Honvéd) és Maric (Pá-
pa) szerzett 4-4, további há-
rom pedig 3-3 gólt, Coulibaly
(Debrecen), Horváth Zs.
(Pécs) és Peric (Kaposvár). 

Vendégsikerek vasárnapja

Labdarúgás

T. J. L. 

Victor Piþurcã román
szövetségi kapitány dön-

tött a San Marino elleni,
szerdai barátságos mérkõ-
zésre utazó keret összetéte-
lérõl. 

Eszerint Ciprian Anton
Tãtãruºanu (Steaua) és
Costel Fane Pantilimon (Te-
mesvári Poli) hálóõrök mel-
lett Srdjan Luchin (Tem.
Poli), Bãnel Nicoliþã (Stea-
ua), Florin Gardoº (Steaua),
Vlad Chiricheº (Pandurii
Târgu Jiu), Viorel Nicoarã
(Kolozsvári CFR 1907),
Gabriel Mureºan (CFR

1907), Doru Mihai Pintilii
(Pandurii), Tiberiu Bãlan
(Sportul Studenþesc), Cris-
tian Tãnase (Steaua), Mircea
Cristescu (Brassói FC),
Gabriel Torje (Dinamo),
Sorin Daniel Strãtilã (Astra
Ploieºti), Alexandru Mihãiþã
Chipciu (Brassó), Ovidiu
Herea (Rapid), Costin Cu-
relea (Sportul Studenþesc),
Gabriel Tamas (West Brom-
wich Albion), ªtefan Radu
(SS Lazio), Rãzvan Cociº
(FK Rosztov), Adrian Mutu
(AC Cesena) és Ionuþ Mazilu
(Arsenal Kijev) mezõnyjáté-
kosok repülhettek tegnap az
olaszországi Riminibe. 

A Mogoºoaián edzõtábo-
rozott bõvített keretbõl Ionuþ

Nastasie és Ciprian Brata át-
került az utánpótlás-válogat-
totthoz, amely ma, Lovecs-
ben mérkõzik meg a házigaz-
da bolgár U21-es csapattal. 

Ugyanakkor Piþurcã egy-
elõre lemondott Cristian
Sãpunaru, Rãzvan Raþ,
Costin Lazãr, Dorin Goian
és Bogdan Stancu idegenlégi-
ósok, valamint a dinamós
Marius Alexe szolgálatairól.

A San Marino–Románia
mérkõzés kezdõ sípszava
szerdán este fél 10-kor hang-
zik fel Serravalléban. Ez lesz
a két válogatott harmadik ta-
lálkozója, az eddigi kettõn 6-
0-s (1990-ben) és 3-1-es
(1991-ben) román sikerek
születtek. 

Trikolórok a törpeállamban 
Labdarúgás

ÚMSZ

A német labdarúgó-
Bundesliga 2011/12-es

idényének nyitófordulója a
müncheni meglepetéssel zá-
rult vasárnap este: a vendég
Borussia Münchengladbach
1-0-ra verte a házigazda
Bayernt. Az MTI beszámo-
lója szerint a bajorok szá-
mára kötelezõ feladatnak
tûnt az osztályozón benn-
maradt Gladbach legyõzé-
se, de Müller révén csak les-
gólig jutottak, pedig az utol-
só félórában Ribéry is be-
szállt Robben és Gomez
mellé. A vendégek elõbb
egy érvénytelen gólt szerez-
tek a második félidõ elején,
amikor De Cargo a védõjét
ellökve fejelt a hálóba, majd
a belga támadó szerzett egy
szabályos gólt is, amikor
Jerome Boateng és a pocsé-
kul kifutó Neuer nem értette
meg egymást.

A címvédõ OSC Lille ide-
genbeli, az Olympique Mar-
seille pedig hazai döntetlen-
nel, míg a nyáron  hazai vere-
séggel kezdte meg a francia
Ligue-1 2011/12-es idényét.
Az eredmények: Ajaccio–
Toulouse 0-2, Brest–Evian 2-
2, Caen–Valenciennes 1-0,
Olympique Marseille–So-
chaux 2-2, Montpellier–Au-
xerre 3-1, Nancy–OSC Lille
1-1, OGC Nice–Olympique
Lyon 1-3, Paris Saint-
Germain–Lorient 0-1, Di-
jon–Rennes 1-5, Girondins
Bordeaux–St. Étienne 1-2.  

A bajnok AC Milan nyer-
te a labdarúgó-Olasz Szu-
perkupát, miután Kínában,
a pekingi Madárfészekben,

2-1-re legyõzte a kupagyõz-
tes, városi rivális Inter-
nazionale együttesét. Az
Inter az elsõ félidõben
Sneijder szabadrúgásgóljá-
val szerzett vezetést, ám a
fordulást követõen az AC
Ibrahimovic és Boateng ta-
lálatával fordított. Az AC
Milan története hatodik
Olasz Szuperkupáját nyerte.

A manchesteri csapatok
vívták az Angol Szuperkupa
döntõjét. Félidõben még a
City vezetett 2-0-ra Lescott
és Dzeko góljaival, de a
United szünet után szûk hat
perc alatt egyenlített,
Smalling és Nani révén.
Utóbbi a 94. percben adta
meg a kegyelemdöfést,
amely révén az MU 3-2-re
nyert. A City nem nevezte a
mérkõzésre új szerzeményét,
Costel Pantilimon hálóõr
ugyanis a román válogatot-
tal készül a szerdai, San Ma-
rino elleni barátságos mérkõ-
zésre. 

Cristian Sãpunaru csapa-
ta, az FC Porto nyerte a Por-
tugál Szuperkupát, amely-
nek vasárnap esti dön-
tõjében 2-1-re verte a Vitoria
Guimaraest. A gólokat
Rolando (2), illetve Toscano
szerezte. A bajnoki cím és a
kupasiker mellett megszer-
zett serleg tökéletes idényt
zár, az FC Porto 18. alka-
lommal hódítja el a luzitáni-
ai szuperkupát. 

A válogatott San Marino
elleni mérkõzése miatti baj-
noki szünetet kihasználva
Hollandiába repült Oþelul
barátságos mérkõzésen re-
mizett a Besiktassal (1-1), a
galaciak egyenlítõ gólját
Laurenþiu Iorga szerezte a
38. percben. 

Bayern-bukta a nyitányon

A táblázaton:
1. Debrecen 4 4 0 0 9-2 12
2. Pécsi MFC 4 4 0 0 6-2 12
3. Győri ETO 4 4 0 0 5-1 12
4. Pápa 4 3 1 0 5-1 10
5. Honvéd 4 3 0 1 13-4 9
6. MVM Paks 4 2 1 1 6-7 7
7. Videoton 3 2 0 1 6-2 6
8. Kecskemét 4 2 0 2 8-5 6
9. Diósgyőr 4 1 1 2 6-6 4
10. Kaposvár 4 1 1 2 4-7 4
11. BFC Siófok 3 1 0 2 2-3 3
12. FTC 4 0 2 2 3-5 2
13. Haladás 4 0 1 3 2-6 1
14. Vasas 4 0 1 3 3-11 1
15. Újpest 4 0 0 4 0-6 0
16. ZTE 4 0 0 4 2-12 0

Kerékpározás

ÚMSZ

Szombaton startol az
Erdélyt és Magyaror-

szágot összekötõ, nyolcna-
pos kerékpáros túra, amely-
nek legfõbb célja a közvet-
len kapcsolatteremtés az
anyaország és a határon túl
élõ magyarság között, írja
az MTI. Az esemény fõvéd-
nöke Schmitt Pál magyar
köztársasági elnök. A Hatá-
ron túra elnevezésû rendez-
vény mezõnye nyolc nap
alatt száz települést érint
Gyimesbükk és Budapest
között. Menet közben a csa-
pat kapcsolatot keres az út-
vonalba esõ mintegy száz
településsel. A túra célja to-
vábbá, hogy az anyaország-
ban élõk számára turistacél-
pontok legyenek ezen hatá-
ron túli települések. A túra
150 résztvevõje és a hozzá-
juk útközben – egy-egy nap-
ra – csatlakozó, várhatóan
több ezer kerékpáros Gyi-
mesbükk, Székelyudvar-
hely, Szászrégen, Kolozs-
vár, Pádis, Nagyszalonta,
Szarvas, Kecskemét érinté-
sével 850 kilométert tesz
meg. A kerékpárosok au-
gusztus 20-án érkeznek a
Parlament elé. 

Újabb Határon

túra indul
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Hun, székely, zulukaffer
Beszélgetés Markó Attila államtitkárral, az Országos Népszámlálási Bizottság tagjával

„A felszínen csak ez látszik: a biztosok kiválasztása, az ûrlapok, az anyanyelvû kampány kér-
dése. De mindezek mögött rengeteg olyan technikai kérdés búvik meg, aminek a megoldása
nem látszik az egyszerû ember számára. Például az, hogy hol tárolnak akkora mennyiségû pa-
pírt, amennyi kell egy népszámláláshoz? Vagy hogy néz ki a program, amivel az adatokat fel-
dolgozzák a számítógépben? Hova teszik a szervereket?” Markó Attila államtitkárral, az Orszá-
gos Népszámlálási Bizottság tagjával a közelgõ idei népszámlálásról beszélgettünk. 15. oldal

A szûz derékkötõje

Nikosz Kazan-
tzakisz görög
írónak A szûz
derékkötõje
címû, Zsehrán-
szky István ál-
tal magyarra
fordított írása
a görög polgár-
háború idejérõl
szól, a 40-es
évekbeli balká-
ni állapotok-
ról, amelyek
idõnként azóta
is visszatértek.

Apokalipszis, mikor?

Heller Ágnes filozófussal az idei Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozón beszélgettünk.
A Dramaturgok Céhe a Kortárs Magyar
Dráma Nyílt Fóruma rendezvényére hívta
meg õt, ahol Apokalipszis a színpadon
címmel Juhász Kristóf Pestis 41. címû da-
rabja kapcsán folyt szakmai beszélgetés. A
törékeny alkatú, hatalmas tudású profes-
szor asszony elõadása egy szabadegyetem-
mel is felért. Ezután kérdeztük.  

Interjú 18-19

Irodalom 18-19

Történelem 14
A románok 
etnogenézise és folytonossága

A szerzõ két 1990, után kiadott történe-
lemtankönyvet elemez, amelyben hem-
zsegnek a bizonyítékok arra, hogy a tan-
könyvírók továbbra is a nemzeti-kommu-
nista szemlélet szerint tálalják a románok
történetét, és tovább folytatják a történe-
lemhamisító manipulációkat, kárt okozva
vele a végre lehetõvé váló román–magyar
megbékélésnek.  

„Minden különleges külsõség
nélkül, a Nagy István Mûvésze-
ti Líceum próbatermeiben bein-
dulnak a Régizenei Nyári Egye-
tem kurzusai barokk hegedû-
bõl, barokk oboából, viola da
gambából és basso continuóból,
énekbõl, furulyából–fuvolából,
lantból–gitárból, reneszánsz és
barokk táncokból, ütõhangsze-
rekbõl, zenei játékokból, szó-
lamszerkesztésbõl, reneszánsz
együttes mesterkurzusból. Az
oktatók a fesztiválon részt vevõ
tapasztalt, kiváló mûvészekbõl
kerültek ki. A kurzusok szom-
batig tartanak, amikor is a hall-
gatók közös elõadáson, nagy-
közönség elõtt mutatják be
szerzett tudásukat.” Cseke
Gábor fesztiválnaplója a 16-17.
oldalon

Régizene – napról napra
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A csíkszeredai Fesztiválzenekar régizenei stílusban muzsikáló baráti társaság Fotó: Ádám Gyula/HMKK
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Fordította: Zsehránszky István

Erdély meghódítása 
és a középkori román 
államok megalakulása

Hasonlóan paradox mó-
don, jóllehet elismerik „a Ti-
sza, a Körösök és a Szamos
közötti terület meghódítá-
sát” a X. század elején a ma-
gyarok által és az új vajdák
magyar származását, bele-
értve Ahtumot (Ajtony) és
Gyulát is (Gyla), akiket em-
lítenek a Szent Gellért élete cí-
mû, XI. századi munkában
és más forrásmunkákban, a
tankönyvek szerzõi mégis az
István királlyal (Vajkkal) va-
ló konfliktusukat (a X. szá-
zad végén és a XI. század
elején) nem a magyar királyi
hatalomnak az állam centra-
lizálásáért, saját autoritása
megerõsítéséért és a keresz-
ténység uralomra juttatásá-
ért vívott belsõ harc része-
ként mutatják be, hanem
szomszédok közötti, függet-
len államok közötti konflik-
tusként – „Ahtum egy di-
nasztiának a folytatója, in-
tézmények vezetõje, határo-
zott és a nyugati szomszéd-
jától teljesen független kül-
politikát folytat” –, a romá-
nok önvédelmi háborújaként
állítják be, amit az elözön-
lõkkel szemben vívtak, akik
„a X. században csupán por-
tyázni jönnek Erdélybe, Pan-
nóniából”. „A helyi lakos-
ság, a románok ellenállásá-
nak következtében” Erdély
„tényleges meghódítására
csak a XI. század második
felében kerül sor”.

Még nagyobb túlzásba es-
nek, amikor a magyarok la-
tin rítusú kereszténnyé válá-
sáról és Magyarországnak
apostoli királysággá való át-
alakításáról beszélnek. Ekkor
a szerzõk „hanghordozásá-
ban” érezhetõvé válik az or-
todox fundamentalizmus va-
lamint a jelenkori gyanakvás
a katolikus egyházzal és a
pápával szemben, akiknek
sokféle titkos érdeke fûzõdött
(és fûzõdik ma is) hozzánk,
amihez még hozzáadódik „a
nyugati fenyegetés” réme (az
ostromlott vár mítosza). Így
tehát István királyt (aki a ka-
tolikusok számára Szent Ist-
ván) „1001-ben megkoro-
názták Esztergomban – miu-
tán felajánlotta országát
Rómának”. „Õ és az utódai
– az apostoli királyok – ettõl
kezdve támogatásban része-

sülnek, hogy uralmukat ki-
terjesszék Kelet felé, Erdély-
ben és a Kárpátokon túl. Ab-
szolutista törekvéseiket több
századon át álarc – a keresz-
tes hadjárat álarca – mögé
rejtik, amit a pogányoknak
és az ortodox szakadárok-
nak, nagy többségükben ro-
mánoknak a katolikus hitre
való térítéséért vívnak.” A
szerzõk szándékosan elködö-
sítenek ezzel néhány igazsá-
got, például azt a tényt, hogy
a nagy egyházszakadásra, a
szkizmára csak 1054-ben ke-
rült sor, azután, hogy a ma-
gyarok keresztény hitre tér-
tek, valamint azt, hogy a la-
tin szertartású keresztény hit-
térítés nem irányult különös-
képpen a románok ellen (aki-
ket, több forrás szerint, ke-
resztény hitre való térítéskor
úgyszólván számba sem vet-
tek, s ez a magyarázata an-
nak, hogy a„szkizmások” el-
nevezést másképpen értel-
mezték), hanem a katolikus
hittérítés célpontja egy sok-
kal nagyobb térség volt,
amely magába foglalta egész
Közép- és Kelet-Európát, a
Balti-tengertõl az Adriáig és
a Fekete-tengerig.

A szerzõk, hogy a romá-
nok vitézi ellenállását még
jobban aláhúzzák, kijelentik:
„Magyarországnak a Bánság
és Erdély fölötti uralma foko-
zatosan valósul meg, 1050
után, a XIII. század elsõ felé-
ig”. Kronológiát közölnek az
Árpád-kori erdélyi megyékre
vonatkozó írásos dokumen-
tumokról, párhuzamba állít-
va azokat az „õsi társadalmi-
gazdasági és politikai szerve-
zési formákkal – az orszá-
gokkal („Þãri”) –, amelyek
még a kenézségek és a falu-
közösségek idejébõl szár-
maznak, s különösképpen a
Kárpátok közvetlen közelé-
ben lévõ peremvidékeken él-
tek tovább”. Így teljes listát
állítanak össze a „Román
Országokról”, amelyekben
„örökké élt a román nyelv és
kultúra, s amelyekbõl a sors-
döntõ pillanatokban bátorí-
tás sugárzott az államiság, az
egység és a függetlenség el-
érésére”.

Megróják a székelyeket
azért, mert a magyarok olda-
lán részt vettek Erdély meg-
hódításában, sõt már a Mén-
marót (Menumorut) megtá-
madásánál is jelen voltak, s a
szerzõk úgy vélik: „valójá-
ban a magyar terjeszkedés
elõõrsei õk Erdélyben”, az

egymást követõ telepítéseket
álcázták „kezdve Biharral,
majd a Küküllõk vidékén,
végül a Keleti-Szubkár-
pátokban”. Hasonlóképpen
tárgyalják a teuton lovagok
letelepítését is 1211 és 1225
között a Barcaságban, II.
Endre király idején, aminek
az indoklása: „a királyi ura-
lom megerõsítése Erdély dél-
keleti részén, valamint egyes
Kárpátokon túli területek
uralom alá hajtása”. És kriti-

kával illetik a szászokat is,
igaz, hogy õket szelídebben
kritizálják, ugyanis velük
kapcsolatban azt kívánják
bizonyítani, hogy a romá-
nok elõbb voltak ott, s a szá-
szok elfoglalták tõlük, ha
nem is az országot, de terü-
leteik és javaik egy részét
(lásd: II. Endre az 1222-ben
kibocsátott Aranybulla tanú-
sága szerint nekik adomá-
nyozta „a románok és a be-
senyõk erdõit” Szebentõl
délre, illetve Fogaras
környékén).

Erdély egész középkori
történetét úgy mutatják be,
mint állandó harcot a romá-
nok és a magyarok között,
amelyben – nyilván – a ma-
gyarok a rosszak, a bûnösök,
az agresszorok. Ehhez idé-
zik 1111-bõl Mercurius her-

ceget és 1176-ból Leusta-
chius vajdát, mint az ide „ex-
portált” települések és a „ha-
gyományos” települések kö-
zötti harc bizonyítékait. „A
havasalföldiekkel és a mold-
vaiakkal azonos szervezeti
formák” megléte „elegendõ
ahhoz, hogy bebizonyítsa a
román elem régiségét és gyõ-
zedelmes szívósságát...”. Pe-
dig közismert tény, hogy a
Kárpátoktól délre és keletre
nem fejezõdött még be a kö-
zépkori államok kialakulása,
a XII. és a XIII. században
ott még számos különálló
„politikai struktúra” létezett. 

Csak a Kárpátok és a Du-
na közötti területrõl vannak
ezzel kapcsolatban írásos
dokumentumok: a johannita
lovagok Adománylevele,
amelyet IV. Béla király írt alá

1247. június 2-án Székesfe-
hérvárott, valamint a ma-
gyar kancellária más iratai.

A szerzõk ezt az alapvetõ
forrást csak a társadalmi-
gazdasági és katonai vonat-
kozások tekintetében hasz-
nosítják, de politikai szem-
pontból – akárcsak Erdély
tárgyalásakor – mások a pri-
oritások, nevezetesen a ro-
mánok régisége és folytonos
ittléte: „nem kevesebb, mint
öt nagyon régi történelmi
gyökerû formációról tesz
említést”, „IV. Béla okirata a
románokat a föld õsrégi tu-
lajdonosainak nevezi...”.
Fontosnak vélt idézeteket
közölnek Litovoi vajdaságá-
ról – amely a románoké ma-
radt, „úgy, ahogy azt õk ed-
dig is birtokolták” –,
Seneslauról pedig azt írják,

hogy „a románok vajdája”.
Annak ellenére, hogy helyt-
állóan mutatják be a Szö-
rénység (Þara Severinului –
Olténia nyugati része és a
Bánság délkeleti fele) átenge-
dését a magyar király részé-
rõl a johannita lovagoknak,
a szerzõk tartózkodnak at-
tól, hogy kimondják a teljes
valóságot, nevezetesen azt,
hogy ezek a Kárpátoktól dél-
re lévõ politikai formációk
Magyarországtól függtek, és
vezetõik vazallusok voltak.
Erre egyetlen magyarázat
van: a politikai kontinuitás
mítoszának állandósítása,
amihez társul ezúttal a füg-
getlenség (és a függetlensé-
gért való harc mítosza), sõt
az egység mítosza is.

Íme, milyen következtetést
vonnak le: „Erdély vazallus-
sá tétele (lehet, hogy annak a
megegyezésnek a körülmé-
nyei között, amely a magyar
korona és az utolsó népván-
dorlási hullám turáni nomád
populációi között fennállt,
akikkel felosztották az érdek-
szférákat a Kárpátok vonalá-
tól keletre és nyugatra) ketté-
szakította a románság vilá-
gát, és végül hosszú történel-
mi idõre meghatározta a sor-
sát.” Következésképpen
ugyancsak a magyarok a hi-
básak azért is, hogy a román
térségben nem jöhetett létre
egy egységes középkori ál-
lam (amiben lehet, hogy köz-
remûködtek a turániak is).

De vizsgáljuk meg figyel-
mesebben, hogy miként mu-
tatják be a középkori álla-
mok: Havasalföld és Moldva
létrejöttét. Mindhárom mí-
tosz kifejezésre jut a Havasal-
föld középkori állam létrejötte
címû leckében. Legelõször is
a politikai kontinuitás míto-
sza: „nem ismerjük a johan-
nita lovagok Adománylevele
által 1247-ben bizonyított
valamennyi politikai formá-
ció utóéletét, de az nyilván-
való, hogy a Seneslau és
Litovoi által vezetettek hosz-
szú ideig léteztek”. Ezután a
függetlenségért való harc mí-
tosza következik, amit itt jo-
gos nemzeti (hazafias) ellen-
állás jelentéssel ruháznak fel,
így a Litovoinak (1277 és
1279 közötti,) valamint az I.
Basarabnak (?1310 és 1352
közötti) esküszegéseit, a hû-
bérurukkal, a magyar király-
lyal szembeni kötelezettsége-
ik teljesítésének megtagadá-
sát, mivel a magyar királyt
mint a román állam létreho-
zási folyamata ellenségét
mutatják be a tankönyvben.
Ezért dicsõítik a posadai csa-
tát (amely 1330. november
9. és 12. között zajlott), a ro-
mán vajdát pedig ( az „Ál-
lamalapítót”) hõsnek kiált-
ják ki azokért a tettekért,
amelyek a feudális felfogás
szerint szégyenletesek és

méltatlanok (árulásért és két-
színûségért). Jóllehet a szer-
zõk beismerik, hogy „az
egyetlen forrás, amely az
eseményt elmeséli” a Bécsi
Képes Krónika (1358-ból), bi-
zalmatlanul kezelik akkor,
amikor az egy 1332. novem-
ber 2. keltezésû dokumentu-
mot idéz, amely magyaráza-
tot próbál adni a konfliktus-
ra, mivel az „a magyar fél ál-
tal nyújtott hivatalos verziót
tartalmazza: Basarabot teszi
felelõssé a támadásért, aki –
látszólag – egy hamis béke-
szerzõdés védelme alatt cse-
lekedett”. (Itt azokról a köz-
vetett tárgyalásokról van szó,
amelyek során Basarab 7000
ezüst érmét ajánlott fel kár-
pótlásként, elérve végül a
magyar hadsereg visszavo-
nulását, majd mégis megtá-
madta azt éppen a visszavo-
nulás idején). Amibõl levon-
ják a diadalittas következte-
tést, miszerint: „A posadai
gyõzelem a függetlenség elsõ
megnyilvánulása középkori
történelmünkben, a harcme-
zõn szerzett jog, amelynek
megfelelõen formálódnak
majd hosszú idõn át Havas-
alföld viszonyai a magyar
koronával.” Habár abban a
korszakban még nem lehet
nemzetrõl, nemzettudatról
és nemzeti függetlenségrõl
beszélni – mert azok a mo-
dern kor, a XIX. és a XX,
század sajátos értékei –, a ro-
mantikus történelemszemlé-
let tanúbizonysága a Iorga-
idézet bevitele a szövegbe:
„Posada egy nagy és teljes
gyõzelem...”

Ezeket a nagyhangú
vélkedéseket cáfolják maguk
a középkori források is, ame-
lyek a vazallusi állapotba va-
ló visszatérést bizonyítják,
amire már a XIV. század
ötödik évtizedében sor ke-
rült (ha nem még azelõtt)
„az országalapító és az elsõ
országegyesítõ” (I. Basarab
vajda) halála elõtt. Ugyanis
az urakodótárs, a jövendõbe-
li vajda, Nicolae Alexandru
tárgyalásokat folytatott az
Anjou-házbeli I. Lajossal
(Nagy Lajos királlyal, 1342–
1382), Károly-Róbert utód-
jával. A tankönyv csak any-
nyit említ, hogy „kibékül-
tek”, anélkül, hogy részletez-
né a kibékülés tartalmát, azt
sejtetve, hogy független álla-
mok és dinasztiák közötti
kapcsolatokról van szó, ami
nem felel meg a valóságnak.
Hasonlóképpen jártak el egy
korábbi, XIII. század végi
epizód kapcsán is: „Miután
fogságba esett, testvére,
Bãrbat (a Litovoi testvére,
aki a harcban lelte halálát)
kiváltotta, és megtartotta to-
vábbra is az ország fölötti
uralmat.”

Folytatása a 20. oldalon

A szerzõ két 1990, után kiadott történelemtankönyvet ele-

mez, amelyben hemzsegnek a bizonyítékok arra, hogy a tan-

könyvírók továbbra is a nemzeti-kommunista szemlélet sze-

rint tálalják a románok történetét, és tovább folytatják a tör-

ténelemhamisító manipulációkat, kárt okozva vele a végre

lehetõvé váló román–magyar megbékélésnek.  

Gabriel Catalan

A románok 
etnogenézise és folytonossága
Kommunista és posztkommunista etnocentrizmus, magyarellenesség a történelemkönyvekben a 70–90-es években

Ménmarót (Menumorut) 
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Zsehránszky István

Közeleg az idei nép-
számlálás, és Ön mint az
Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatalának Elnöke a nép-
számlálás népszerûsítésé-
nek kérdését szívén viseli.
Mint ahogyan az olyan kér-
dezõbiztosok jelenlétét is a
kisebbségek lakta területe-
ken, akik ismerik a kisebb-
ségek nyelvét, illetve az
arányos képviseletet a nép-
számlálási bizottságokban.  
– Az erdélyi magyarság szá-
mára és az RMDSZ számára
számos olyan rendkívül fon-
tos  kérdés van, amelynek a
megoldását egyrészt várjuk
az országos bizottságtól,
amely az egész témáért fele-
lõs, valamint az RMDSZ-en
belüli tevékenység is rendkí-
vül fontos ennek a népszám-
lálásnak a sikeres lebonyolí-
tása érdekében. Indulásból el
kell mondanom, mi minden
egyes területen a többnyelvû-
ségre törekszünk. Ezért
együttesen tárgyaljuk, és
ugyanolyan fontos számunk-
ra az, hogy a népszámlálás
kérdezése, biztosai és techni-
kai menete többnyelvû le-
gyen, ugyanakkor fontos szá-
munkra az ezzel párhuzamo-
san folyó népszerûsítési kam-
pány is. Ebbõl a szempont-
ból kettéválasztjuk ezt a
témakört, és a legutóbbi bi-
zottsági ülésen több kérdés-
ben is született nagyon-na-
gyon fontos döntés. Az egyik
az, hogy lakosságarányosan
az állami költségvetésbõl el-
különített pénzalapokból
anyanyelvû kampány is zaj-
lik majd. Tulajdonképpen ez
igazából csak a magyar kö-
zösséget érinti. Ugyanakkor
a kampány során nemcsak
nyomtatott anyagok vannak,
hanem audiovizuális anya-
gok, illetve internetes népsze-
rûsítési anyagok is, és ezekrõl
is készülnek a közeljövõben
fordítások. Ami a népszám-
lálásnak a technikai és az
anyagi lebonyolítását illeti,
itt egyértelmû számunkra,
hogy minden olyan eszközt
meg kell ragadnunk, amely
az emberekben a népszámlá-
lásba vetett bizalmat megnö-
veli, illetõleg a magyarságuk
bevallásához hozzásegíti. Ez
azt jelenti, hogy egyrészt
nagy hangsúlyt helyezünk ar-
ra, hogy a kérdezõbiztos az
lehetõség szerint magyarul
szóljon, azt úgy oldjuk meg,
hogy a biztosoknak a tobor-
zása során az anyanyelv is-
merete kiemelkedõ elõnyt je-
lent. A másik elem az, hogy
a biztosok táskájában legyen
egy olyan  mintapéldánya az
ûrlapnak, ami magyarul van,
és amit az illetõ személy a ke-
zében tarthat. Ez azért na-
gyon fontos, mert sokáig a
kétnyelvûséget el tudtuk vol-
na képzelni akár úgy is, hogy
maga az ûrlap legyen ro-
mán–magyar együtt. Mivel
az ûrlapot magát a megkér-
dezett személy nem tartja a
kezében, hanem a biztos töl-
ti ki, nem releváns a megkér-

dezett számára, hogy milyen
papír van a biztosnak a kezé-
ben. Nyilván ott, ahol a ma-
gyarság számaránya ezt lehe-
tõvé teszi, és vannak magyar
biztosok is, ott ez a kérdés
eleve megoldódik. 

Az Országos Népszám-
lálási Bizottságnál elfogad-
ták ezeket a kezdeménye-
zéseket?
– Az Országos Népszámlá-
lási Bizottság keretén belül
jelen pillanatban végleges
döntés van a magyar nyelvû
kampány megvalósításáról,
illetõleg a magyar nyelvû ûr-
lap kérdésében, ott lesz az
ûrlap a biztosok táskájában.
És döntés van arról is, hogy
a rekrutációs folyamatban, a
biztosok kiválasztásakor ki-
emelt elõnyt élvezzen az
anyanyelv ismerete ott, ahol
ezt a nyelvet beszélik. Ezek-
ben a kérdésekben már van
végleges döntés, de még né-
hány elem függõben maradt,
ezekre a késõbbiekben majd
vissza fogunk térni. 

Szorít az idõ... 
– Így igaz. A népszámlálás-
nak van egy menetrendje,
ami megjelöli pontosan,
hogy július végén gyakorlati-
lag minden ûrlap, minden tá-
jékoztató kézikönyv készen
kell legyen. Ezután követke-
zik a rekrutációs folyamat, a
biztosok felkészítése. Lesz-
nek felkészítõ programok, a
biztosoknak helyi szinten,
hogy nagyon pontos és na-
gyon eredményes népszám-
lálást hajtsanak végre. És ha
már errõl beszélünk, akkor el
kell mondanom azt, hogy az
RMDSZ keretében létezõ
munkacsoport, túl a kor-
mányszinten megoldott fel-
adatokon, számos olyan dol-
got vállalt magára, amivel
hozzájárul a kampány sike-
réhez és a népszámlálás sike-
réhez. Például éppen az út-
mutató, a kézikönyv, amely a
biztos kezében van, mivel na-
gyon terjedelmes, ezért lehe-
hetelen magyar nyelven meg-
jelentetni. De az RMDSZ
ezt a könyvet felvállalta, a
népszámlálás honlapján
majd lesz egy magyar nyelvû
tájékoztató. Minden biztos
figyelmét felhívjuk arra,
hogy a honlapon ezek a ké-
zikönyvek, útmutatók elér-
hetõk lesznek számukra. És
ez azért fontos, mert ott van-
nak azok az információk,
amelyek a biztos szempont-
jából rendkívül fontosak.
Például, hogyan viszonyul-
janak a feltett kérdésekre
adott válaszokhoz, vagy mi-
képpen kell értelmezzenek
bizonyos válaszokat, hogyan
kell bejegyezni a számokat.
Másrészt mi magunk elkezd-
tük a toborzást, tehát az
RMDSZ már elindította ezt
a folyamatot. Próbálunk
minden magyar nemzetisé-
gû tanügyist, önkormányzati
dolgozót, értelmiségit be-
vonni ebbe a munkába, hogy
minél több biztosunk legyen
a terepen.

Az elõbb említette, hogy
a biztosnak adott esetben
olyan feladata is van, hogy
értelmeznie kell a választ.
Van egyáltalán joga a biz-
tosnak arra, hogy értelmez-
ze a válaszokat?
– Például az anyanyelv és a
nemzetiség kérdésében igen.
Mert ha valaki azt mondja
magáról, hogy õ székely be-
tyár, akkor ezt egy román
biztos nem fogja tudni értel-
mezni. Még a székelyt, azt
esetleg igen, de hogyha vala-
ki annyira büszke székely,
hogy azt mondja, hogy azt is
írják bele, hogy betyár, akkor
azt már nem fogja tudni ér-

telmezni. És ez a nagy kü-
lönbség a korábbi népszám-
lálások között, hogy miköz-
ben az elõzõ alkalmakkor
adott volt egy lista, az etniku-
mok listája, ehhez képest
most nincs ilyen zárt lista,
amibõl szelektálni kell, most
a szabad bevallás elve alap-
ján mindenki azt mond, amit
akar. Ha azt mondja, hogy
hun, akkor azt írják be, hogy
hun. Ha azt mondja, hogy...

... zulukaffer...
– Akkor azt fogják beírni.
Tehát itt a biztosok szem-
pontjából túl azon, hogy kö-
telesek beírni azt, amit az il-
letõ mond, nagyon fontos,
hogy úgy értelmezze például
a hunt, hogy tulajdonképpen
az a magyarhoz tartozik, és
ne tegye külön egy rendszer-
ben. Ezért van itt a kézi-
könyvben az például, hogy a
magyaron belül van a szé-
kely, ha valaki azt mondja,
hogy ungur, akkor ungur-
ként írja be, de azt is oda fog-
ja számolni. Tehát ezek azok
a bizonyos elemek, amik
számára nagyon fontosak,
hogy miután beírta az illetõ
által bevallott nemzetiséget
vagy anyanyelvet, utána ho-
va sorolja, és milyen kódot
kap az illetõ bevallás. A ma-
gyar biztos tudni fogja, hogy
hova tegye a hunt, hova te-
gye a betyárt, hova tegye a
zulukaffert és hova tegye a
székelyt. 

Szó volt próbanépszám-
lálásról is. Mit lehet errõl
tudni? 
– A próbanépszámlálás csak
egy technikai gyakorlat, gya-
korlása a népszámlálásnak.
Nincs sem tartalmi konklúzi-
ója, sem pedig országos szin-
ten megelõlegezhetõ eredmé-
nye. Arra szolgál pusztán,
hogy kiválasszanak az or-
szágban néhány száz körze-
tet, ahol ugyanannyi idõ
alatt, mint amennyi idõ alatt
zajlik majd az õszi népszám-
lálás, a biztosok, a próbabiz-
tosok lekérdezik ugyanazo-
kat a kérdéseket, ugyanazo-
kat a kérdõíveket felhasznál-

va. Ez fontos, hiszen így be-
gyakorolható a népszámlá-
lás technikai lebonyolítása. 

És ellenõrizhetõ, hogy
mûködik-e egyáltalán...
– Így van. Már ezáltal is fel-
merült néhány probléma.
Például az, hogy nem ele-
gendõ hét nap egy körzethez,
hanem tíz nap kell. Ezért
például korlátozottan meg-
hosszabbítódik majd a nép-
számlálás idõtartama. Vagy
például a különbözõ azono-
sítóelemek, például az iga-
zolvány nagyon fontos, hogy
nézzen ki, mert másképp az
illetõ nem engedi be a házá-
ba a biztost. Itt is voltak javí-
tások, de száz százalékban
technikai jellegûek voltak.
Nem volt senki számára fon-
tos, hogy abban a százvala-
hány körzetben hány magyar
van, és hány román.

A Tõkés László európai
parlamenti képviselõnek
írott válaszlevelében olvas-
suk, hogy jelszavak helyett
inkább felkészítésre van
szükség, vagyis hogy a nép-
számlálást ki kell vonni a
populizmus körébõl. In-
kább a technikára, a pon-
tosságra, a hitelességre, a
profizmusra kell fordítani a
hangsúlyt... 
– Azt hiszem, ez az interjú a
legjobb bizonyítéka annak,
mit gondolok én a népszám-
lálásról. Ez alatt a tíz perc

alatt, amióta beszélgetünk,
nem mondtam egy szlogent
sem, hanem állandóan arról
beszéltem, hogyan kell meg-
oldani, mit értünk el, hol kell
a következõ lépéseket meg-
tennünk. Hova kell odafi-
gyelnünk, mire kell hang-
súlyt fektetnünk, hová kell
erõforrásokat rendelnünk. 

Tõkés Lászlóhoz intézett
levele a populizmus ellen
szólt elsõsorban?
– Nem az volt feltétlenül a
célom, hogy a populizmust
lecsökkentsük, hanem
annak hangsúlyozása, hogy
az Európai Parlament alel-

nöki tisztsége egy olyan
rendkívül fontos funkció,
amelynek súlyával segíteni
lehet ezt a munkát, amit mi
itt végzünk. És igazából nem
az az eredményre vezetõ út,
hogy engem kérdez meg az
Európai Parlament alelnöke,
hogyan állunk a népszámlá-
lással, hanem hogy a román
vezetõséget kérdi meg, mit
tett a magyarokért ebben a
kérdésben. Mert az nyilván-
való, hogy én naphosszat ezt
teszem, mert azért vagyok
itt, de az állam elnöke, fõleg
az utóbbi idõk hangulatát te-
kintve, nem biztos, hogy
ugyanúgy áll hozzá, mint én
vagy más az RMDSZ-en be-
lül. Ezért fontos az, hogy az
õ alelnöki ereje, társulva az
én erõmmel, az RMDSZ
erejével, mindenki más  hoz-
záértõ erejével, valószínû,
nagyobb súlyt adjon ennek a
kérdésnek, és közös erõvel
hassunk a román felekre. Hi-
szen a népszámlási bizott-
ságban van 19 ember, és
egyedül én vagyok magyar.
Tehát nekünk meg kell szólí-
tanunk azt a másik 18-at,
nem azt az egyet, aki ma-
gyar. 

Abból, amit az államtit-
kár úr eddig mondott, az
derül ki, hogy meg tudta
gyõzni a többi 18-at...
– Igen, és ehhez persze szük-
ség volt arra is, hogy az
RMDSZ elnöke, politikai al-

elnöke, fõtitkára és más ma-
gas szintû vezetõje segítsen
nekem, és akár a koalíció
szintjén, akár az RMDSZ-en
belüli tevékenységben koor-
dinálja, és erõteljesen ki is
követelje. Egyedül én ebben
nem lehettem volna semmi-
képpen sem eredményes. És
éppen ezt akartam mondani,
hogy ezekhez a körülmé-
nyekhez még ha csatolódna
az EP-alelnöki súly is, min-
den bizonnyal még eredmé-
nyesebb és még sikeresebb
lehetne a népszámlálás.

Hogyan vélekedik a nép-
számlálás elõkészítéséért
végzett munkáról a többi
nemzeti kisebbség?
– A többi nemzeti kisebbség
gyakorlatilag azáltal vállal
szerepet ebben a kérdésben,
hogy hozzájárul ahhoz,
hogy az etnikai adatbázis, az
etnikai névsor tisztább le-
gyen. A legutóbbi népszám-
láláshoz képest a kódrend-
szer változott, és ebben a
kódrendszerben nagy szere-
pük volt a többieknek, hiszen
õk rendszerezték a romániai
etnikumokat a maguk sorá-
ban, illetve az azon belül léte-
zõ különbözõ mellék-elneve-
zéseket. Tehát például ezelõtt
tíz évvel nem volt a német
kategórián belül mondjuk
olyan, hogy landler cipszer.
Volt a szász meg a sváb, de
landler cipszer nem volt. Õk
jelezték, hogy számos kér-
désben, számos elemben
pontosításra szorul az a név-
jegyzék, az az etnikai név-
jegyzék, és õk ehhez hozzá-
járultak rendkívül nagy súly-
lyal. Más szempontból pedig
ami egy sajátos eleme ennek
a kérdésnek, a roma kérdés. 

Erre szerettem volna mi
is még rákérdezni.
– Itt a roma civil szerveze-
tek és a roma parlamenti
képviselet, illetõleg a roma
hatóság (Országos Ro-
maügyi Hivatal) igen inten-
zíven beszállt abba, hogy a
roma közösség megjeleníté-
se és lélekszáma közelebb
álljon a valósághoz. Éppen
ezért õk egy, az ENSZ-szel
közösen indított program-
ban is részt vesznek, ahol az
ENSZ támogatást nyújt a
romáknak egy tudatosítási
kampány lebonyolításához.
Ugyanakkor itt nem is
annyira a roma nyelv isme-
rete a fontos, amikor példá-
ul a biztosokról beszélünk,
hanem a roma közösség be-
fogadóképességérõl. Olyan
biztosokat kell kiválasztani,
akik be tudnak menni a ro-
ma közösségekbe, be tud-
nak menni azokba a zárt,
gettószerû roma telepekre,
ahova más nem tudna való-
színûleg bejutni. És itt van
nagy szerepük a roma civil
szervezeteknek, akik tudnak
esetleg javasolni olyan
személyeket, akik számláló-
biztosként helyt tudnának
állni egy ilyen folyamatban.

Folytatása a 20. oldalon

Hun, székely és zulukaffer
Beszélgetés Markó Attila államtitkárral, az Országos Népszámlálási Bizottság RMDSZ-es tagjával
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Cseke Gábor  

(Július 11., hétfõ) Minden
különleges külsõség nélkül, a
Nagy István Mûvészeti Líce-
um próbatermeiben beindul-
nak a Régizenei Nyári Egye-
tem kurzusai barokk hegedû-
bõl, barokk oboából, viola da
gambából és basso contin-
uóból, énekbõl, furulyából–
fuvolából, lantból–gitárból,
reneszánsz és barokk táncok-
ból, ütõhangszerekbõl, zenei
játékokból, szólamszerkesz-
tésbõl, reneszánsz együttes
mesterkurzusból. Az oktatók
a fesztiválon részt vevõ ta-
pasztalt, kiváló mûvészekbõl
kerültek ki. A kurzusok
szombatig tartanak, amikor
is a hallgatók közös elõadá-
son, nagyközönség elõtt mu-
tatják be szerzett tudásukat.

(Július 12., kedd) A hiva-
talos megnyitóünnepség csak
csütörtökön esedékes, de a
fesztivál elsõ zenei elõadásá-
ra zsúfolásig megtelik a mû-
vészeti középiskola nagyter-
me. A Senza nome nevû, bu-
karesti egyetemista zenészek-
bõl álló együttes (mûvészeti
irányítójuk: Mihail Ghiga he-
gedûmûvész, a fesztivál
2006–2007-es kiadásának
mûvészeti vezetõje) mutatja
be mûsorát, miután a kolozs-
vári La Stravaganza régizenei
verseny díjazottjaként részvé-
teli lehetõséget nyert. Nagy-
szerû zenei élménnyel aján-
dékoznak meg, alig másfél
órába sûrítve. Elismerõleg
megállapítom: Ghiga a maga
nemében vonzza a tehetsége-
ket. Mellesleg szeret is közöt-
tük tündökölni. Tehetséges,
menedzser típusú muzsikus.
Ez a kis lánycsapat, akiket
most irányít, ékkõ a beinduló
fesztivál homlokán. Játékos,
virtuóz elõadásmódjuk, da-
rabválasztásuk élénkítõ hatá-
sú. Többször visszatapsolják
õket, az újrázást se ússzák
meg... (Ádám Gyula máris
elkészíthette elsõ remek képe-
it az idei HMKK-fesztivál-
albumba.) A mûsor azt de-
monstrálja, hogy a kis csapat,
amelybe az utolsó pillanat-
ban beszállt a fesztivál egyik
veteránjának számító kolozs-
vári Ciprian Câmpeanu is, a
maga elmaradhatatlan cselló-
jával, széles regiszteren képes
virtuóz módon, virtuóz dara-
bokat játszani. Ghigából
amúgy is árad a felszabadult
játékosság, olykor a rafinál-
tan érzelmes melankólia, s
rövid ismertetõ szövegei a be-
mutatott darabok elõtt tökéle-
tes zeneértést biztosítottak
annak is, aki avatatlanul ült
be hallgatózni. (Halkan jegy-
zem meg: a nézõtéren, a ko-
rábbi fesztiválokról jól ismert
hallgatóság közt sok az új, a
fiatal arc. Kár, hogy csak két-
százan férünk be az aulába.
Sok az ülõhelyhez nem jutott
ácsorgó is... 

(Július 13., szerda) A ked-
di elõzmények után nagy vá-
rakozás elõzi meg a
Régizenei Nyári Egyetem ta-
nárainak rögtönzött koncert-
jét, amelyet szintén a közép-

iskolai aulában tartanak. Ké-
zenfekvõ: az egész napi kur-
zusok után a tanár elõadók-
nak a legkényelmesebb, hogy
helyben muzsikáljanak.
Amúgy is rendkívüli erõfe-
szítést jelentett számukra az
együttmuzsikálásra való fel-
készülés, a darabok össze-
hangolása. Az ilyen rögtön-
zött koncertekben a véletlen-
szerûségnek és a pillanatnyi
ihletnek mindig kiemelt sze-
repe van. Viszont ez nem
nyilvánulhat meg bizonyta-
lankodásban, tétovaságban.
Amikor ugyanis elfoglaljuk
helyünket a nézõtéren, a szé-
keken már ott vár a sokszoro-
sított, 9 pontos mûsorrend,
ami az elõadás megkezdéséig
kiegészül még egy darabbal:
az ötödik zeneszám után
még becsúsztattak egy újabb
hatodikat, az ekként meg-
nyúlt lista pedig egybõl tízté-
telessé változott. De ki bánta
ezt a bõséget, amikor úgy pe-
regtek egymás után az ese-
mények, hogy nem gyõztük
tenyérrel! Állítom, legalább
két koncertet kaptunk ebben
a sûrített hangversenyes-
diben, s pótolhatatlan értékû
zenei nevelést, hiszen a zené-
szek nem csupán játszottak
nekünk, de legjobban ismert
hangszereikrõl, hangzásvilá-
gukról nyújtottak bizonyla-
tot.

Volt ott 17. századi török
zene, Diego Ortiznak egy fül-
bemászó darabja, régi angol
és olasz dalok a pacsirtáról, a
szerelemrõl és a nõi szépség
mulandóságáról, hallhattuk
az arciliuto – eme hosszú
nyakú lantfajta – önálló
hangzásvilágát, felcsendültek
Pierre Danican Philidor-, C.
Ph. E. Bach-, Haendel- és J.
S. Bach- dallamok; minden,
amit Ulrike és Guido Titze,
Ilse L. Herbert, Kiss Noémi,
Széplaki Zoltán, Kónya Ist-
ván, Kovács Gábor, Kasza
Roland, Sudár Balázs,
Csörsz Rumen István és Paul
Cristian nyújtani tudtak, kü-
lönféle felállásban és párosí-
tással, oly módon, hogy lehe-
tõleg mindenki egyenlõ esél-

lyel csillogtassa meg játék-
módját. A koncert jó volt ar-
ra is, hogy a tanárkodás mel-
lett mûvészeknek érezzék
magukat... 

A nyári egyetem mûködé-
sérõl megtudhattuk, hogy a
Hargita Megyei Kulturális
Központ negyedik alkalom-
mal vállalkozott megszerve-
zésére, lankadatlan sikerrel.
A nyolc kurzuson 47 érdek-
lõdõ, köztük zenészek, egye-
temisták, zene szakos gim-
nazisták és kisgyerekek vesz-
nek részt... A kurzusok so-
rában az elõzõ évekhez ké-
pest újdonságnak számít az
ütõhangszeres régi zenei ka-
marakurzus... A tavalyihoz
hasonlóan a nyári egyetem
diákjai idén is részt vehet-
nek a reggeli közös foglalko-
zásokon, ahol reneszánsz és
barokk táncokat sajátíthat-
nak el. Emellett a résztve-
võknek lehetõségük van re-
neszánsz és barokk kamara-
zenélésre is.

(Július 14., csütörtök)
Végre, az elsõ nap, amikor
kívül-belül jól érzi magát az
ember. Az idõ ragyogó, a
nappali hõségbõl következ-
tetni lehet az esti kellemes
hûvösre a Mikó-vár udvarán.
Aki évrõl évre jelen van az
ünnepélyes fesztiválnyitón,
az tudja: oda érdemes ne-

gyedórával hamarabb érkez-
ni, hogy olyan helyet kapjon
magának az ember, ahonnan
aztán nem kell elmozdulnia,
s a zene élvezetére összpon-
tosíthat. Aki ezt elmulasztja,
az ki van téve annak, hogy
helyét keresve (s nem találva)
bódorog le s fel, elõre s hátra,
jobbra és balra, amerre viszi
a lába. Sajnos, hogy a kevés
hely miatt eléggé sok látoga-
tóra lehet ezt rámondani...

Az általánosan kellemes
élményeken túl azonban ára
van a szabadtéri tartózkodás-
nak, s ezt minden esetben a
zenészek fizetik meg: hang-
zataikat, dalszövegeiket el-el-
kapja olykor a szél, elnyomja
egy-egy mentõautó sipító lár-
mája. A közönség figyelme
pedig, a zavaró tényezõk kö-
vetkeztében ellankad... Álta-
lános tapasztalat, hogy a vár-
udvari koncertek zenei érté-
kei nem tudnak teljes szépsé-
gükben kibontakozni.

Élõ példa erre a Filip Ignác
vezette remek Codex
együttes eredeti mûsora
(Táncok és dalok a Kájoni-
kódexbõl /Erdély, XVII.
század/ és Bocskor János
énekeskönyvébõl /Erdély,
1716-1739/), amely közvetle-
nül a megnyitó után követke-
zett. Pedig minden együtt
volt, hogy: elsõnek léptek fel,
amikor a figyelem még friss,
alakítható, ugyanakkor az
idõ sem szorította annyira
õket, mintha az est végén lép-
tek volna fel. Az újszerû fel-
állás – a meghívottak: Györfi
Erzsébet (ének), Elekes Emõ-
ke (lant), Ádám Rebeka
(ének), Szabó Anikó és
Szutor Péter (tánc), továbbá
a Filip testvérek (ének) integ-
rálása a mûsorba – a tagad-
hatatlan gazdagodás és új-
szerûség dacára is, mintha
kettészelte volna a produkci-
ót. Szinte csak nyomokban
és szaggatottan lehetett felfe-
dezni azt az önfeledt, lelkes
játékkal muzsikát ünneplõ
Codex-hangulatot, amit az
együttes a jubileumukon tar-
tott idei, tavaszi hangverse-
nyen a református templom-
ban teremtett. Zenéjüket
most nem egyszer benyelte a
nagy szabad tér, a produkciót
szakadozottá tették az egy-
más után következõ, de egy-

más közt némileg eldolgozat-
lan darabok. Egy-egy lendü-
letes, virtuóz módon elõadott
mû után nemegyszer töredé-
kesnek, befejezetlennek ha-
tottak a rövidebb mûvek. Per-
sze, mindez inkább csak ré-
szemrõl tapasztalt benyo-
más... Azért teszem szóvá,
hogy érzékeltessem: a korlát-
lan, a feltétlen mûélvezet kö-
rülményei nem jöttek össze
száz százalékban...

Az olaszországi Dramsam
együttes tagjai – bár csak né-
gyen voltak, név szerint:
Alessandra Cossi (ének, sym-
phonia, harangok), Fabio
Accurso (lantok), Gianpaolo
Capuzzo (furulyák, ének),
Giuseppe Paolo Cecere
(ének, fidula, rebek, pszal-
térium) – „vérprofikként” áll-
ták a sarat, szálltak szembe a
meglanyhult figyelem és fe-
gyelem ördögeivel. Elõadá-
suk kifogástalanul felépített,
profi teljesítmény, ám hangu-
latilag nem sikerült magasra
emelni zenélésük hõfokát.
Hellyel-közzel megcsillogta-
tott lobogásuk mellett az ér-
zelemmentesnek ható kidol-
gozottság dominált. Pedig A
harangok zúgása címû, a XIV.
századi olasz város egy nap-
jának muzsikáját megidézõ
összeállítás az olasz Ars No-
va formáit és témáit korhûen
mutatja be. Minden darab
szövege és zenei formája a
város zenei életének megha-
tározott idõszakaitól és funk-
ciójától függ. A ballaták a
mindennapi élet motívumait
zenésítik meg népiességük
révén, a szerelmes darabok
kifinomult formái és az egy-
házi dalok komolyabb képei
által beléphetünk a középko-
ri világba, amely még ma is
jelen van sok régi olasz város
falainak és épületeinek ritmu-
sos vonalában. Úgy tûnt
azonban, mintha a közönség
egy része nem is igazán fi-
gyelt volna muzsikájukra,
csak úgy, „félfüllel”, udvari-
asságból. Meglehet, hogy az
ilyen típusú, inkább medi-
tatív, semmint agitatív zené-
hez jobban illeszkedik egy pi-
hentebb, zenei élményekre
kiéhezettebb, befogadóbb kö-
zönség.

Az ünnepélyes megnyitó-
ról kérdõjelesen jegyeztem

föl magamnak néhány gon-
dolatot, és csak hosszas töp-
rengés után illesztem most be
be naplóm szövegébe. Na-
gyon szeretném, ha nem
azok sértõdnének meg, akik
az idén érthetetlenül lekicsi-
nyelték ezt az általános vál-
sághangulat hullámai közt is
jól navigáló, valóságosan is
értékteremtõ rendezvényt.
Személy szerint mélységesen
megalázónak találtam, sok
szempontból is azt a pillana-
tot, amikor a mûsor bemon-
dói színpadra szólították a
megyei tanács kijelölt taná-
csosát, hogy a fesztivált pár-
toló és támogató megyei ön-
kormányzat üdvözletét tol-
mácsolja, és a felszólításra
egyszerûen nem jött színpad-
ra senki! Se egy rögtönzött
bocsánatkérés vagy mea
culpa, semmi. Mit értsenek
ebbõl a gesztusból azok az
emberek, akik az elmúlt
években egészen másfajta je-
lenlétekhez szoktak hozzá.
Ahhoz, hogy egy-egy feszti-
válmegnyitóra kivonul nem
csupán a megye vezetõsége,
hanem a tájegység képviselõ-
gárdája, a romániai magyar
közmûvelõdési önszervezõ-
dés vezetõsége, sõt, az
RMDSZ nem egy vezetõje
is! Töröm a fejem, történt-e
idõközben valami gyökeres
változás a régizene fesztivál
körül, hogy így kihûlt irányá-
ba kisebbségi közéleti érdek-
lõdésünk? Igazság szerint ép-
pen most, amikor a válság a
kultúrát kétszeresen is sújtja,
most lenne szüksége a feszti-
válnak, a mûvésztársadalom-
nak is legalább az erkölcsi
szolidaritásra... A szervezõ
intézményt pedig, amelynek
alkalmazottjai minden tõlük
telhetõt megtettek a fesztivál
sikeréért – s a siker nem is
maradt el! –, a nehézségek el-
fedéséért és áthidalásáért,
ugyancsak mélyen megalázta
és földbe taposta ez a fajta
hozzáállás... Nem szívesen
lettem volna azon a délutá-
non a fesztiválirodát vezetõ
Péter Boglárka bõrében!

(Július 15., péntek) A
„papírforma” szerint is izgal-
mas, várakozás teli napnak
indult – és rendkívül sikeres-
nek bizonyult!

Persze, a konferansziék –
az idén ennek a csöppet sem
könnyû, állandó odafigyelést
és színpadi állóképességet
igénylõ feladatnak Sipos Bet-
ti és az elõzõ évekbõl már jól
ismert, szimpatikus Radu
Rãdescu tettek eleget – mind-
egyre azt emlegették, hogy
„a fesztivál második napja”,
de nem tudom, kinek jó ez a
tudathasadásos állapot, ami-
kor mindannyian tudjuk,
hogy kedd óta mind a
Régizene Fesztivál esemé-
nyein asszisztálunk. A hiva-
talos megnyitó csütörtöki
idõzítése nem kellene két
idõsávra szabdalja azt, ami
egyazon folyamat és egész.
Az csak egy formális kény-
szer, el kell felejteni. Ez pedig
határozottan – már a negye-
dik nap...

Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 2011

Régizene – napról napra

A hivatalos megnyitó után a Codex régizene-együttes lépett fel Fotók: Ádám Gyula/HMKK

Senza nome: Smeu Iulia, Iancu Olivia és Filimon Emma-Theodora
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Úgy tûnik, ma tetõzik a
városban a nyár melege. A
Segítõ Mária Középiskola
díszterme általános tetszést
keltett, kellõen hûvösnek és
tágasnak bizonyult, a nagy-
számú közönség dacára. Az
itt fellépõ Fesztiválzenekar
tulajdonképpen azt a helyet
igyekszik betölteni, amit ko-
rábban a Csíki Kamarazene-
kar jelentett a fesztiválon.
Zömmel ugyanaz a csapat je-
lenti a kemény magot, job-
ban megnyitva a lehetõséget
minden ad hoc változás, bõ-
vülés, társulás elõtt. Az alkal-
miság, a lehetõségekhez és
pillanatnyi adottságokhoz
igazodás eddig sem hiány-
zott a csíki zenészek életébõl,
így viszont megfogalmazó-
dott és meg is valósult egy
bevallott és vállalt erõtransz-
fer: ma már valóban azok
muzsikálnak a zenekarban,
akiknek ez szívügyük. És
szerencsére, vannak elegen; s
nemcsak az ide-oda elszár-
mazottak, hanem a zenekar
kitartó barátai is csatlakoz-
nak hozzájuk. A Fesztiválze-
nekar régizenei stílusban mu-
zsikáló baráti társaság,
amelynek élén jó újra látni
Ulrike Titze barokk hegedû-
mûvésznõ csöppet sem har-
sány, viszont roppant határo-
zott és hatékony vezetõi
gyeplõkezelését. Elég egy
szemvillantás valakire vagy
egy diszkrét mosoly vagy fin-
tor, és már jön is rá a válasz –
engedelmesség formájában.

A mûsor nagy változatos-
sága dacára érezni a játék stí-
lusegységét. A lenyûgözõ
versenydarabok (Johann
Christoph Schmidt, Georg
Friedrich Händel, Antonio
Vivaldi, Carl Philipp Ema-
nuel Bach) között a Kanadá-
ban élõ Kiss Noémi énekszá-
mainak elhelyezése kitûnõ,
üdítõen hat a súlyos zenei
környezetben. A zenekar ru-
galmas felállása dinamikus,
mindig a darab jellegéhez
igazított, jól átgondolt koreo-
gráfia alapján. Mindez apró
dolognak tûnhet, különösen
egy olyan koncertnél, amit
alig „pár nap” alatt (esetünk-
ben 4!) „dobtak össze”, leg-
alábbis ebben a zenekari fel-
állásban, de igazából a lénye-
get rejti: a sajátos fesztivál-
szellemet, ami csak úgy mû-
ködik, ha komoly, érett, nagy
tapasztalatú zenészek szövet-
keznek egymással együtt
munkálkodásra. Erõs a gya-
núm, hogy a fesztiválon elõ-
adottakat e zenekar tagjai
már jó ideje, akár egyéni mó-
don is dédelgetik magukban,
különben mivel magyarázha-
tó az összjáték kiforrottsága,
összetartása?

Felemelõ zenei élményt vi-
hettünk hát magunkkal a nap
következõ, ugyancsak jól
megválasztott helyszínére, a
Szent Ágoston-templomba,
ahol a Kremsier-projekt várt
ránk. Résztvevõi: Hegyi Gá-
bor (natúrtrombita), Jiri
Sycha (hegedû), Salat Zaka-
riás Soma (viola da gamba),
Ilse L. Herbert (viola da
gamba), Dimén Csaba (vio-
lone), Ori Harmelin (theor-
ba), Steffen Schlandt (orgo-
na) az Ausztriában élõ, há-
romszéki származású, viola
da gambán játszó Chereji
Szilárd kezdeményezésére
arra szövetkeztek ezen az es-

tén, hogy a kitûnõ akusztiká-
jú, dekorációban is elegáns
Szent Ágoston-templomban
felröptessék a középkori
cseh–morva kisváros, Krem-
sier (Kromerzsízs) jellegzetes
muzsikáját. A XVII. század
Kremsier legvirágzóbb idõ-
szaka zenei téren is: kitûnõ
udvari zenei gyûjtemény jött
létre Karl Liechtenstein-
Kastelkorn (1664–1695) püs-
pöksége alatt. Itt tevékenyke-
dett Pavel Josef Vejvanovský
karnagy, trombitás és zene-
szerzõ, 1668–1670 között pe-
dig itt teljesített szolgálatot
Heinrich Ignaz Franz von
Biber mint udvari muzsikus
és püspöki komornyik. Az
általuk létrehozott gyûjte-
mény egyedülálló a térség-
ben, a XVII. századi közép-
európai egyházi és világi mu-
zsika legnagyobb tárháza.

A fentebb felsorolt nyolc
ember másfél óra alatt való-
ságosan lélekemelõ udvari
muzsikálással örvendeztet-
ték meg a közönséget és –
magukat is. Mert bár a mû-
sor igen komplex és meg-
erõltetõ volt, a zenészekbõl
mindvégig valósággal sugár-
zott a közös játék öröme.
Egy részük egyenesen a Ba-
rokk fesztiválzenekar kon-
certjén való aktív részvétel
után, fél óra lazítással „iga-
zolt át” a Chereji Szilárd ál-
tal toborzott zenei közösség-
be. A csakis szájjal képzett
hang mûködtette natúrtrom-
bita mind a délutáni, mind
ezen az esti koncerten felkel-
tette az érdeklõdést harsány,
tiszta és kifejezõ hangzásá-
val, ugyanakkor a hegedû
lendületes játéka valóságos
húzóereje volt a megfeszített
együtt muzsikálásnak. A
csapat mögött bölcsen, orgo-
nája „vezérlõmûvénél” fi-
gyelõ, a hangzásnak diszkré-
ten búgó csomagolást bizto-
sító Steffen Schlandt a han-
golásoknál is remekül betöl-
tötte szerepét. A koncertrõl
válogatott zenei örömökkel
gazdagabban távozhattunk.
(Eddig ez volt a csúcs...)

(Július 16., szombat) Ez
a nap a krónikás számára
rendhagyóvá és szubjektív-
vé válik, mégpedig azáltal,
hogy eddigi fesztiválélmé-
nyeivel szembemenve, ezút-
tal azt választotta, hogy egy
nap erejéig elhagyja a fõso-
dort, kikapcsol minden,
Csíkszeredára tervezett
programot és a bukaresti Ly-
ceum Consort együttest kö-
vetve, velük tart Gyer-
gyószárhegyre, a kastély lo-
vagtermébe, hogy a fesztivál
ottani „nyúlványát” is meg-
tapasztalja.

Mindenekelõtt kíváncsi
voltam, mi az, ami a zenei
együtteseket vonzza ebbe a
városi nyüzsgéstõl távoli, bu-
kolikus környezetû község-
be, ahol a közönség jelenléte
sem biztos, mert zömmel a
közeli Gyergyószentmik-
lósról jönnek át gépkocsival;
ugyanakkor, aki itt fellép, az
a csíkszeredai koncertrend-
bõl teljességgel kívül reked,
annak szinte-szinte nincs is
sajtója (bár egy-két tudósító
azért ott ült a lovagterem ké-
nyelmes székein). És tény to-
vábbá, hogy egy darab kon-
cert vajmi kevéssé elégítheti
ki a környék zeneéhségét – a
régizenei fesztiválból vala-

mivel több áldás kellene
hogy jusson a Gyergyói-
medencére is.

A kiruccanást választva,
elmaradnak a megállapítá-
sok és benyomások a csík-
szeredai helyszínekrõl – a
szombat esti ítéletidõ, jég-
esõk szerencsére nem tudták
szétzavarni a Mikó-vár ud-
varára estére összegyûlt ven-
dégsereget –, Antoni Pilch
(Lengyelország) lantkoncert-
jét egy mai európai trubadúr
keresetlen, autentikus bemu-
tatkozásaként fogadták, a
Collegium (Nagykároly) és a
Flauto Dolce (Kolozsvár)
pedig hozták a megszokott
formájukat, tehetségükhöz
és hírnevükhöz híven. Az
elõbbi Táncok  Michael
Praetorius (1571-1621)
Terpsichore c. kötetébõl mû-
sorával lépett fel, míg az
utóbbi Kelet és Nyugat, Erdély
és Európa (XVII-XVIII. sz.)
összeállítását hozta el
Szeredába.

(Amit sajnálhatok, mert
lemaradtam róla, az a ré-
gizenei nyári egyetem hall-
gatóinak zárókoncertje volt,
amely frissességével, tehet-
ségek merész felvillantásá-
val és zenekari eseménybe
illesztésével távlati fontos-
ságához illõ helyet kért ma-
gának a fesztivál programjá-
ban.

Eleven színfolt volt a Rene-
szánsz gyermeknap néven
meghirdetett foglalkozás is,
amelyen kicsiknek szóló
hangszerbemutatót tartott
Lukácsházi Gyõzõ és Kob-
zos Kiss Tamás (Magyaror-
szág).

Külön öröm volt viszont
szem- és fültanúja lenni a bu-
karesti régizenélõk új, erre
az alkalomra elõkészített
egyházi vonatkozású mûso-
rának, amely a sziléziai ere-
detû Glogauer Liederbuch
gyûjteményre épült. A közel
300 tételt felölelõ gyûjte-
mény egyaránt tartalmaz
egyházi és világi mûveket.
Az 1480 táján keletkezett vá-
logatás egyedi módon tükrö-
zi a késõ középkori németal-
földi iskola hatását magán
viselõ polifón stílust. A mû-
vek nagy részének szövege
töredékes vagy elveszett, de
vannak eredetileg hangszer-
re íródott tételek is. Mûsoruk
négy különbözõ egyházze-
nei mûfajhoz tartozó tételt
jelenített meg.

Az együttes vezetõje, Ölle-
rer Ágnes tanárnõ a szárhe-
gyi kastély lovagtermében az

elõadott darabokhoz tartal-
mas elõmagyarázatokat és
zenei eligazítókat fûzött,
amelyek nemcsak a hangula-
tot tették még közvetlenebbé,
hanem járulékai voltak a ké-
sõbbi zenehallgatásnak. Pre-
cízen összeszerkesztett, idõre
bemért, pergõ mûsort hall-
hattunk – az együttes rendel-
kezésére álló legegyszerûbb
eszközökkel. A hangzásvilá-
got a blockflöte hangszercsa-
lád határozta meg és uralta –
az egyszerû, tiszta énekhang-
gal párosítva. Behunyt szem-
mel kísérve a felhangzó dal-
lamokat, azok mintha egy
más dimenzióba repítettek
volna; a fülnek kevésbé, a lé-
lek összhangjának annál in-
kább kedvezõ modorban. Az
együttest éltetõ fiatal csapat
jövõre ünnepli fennállásának
huszadik évfordulóját,
amelyre szintén új mûsorral
kívánnak készülni.

(Az esti viharban való ha-
zafelé vezetõ utunk az ég-
zengéstõl a jégesõig, a víz-
özöntõl a felhõszakadásig az
ítéletidõ teljes regiszterét
mutatta, aztán mire a város-
ba értünk, minden frissen
mosva, esti hûvöst kilélegez-
ve szikrázott a lámpák fé-
nyében.)

(Július 17., vasárnap) A
tegnapi esõ után páratelt,
fortyogó katlan a város. Ja-
vában gyülekeznek az este
lezúdult zivatarból felszip-
pantott felhõk. A déli csík-
somlyói koncertnek egy „hi-
bája” van: ki kell oda men-
ni. Ami ilyen idõben kettõs
kín, de már megszoktam,
hogy a kegytemplomhoz le-

hetõleg gyalog közelítek, és
úgy is távozok onnan. Jó hír
fogad: a tervezett orgona- és
trombitahangversenyt ezút-
tal pontosan lehet kezdeni,
mert a mise jó idõben befe-
jezõdött, a csodatévõ szo-
bor elõtti szokásos sor is tûr-
hetõen kanyarog.

Steffen Schlandt (Brassó)
és Hegyi Gábor (Németor-
szág) közös koncertje a nagy
barokk mestereknek (Hän-
del, Bach, Corelli, Torelli,
Purcell) adózik. Az elõadók
folyamatosan játsszák a dara-
bokat, az élményt így nem
szabdalja fel a tétova, gyakor-
ta rosszul idõzített taps. A ze-
nei élmény is áttételes: az or-
gonamûvész jócskán a karzat
mélyén, a hátunk mögött he-
lyezkedik el, csak a trombitán
játszó Hegyi Gábor mutatko-
zik meg néha a korlátnál
(mint õrszem a várfokon).

Összeszokott, rokon lelkû
páros benyomását keltik,
amint a két hangforrás min-
denható zengését rászabadít-
ják a templomban ülõkre.
Vannak, akik a karzat felé
fordulva fürkészik a láthatat-
lant, de abban mindenki
egyetért, hogy ennek a kon-
certnek mindenképpen meg
kellett történnie. A natúr-
trombita szerepeltetése a
fesztiválon, a kuriózumon
túl, egy fölvállalt mûvészi
életút homloktérbe emelését
is jelenti. A fél világot bejárt,
mindenütt népszerû mûvész
a fúvóshangszer nyers, sze-
mélyesen belõle táplálkozó
hangzatait hívja elõ, amit az-
tán az orgona jóságosan be-
burkol, anyásan felöltöztet.
Jó elnézni a magukba fordu-
ló, megrendült, privát arco-
kat, bár meglehet, az ülés-
rend irányával szembe men-
ve, talán indiszkréciót köve-
tek el a közönséggel szem-
ben: beleilletlenkedek a ma-
gánéletükbe, legmeghittebb
pillanataikba. (Ha magam is
az oltár felé néznék, csupán
az elõttem ülõk hátát lát-
nám, az arc játékai rejtve
maradnának.) De senki nem
tiltakozik és a fõszereplõ
mégis csak az áradó, duzza-
dó, felejthetetlen zene...

A délutáni égbolt továbbra
sem ígér semmi jót. A szer-
vezõk és a fellépõk közös el-
határozással azt választják,
hogy az esti mûsort átköltöz-
tetik a Csíki Játékszínbe, s
errõl a várkapura szegezett,
nyomtatott szöveg értesíti a
nagyérdemût. Szerencsére,
a szeredaiak már tudják az

aktuális jelszót: ha nem itt,
akkor ott...

A záróhangversenyen je-
len van Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke (a megnyi-
tóra is szívesen eljött volna,
de közéleti kötelességei visz-
szatartották), aki a rendez-
vényt (fõ)támogató minisz-
terként szólt a közönséghez.
Rövid, tartalmas biztatójá-
ban nagyon lényeges dolgot
fogalmazott meg a fesztivál-
lal kapcsolatban, mégpedig
azt, hogy általa mind a ze-
nész, mind a közönség meg-
tanulja s gyakorolhatja a
másság el- és befogadását,
amire a székelyföldi tájakon
is nagy szükség mutatkozik.
Ugyanakkor biztosítja a
szervezõket, a mûvészeket,
hogy a fesztivál a jövõben is
megkapja a hatóságok és a
szervezet részérõl a kellõ tá-
mogatást.

A gazdagon „megterített”
színpadon külön mûvészet
egyik pontból eljutni a má-
sikba, de a nap másik elõadó
párosának – Kobzos Kiss
Tamásról (ének, saz, koboz,
lant) és Erdal ªalikogluról
(ének, saz) van szó – ez nem
kunszt, számos alkalommal
léptek már fel koprodukció-
ban, testvéri egyetértésben.
Most is ez történik, az elõa-
dott Balassi Bálint- és Pir
Sultan Abdal-énekek két-
nyelvûsége egy tudatosan
gyakorolt és végigvitt prog-
ramnak a nyilvánvaló ered-
ménye. Kobzos és ªalikoglu
a legnagyobb természetes-
séggel jár át a másik anya-
nyelvi szövegeibe, mert a
dallamvilág egy és oszthatat-
lan. Külön kiemelném - leg-
alábbis számomra meghatá-
rozó élmény volt – Kobzos
Kiss Tamás Pir Sultan
Abdal-fordításait, amelyek a
maguk lefaragott, végletes
egyszerûségükben, a hang-
súlyok és az ismétlések válta-
koztatásával a legmélyebb lí-
rai érzelmeket voltak képe-
sek kifejezni.

Az est záró- és fénypontja
a Musica Historica együttes.
Megérdemelten kerültek
zárkõnek a fesztivál homlo-
kára. Külön kiemelendõ kö-
vetkezetes törekvésük arra,
hogy minden egyes alkalom-
mal új és új anyaggal állja-
nak a csíkszeredaiak színe
elé. A Várj meg, madaram
(Szerelmi énekköltészet és hang-
szeres muzsika a XVII. századi
magyar udvarokban) címû
összeállításuk darabjai a le-
hetõ legnagyobb természe-
tességgel illeszkedtek, akár-
csak a hangszeres zene az
énekkel, a dallamos szöveg-
mondással. A régi, avítt for-
dulatú, mai olvasónak ma-
gukat nehezen kibontó szö-
vegek fénylettek fel a kitûnõ
dikció folytán, mely egyúttal
értelmezési opciót is kínált a
mai kor emberének. Elfo-
gadtuk, mert õszintén elhit-
tük, hogy ezek a szövegek
valódi, õszinte szerelmi érzé-
seket fejeznek ki, odalett az
idejétmúlt szövegfordulatok
eredendõ komikuma. A fel-
szabadult régizenélésnek, s
az abban megtapasztalt kö-
zösségi örömnek örök min-
tájáról adnak évrõl évre bi-
zonyságot Csörsz Rumenék,
s a tomboló siker követelõzé-
sét is csak úgy tudták lesze-
relni, hogy a hangosan ra-
jongó közönségnek eszébe
juttatták: a koncertet záró
táncház fõ muzsikásai is õk
lesznek...

A végétõl az elejéig vissza-
pillantva: olyan volt az egész
– legalábbis a fogyasztó sze-
mével –, mint egy nagyon
szép, nem túl sok, de egytõl
egyig érett, egészséges szem-
tõl duzzadó szõlõfürt. Igaz,
hogy ez az eredmény elsõd-
legesen a meghívott fellépõk
immanens értékvilágából
származik, de a keret, amely-
ben mindez megnyilvánulha-
tott, s amely a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ és
tényleges támogatói érdemé-
nek tudható be, egy jól bejá-
ratott, kipróbált és tisztesség-
gel betartott fesztiválrend
biztosításával meghatározta
a rendezvény sikerét.

Csíkszereda, 2011. július 18.

Antoni Pilch, egy vérbeli trubadúr a Csíkszeredai Régizene Fesztiválon
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Hallgatva, miként ébred a
falu, Jánárosz atya meghal-
lotta Kiriákosz, a falu dobo-
sa harsogását a közeli té-
ren... „Jóemberek, hírül
adom nektek, hogy falunkba
érkezik a Szent Szûz. Egy
szerzetes, adja az Isten, hogy
reánk szálljon az áldása, el-
hozza ide Szûz Mária derék-
kötõjét, amelyet ezüstkazet-
tában õriznek. Megáll vele
itt a téren. Jöjjetek hamar
mindannyian – férfiak, nõk,
gyerekek – és térdeljetek le a
szent derékkötõ elõtt!”

Jánárosz atya szakállát
tépte haragjában. Káromló
szó jött a nyelvére, de lenyel-
te. „Szûzanyám – suttogta –,
bocsásd meg nekem, de én
nem hiszek ezekben a szer-

zetesekben. Szent Szûz-
anyám, vajon a tiéd-e az a
derékkötõ?”

Sok évvel azelõtt Jánárosz
atya Áthosz hegyén,
Vatopediben ott térdelt és
imádkozott a szent derékkö-
tõ elõtt. A kegytárgyat barna
gyapjúból szõtték, aranyszá-
lakkal hímezték ki, s el volt
rongyolódva a ráhullatott tö-
mérdek forró könnytõl. A
Szûz szegény volt, s Krisztus
is szegény volt itt a földön.
Akkor hogyan lehetett az
anyjának ilyen drága derék-
kötõje?

Más alkalommal a kolos-
torban egy gyermekkopo-
nyát mutogattak, aranyládá-
ban õrizték azt. „A Szent
Kiriákoszé” – mondotta az

ereklye felügyelõje. Néhány
nappal késõbb, egy másik
kolostorban egy nagyobb lá-
dácskát mutogattak: „Szent
Kiriákosz koponyája” –
mondta a szerzetes, akinek a
gondjára volt bízva az erek-
lye.

Jánárosz atya nem állhatta
meg, és megjegyezte: „Né-
hány napja mutattak nekem
egy gyermekkoponyát, és

azt mondták róla, hogy az a
Szent Kiriákoszé.” Mire a
szerzetes azt válaszolta: „Le-
hetséges. Csakhogy az a
gyermekkori koponyája.”
(...)

Az utca végén, egy szürke
szamár hátán megjelent a
nagy hasú és kimondhatatla-
nul vidám szerzetes. (...) A
szamár fel volt málházva két
hatalmas kosárral, amelyek-

bõl már-már csordult ki a
sok étel, ital.

A szerzetes nyomában jött
a gyerekhad, egy sereg puf-
fadt hasú, pipaszárlábú sze-
rencsétlen. Néhányan man-
kóval jártak, de mind szalad-
tak, tülekedtek, hogy elkap-
janak egy szem borsót, babot
vagy egy nyüves fügét abból,
amit a szerzetes feneketlen
zsebeibõl elõkotort és röhög-
ve hajigált jobbra-balra.

Megállt a menet, és a do-
bos odaszaladt, hogy lesegít-
se a szerzetest(...). „Az Úr
legyen veletek, gyermeke-
im!” – mondta a pap lassan,
énekelve a sokaságnak.
„Szálljon rátok az áldásom,
és a Szent Szûzé. Jöjjetek és
hozzátok az ajándékokat a
Szent Szûznek! Hozzatok
ide mindent: pénzt, egy karéj
kenyeret, innivalót, tojást,
túrót, gyapjút, bármit, ami
van! Hozzatok ide mindent,
boruljatok térdre és imád-
kozzatok!”(...)

„Térdeljetek le mindany-
nyian! – parancsolta a tö-
megnek. – Itt van Szûzmária
szent derékkötöje. De elõbb
menjetek a házaitokba gyor-
san, és hozzatok ide min-
dent, amit csak tudtok! – A
doboshoz fordult: – Lám,
meg sem kérdeztem még:
Vannak-e lázadók a falutok-
ban?”

„Alig tudunk meglenni tõ-
lük, szentatyám – mondta a
dobos. – Elfogyott már min-
den erõnk.”

„Kössétek fel, öljétek meg
õket, mind! A Szent Szûz
parancsolta nekem, hogy ezt
mondjam. Meg kell ölni
õket, mert nem emberek õk,
hanem veszett ebek!” (...)

Jánárosz atya, a falu pap-
ja, odament és botjával ütö-
getni kezdte a szerzetes lá-
bát: „Szentatyám, beszél-
nem kell veled... Mi szél ho-
zott erre?”

„A Szent Szûz küldött –
válaszolta a szerzetes, és az

Oberten János 

Antiszemitizmus

Tisztelt Heller Ágnes,
nemrég Makovecz Imre a

következõket nyilatkozta:
„nem muszáj keresztény-
nek lenni ahhoz, hogy vala-
ki ne álljon anyagi és politi-
kai elõnyökért valamelyik
oldalra, mint mondjuk
Heller Ágnestõl kezdve az
egész társaság, akiket én
bandának hívok”. „…ezt a
szempontot nem tudom ki-
hagyni, ha fejre állok, ak-
kor sem.” Azt állította to-
vábbá, hogy „nekik” (ez
jelenthette Önöket és az
egész zsidóságot ) folyama-
tosan kifogásuk és fölényér-
zetük van a magyarsággal
szemben, és egy hamis vagy
nem hamis kiválasztottság-
tudat alapján értékelik, ami
Magyarországon történik.
„Egyébként, nem irigylem
tõlük, és még hajlandó is
vagyok elfogadni, de ha ezt
állítják magukról, akkor
nem törekedhetnek egy má-
sik nép (azaz a magyar –
szerk.) elpusztítására.” Ön
szerint, mivel az idézett
nyilatkozó a kormány tá-
mogatását élvezi, tekinthe-
tõ-e ez átvitt értelemben hi-
vatalos véleménynek is ?
– Wagner, kedvenc zene-
szerzõm is antiszemita volt.
Ebben nincs semmi külö-
nös. De ha egy olyan intéz-

mény vezetõje , amely ben-
ne van az alkotmányban,
zsidózik, az sem Franciaor-
szágban, sem Németor-
szágban, bárhol Európá-
ban, sem Amerikában nem
hangozhat el, ha mégis
megtörténne Nyugaton, az
állami intézet vezetõjének

másnap le kellene monda-
nia. Magyarország ilyenfor-
mán nem eurokonform, hi-
szen korábban, egy másik
hasonló nyilatkozatot köve-
tõen Makovecz Imrét Buda-
pest díszpolgárává válasz-
tották. A politika is tehet
róla. Makovecznek, az
MTA-hoz hasonló presztí-
zsû Magyar Mûvészeti
Akadémia elnökének, eb-
ben a minõségben nem sza-
bad zsidóznia. Az õ dolga,
hogy zsidózik, hiszen egy

szabad országban élünk,
szólásszabadság van, tehát,
ha neki tetszik, zsidózzon.
De az már nem csupán reá
tartozik, hogy eközben egy
olyan szervezet élén áll,
amelyet befoglaltak az új al-
kotmányba. 

Említette egyszer, hogy
szemtanúja volt annak,
hogy a villamosban egy fér-
fi trikóján „Ellenségeim a
zsidók” felirat szerepelt, és
ezt senki sem tette szóvá.
– Amerikában ez nem lehet-
ne, mert mindenki fellépne,
ha a földalattin vagy buszon
valaki ilyet viselne. Ott aki

zsidózik, cigányozik, mele-
gezik, azt másnap elbocsát-
ják állásából. Nem kell az ál-
lamnak fellépnie. A munka-
adók, a kollégák nem tûrik,

hogy rasszista beszéd szapo-
rodjon el a környezetükben.
Nem az államnak, a tör-
vénynek kellene fellépnie,
hanem a polgártársaknak.

Vagyis a civil ellenállás-
nak?

– Nem is kell ellenállni, ha-
nem civil megítélés-elítélés
alapján fellépni. Nem az
osztályfõnöknek kell meg-
büntetnie a rakoncátlan
rasszista tanulót, hanem az
osztálytársaknak kellene fi-
gyelmeztetniük õt. 

Paternalizmus

Az alig két évtizede
fennálló kelet-európai ka-
pitalizmusban az emberek
elveszítették a biztonságot.
– Ha a paternalizmusról be-
szélünk, amely a szociális

segítséget osztja ki az állam
bácsi kezébõl, a mostani
paternalizmus nem ilyen.
Ez bonapartista paternaliz-
mus. Azon alapul, hogy egy
ember vagy egy emberi in-
tézmény minden hatalmat
saját kezébe akar összpon-

tosítani. Annak idején III.
Napóleon csinálta ezt. Egy

hatalmi despota. A pater-
nalizmus lehet populista. A
Fidesznek voltak populista
jelszavai, de ez nem egy po-
pulista párt, mivel a gazda-
sági intézkedései a gazda-
goknak kedveznek, a szegé-
nyeket pedig sújtják. … A
paternalizmuson belül is lé-
teznek a paternalizmus kü-
lönbözõ formái, és az a kér-
dés, hogy nálunk milyen
formák vannak. Orbán
rendszere egy bonapartista
rendszer. Ne felejtsük el

hogy Louis Bonaparte – III.
Napóleon – is kétharmados
többséggel lett megválaszt-
va, mint köztársasági elnök,
majd feloszlatta a parla-
mentet. A mai magyar mi-
niszterelnöknek ezt nem
kell megtenni, mert a ma-

gyar parlament teljesen
súlytalan. A bonapartista
uralmi technikának az a
taktikája, hogy a korábbi
kormányok tagjait igyekez-
nek befeketíteni és krimina-
lizálni, a többi nem kor-
mányerõt, például az LMP-
t, pedig levegõnek nézik. A
fékek és ellensúlyok rend-
szerét úgy lehet felrúgni,
hogy egyrészt megszüntetik
a demokratikus intézmé-
nyeket, másrészt a fennma-
radó intézmények vezetõi
posztjaira saját embereket
neveznek ki.

2009-ben készült egy
nemzetközi felmérés „A
Fal leomlása utáni két évti-
zed” címmel, melybõl töb-
bek között kiderült, hogy
az emberek legnagyobb
problémának a korrupciót
és a bûnözést tartják, az
erõs gazdaságot többre érté-
kelik, mint a demokráciát,
illetve a demokratikus veze-
tés helyett inkább szeretné-
nek egy erõs vezetést.
– Ez Magyarországon na-
gyon nagy probléma, és a
probléma a néppel van. A
népnek olyan kormánya
van, amilyet megérdemel.
Magyarországon az embe-
rek alapjában véve nem be-
csülik a szabadságot, a de-
mokráciát, és gyûlölik a pia-
ci viszonyokat. Paternaliz-
musra vágynak, arra, hogy
valaki mindent intézzen el
helyettük. 

Modernitás 

Ön könyvet írt Fehér Fe-
renccel közösen A moder-
nitás ingája címmel. Ebben
azt fejtegeti, hogy az inga jel-
legzetes kilengései jelzik a
szélsõ lehetõségeket. A leg-
paradigmatikusabb mozgása
az „individualizmus” és a

Apokalipszis, mikor ? 
Heller Ágnes filozófussal az idei Pécsi Országos Színházi

Találkozón beszélgettünk, a Dramaturgok Céhe a Kortárs

Magyar Dráma Nyílt Fóruma rendezvényére hívta meg õt,

ahol Apokalipszis a színpadon címmel Juhász Kristóf Pestis

41. címû darabja kapcsán folyt szakmai beszélgetés. A töré-

keny alkatú, hatalmas tudású professzor asszony elõadása

egy szabadegyetemmel is felért. Ezután kérdeztük. 

Nikosz Kazantzakisz

A szûz derékkötõje
Az alábbi történet a görög polgárhábo-

rú idejérõl szól, a 40-es évekbeli balká-

ni állapotokról, amelyek idõnként az-

óta is visszatértek.
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„közösségi” között leng: a
klasszikus kapitalizmus és
az ellenhatásként megszü-
letõ kommunista eszme el-
lentétérõl van szó. Jelenleg
jobbra kilengés tapasztal-
ható. Gondolok Franciaor-
szágban Marine LePen
Nemzeti Frontjának elõre-
törésére , az osztrák Sza-
badság Pártra, a finn jobb-
oldalra.
– Általában gazdasági okok
miatt jelentkezik a jobbrato-
lódás. A nyugat-európai
szélsõjobb nem gazdasági
nehézségek miatt jött létre,
hanem a bevándorlók prob-
lémája miatt, ami speciális
kezelést igényel. Ezek a szél-
sõséges csoportok azonban
egy nyáron át táncolnak,
elõrelátható, hogy elég ha-

mar eltûnnek majd. 

Mi is tulajdonképpen a
modernitás ma ? 
– A posztmodernitás a mo-
dernitás kritikai készletfel-
mérése, vagyis a poszt-
modernitás a modernitáson
belüli uralkodó irányzat: lel-
tárkészítés és kritikai értéke-
lés. A modernitás a tagadá-
son keresztül nyilvánul meg,
dinamikája történeti: a meg-
levõ intézményt egy elkép-
zelt, a jövõbeli állapot állás-
pontjáról bírálják, így az
„új”-hoz mindig a „jobb” ki-
fejezés társul. Modern világ-
ban élünk, és nemcsak Euró-
pában, hanem az egész föld-
kerekségen a modernitás
alapstruktúrái kialakulnak,
ezen belül, az intézmények

azok, amelyek a hatalmat
gyakorolják.

Jövõ

Hogyan látja az ország
jövõjét?

– Magyarországon meg-
szûnt a liberális demokrácia
alapvetõ elve, a hatalom-
megosztás. Ez úgy jöhetett
létre, hogy Magyarországon
az elmúlt húsz évben nem
voltak igazán erõs pártok.
1990-ben még volt MDF,

SZDSZ, Kisgazdapárt,
KDNP, Fidesz és a szocia-
lista párt. Ezek közül az elsõ
három mára eltûnt a törté-
nelem süllyesztõjébe. Ma-
gyarországon ma választási
konglomerátumok vannak,
amiket egyrészt a hit, a vá-
gyakozás és a remény, más-
részt a gyûlölet és a csaló-
dottság tart fenn. Ha e kettõ
egyesül egymással, akkor
jön ki a kétharmad. Német-
országban, az Egyesült Álla-
mokban, Angliában például
nagy hagyományú pártok
vannak, és hol az egyik
nyer, hol a másik. Egy párt
lehet programpárt, liberális
vagy konzervatív, vagy osz-
tálypárt, abban az értelem-
ben, hogy a munkaadókat
vagy a munkavállalókat kép-
viseli. Magyarországon nin-
csenek valódi pártok, gon-
doljunk csak a Fideszre,
amelynek nincs elvi struktú-
rája, összevissza forog a ra-
dikális liberalizmustól a pol-
gárság, majd az emberek
pártjáig. Lehet, hogy a Fi-
deszben vannak konzervatí-
vok, akik alkalmasak lenné-
nek egy pártot képviselni, de
mostani állapotában ez a
szervezet nem tekinthetõ
egy pártnak. A mai MSZP is
két párt, nem egy. Nem
akarnak kettéválni, pedig
szerintem a választók szem-
pontjából szerencsésebb len-
ne. De ez az õ dolguk. Ha a
kétharmadot eredményezõ
két csomag – a csalódottság
és gyûlölet, valamint a re-
mény és hit csomagja – fel-
bomlik, akkor különbözõ új
erõk jelenhetnek meg, ame-
lyek esetleg képesek lehet-
nek a rendszerváltás óta elõ-
ször Magyarországon valódi
pártokat alakítani. Azt re-
mélem, hogy ez a következõ
három évben megvalósul, és
akárki nyer, ez stabilitást ad-
hat az országnak

Erdély

Mi a véleménye a Ro-
mániában élõ magyarság

politikai helyzetérõl? Ar-
ról, hogy legújabban Or-
bán támogatásával Erdélyi
Magyar Néppárt indulna
Tõkés László vezetésével
az RMDSZ-szel szemben,

kockáztatva ezzel, hogy a
magyarság elérheti-e még
a parlamentbe jutási kü-
szöböt. Miközben a rend-
szerváltás óta mindig ott
volt, sõt jelenleg is kormá-
nyon van. 
– Az a benyomásom, hogy
az erdélyi magyarság józa-
nabb, mint a magyarországi.
Mindig is így éreztem, s en-
nek történelmi elõzményei
vannak. Talán a kálvinista

gyökerek miatt van. Józa-
nabbul viselkedik, és a jövõ-
ben is ezt teszi, és az
RMDSZ továbbra is bekerül
a kormányba, hiszen a ro-
mán kormánynak szüksége
van megbízható koalíciós
partnerre. 

Világpolitika 

Miként Kelet-Európá-
ban 1989-ben a népi de-
mokráciák dominó – sze-
rûen összeomoltak, a mos-
tani arab felszabadító har-
cok nem ugyanazon elv

alapján robbannak ki egy-
más után? 
– Egy dolog a felszabadulás,
és más dolog a felszabadu-
lás intézményesítése, ami
most némely arab ország-
ban, nem mindegyikben,
még nem következik. Akár-
mi következhet. Mi is tud-
juk, hogy a II. világháború
végén felszabadultunk Né-
metországtól, és azonnal be-
leestünk a Szovjetunióba.

Az Amerikai Egyesült
Államokkal, a világ legde-
mokratikusabbnak tartott
államával szemben több ki-
fogás is emelhetõ. Az õsla-
kos indiánokat rezervá-
tumba zárták, afrikai néger
rabszolgákat „importál-
tak” és dolgoztatták, atom-
bombát is õk dobtak le elõ-
ször, méghozzá civil la-
kosságra, megosztották a
Szovjetunióval a világot,
Németországot, Koreát,
Vietnamot, nem is beszél-
ve a Vasfüggönyrõl az eu-
rópai népi demokráciák és
az európai kapitalista or-
szágok között, amihez
Amerika is hozzájárult. És
akkor Irakról, Afganisz-
tánról nem is beszéltünk,

továbbá Belgrád bombázá-
sáról. 
– Szerintem Amerika az
egyetlen igazi demokrácia,
inkább az, mint az európai,
ez egy harcos demokrácia.
A bûneiket mindig õk ol-

dották meg, õk változtattak,
az emberek saját maguk
húzták ki magukat a baj-
ból. A vietnami háború ide-
jén az ország lakossága tilta-
kozott, õ tagadta meg azt,
míg az elnök kénytelen volt
megszakítani.

Apokalipszis 

Térjünk vissza a fél órá-
val ezelõtt befejezõdött té-
mához. Az Ön által elem-
zett darabok és kötet kap-
csán beszélt a Végítéletrõl.
– Morális kérdés az, amikor
a bûnös generáció szembe
kell nézzen egy ítélettel,
amelyben a bûnös megbûn-
hõdik, az erény pedig meg-
kapja méltó jutalmát. Errõl
szólna az Utolsó Ítélet. De
ma nincs sem erény, sem
bûn, csak utálatos kicsinyes-
ség van, mindenütt csak ki-
csinyesség. Hogy kerül ide a
végítélet? Vitapartnerem
szerint nem csupán globális,

totális apokalipszis van,
egyéneknek és közösségek-
nek is lehet „világvége”. Vé-
ge sok mindennek van. Ró-
ma is elpusztult, de nem
volt világvége, mert nem
volt ítélet. „Mindig így volt,
e világi élet, egyszer fázott,
másszor lánggal égett”,
ahogyan Vörösmarty Mi-
hály mondja. A vég még
nem az utolsó ítélet, mert
nincs ítélet. Vége van és
kész. Az apokalipszis bibliai
mûfaj, öten-hatan mûvel-
ték, látomás a világvégérõl.
Akik az apokalipszis mûfa-
ját gyakorolták, pontosan
tudták, hogy van jó és van
gonosz, és mi a jó és mi a
gonosz, mi marad meg és
mi pusztul el. Jeremiás –
aki szemben Dániellel és Já-
nossal nem volt apokalipti-
kus próféta – azt mondta,
hogy az õ városa fog elpusz-
tulni, de semmit sem tett az
ellen, hogy elpusztítsák. Az
apokalipszisirodalomban
vége az ezeréves birodalom-
nak, megszólalnak a harso-
nák, minden összeomlik, Is-
ten gyõzedelmeskedik és
ítélkezik. Az apokalipszis
ugyanakkor egy másik világ
eljövetelét is jelzi.

Heller Ágnes 1929. május 12-én szüle-
tett Budapesten, polgári zsidó család-
ban. Tizenötödik évében járt, amikor
kezdõdtek a deportálások. Az apja oda-
veszett, és sok közeli és távoli barátja is.
1956-ig kétszer volt tagja a kommunis-
ta pártnak, de mindig kirúgták, végül
56 után az egyetemrõl is kitették. Ere-
detileg középiskolai tanár volt. 1963—
73 között az MTA Szociológiai Kutató-
csoportjának a munkatársa. Lukács
György tanítványa. A Budapesti Iskola
egyik alapítója. 1973–77 között „politi-
kai munkanélküliként” fordításokból
élt. 1977-ben Ausztráliába emigrált,
1978–1986 között a Melbourne-i Egye-
temen tanított. 1989-ben tért haza,
1995-tõl nyugdíjazásáig az ELTE Esz-
tétika és a JATE filozófia tanszékének
egyetemi tanára volt. Elsõsorban etiká-
val és történetfilozófiával foglalkozik.
Emigrációjáig, majd valamivel tovább a

marxista-újbaloldali nézõpontot képvi-
selte. Késõbb a posztmodern perspektí-
vájából vizsgálódik. Tanított a Berlini
Egyetemen, a melbourne-i La Trobe
Egyetemen, a Torinói Egyetemen, a
Sao Paoló-i Egyetemen, végül New
York-ban (a New School for Social
Researchben) kapott katedrát 1986-
ban. Ez utóbbi munkahelyét még az
1990-es évek elején is fenntartotta, de
közben 1990-tõl már hazajárt filozófiai
elõadásokat tartani a  Szegedi József
Attila Tudományegyetemen (1994–) és
a budapesti Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen. 1995-ben habilitált. 1995-
tõl 1999-ig, nyugdíjazásáig az  Esztéti-
ka Tanszékén tanított. Hazajövetelekor
beválasztották az MTA levelezõ
(1990), majd rendes (1995) tagjai sorá-
ba. Mind a tudományos, mind a politi-
kai és kulturális életnek aktív szereplõje
napjainkban is. 2010-tõl professor

emeritaként ismét tanít az ELTE Eszté-
tika Tanszékén. Elkötelezettsége, de-
mokratikus gondolkodása az 1960-as
évek közepétõl az új gazdasági mecha-
nizmus szellemének jegyében legin-
kább Bíró Istvánéval rokon: a polgári
demokratikus gondolatszabadság je-
gyében gondolkodni, politizálni, tudo-
mányokat mûvelt. Kitüntetéseibõl: Les-
sing-díj,  (1981) Kitûnõ oktató (1990)
Hannah Arendt professor of Philo-
sophy, (1994) (1995) – Tudományos
munkássága elismeréseként. Díszdok-
tor, (1996) (2004. március 15.) Euró-
pai Parlament Olasz Szekciója kitünte-
tése (2004) Firenze város kitüntetése
(2004), Pro Scientia aranyérem (2005),
Sonning-díj (2006) Hermann Cohen-

díj (2007), Vig Mónika-díj (2007),
Mazsike Várhegyi György-díj (2007),

(2008) Goethe-érem (2010) MSZP
Közéleti díj (2011) 2011-ben  részesült.

Heller Ágnes

ezüstkazettára mutatott. –
Oda megyek, ahova küld.”

„Akkor jó, mert engem is
a Szent Szûz küldött, hogy
megmondjam neked: kot-
ródj innétt! Vedd a kazettá-
dat, a kosaraidat, a szamara-
dat, a csodaszereidet és tûnj
el!”

„Szûzanyám...”
„Ne vedd a szádra a ne-

vét. Mert ha valóban az Úr
Anyja küldött, akkor meg-
rakott volna búzával, olaj-
jal, ruhával, amibõl bõven
van nálatok a szent hegyen,
hogy szétosszad, adjál belõ-
le mindenkinek, akit Õ sze-
ret, a mezítlábasoknak, ru-
hátlanoknak, azoknak, akik
halnak meg az éhségtõl.
Nem pedig azért küldött,
hogy elszedd tõlük az utol-
só falatot, azt a keveset is,
ami még megmaradt nekik.
Azt parancsolom neked,
hogy hallgass! Szolgáltam
én is Athosz hegyén. Isme-
rem a szokásaitokat, a
szemforgatásotokat, a here-
ségeteket. Templomi tolva-
jok vagytok!” Aztán kemé-
nyen megragadta a szerze-
tes karját: „És hogy meré-
szelsz olyasmit mondani,

hogy Öljétek meg, akasszá-
tok fel! Ezt parancsolta vol-
na neked a Szent Szûz?
Ezért vonult be a Fia Jeru-
zsálembe – amit a mai na-
pon ünneplünk – és hagyta,
hogy keresztre feszítsék?
Hányszor áruljátok el még
Krisztust, Júdások, amik
vagytok!”(...)

Aztán Jánárosz atya a tö-
meghez fordult, amely oda-
gyûlt, s döbbenten nézett,
mintha valaki szeget szúrt
volna a szívébe:

„Testvéreim – mondta ne-
kik – boruljatok le a szent
derékkötõ elõtt, de ne adja-
tok egy szem búzát se ennek
a szerzetesnek! Szegények
vagytok és éheztek, mind-
annyian. Nincs mit egyenek
a gyermekeitek. A Szûzanya
nem szorul rá a Ti ajándéko-
tokra. És – Uram bocsáss! –
hogyan is kérhetne tõletek
ilyet? Õ nem kér, hanem ad,
mert az egész kereszténység
anyja. Õkegyelmessége ho-
gyan nézhetné azt, hogy a
gyermekeket marcangolja az
éhség, és ne adna nekik bár
egy darab kenyeret?

A szerzetes atya azért jött
ide a faluba, hogy megtöm-

je a kosarait és továbbálljon,
de látta, hogy milyen szegé-
nyek vagyunk. Látta, hogy
az éhezõ gyermekek a nyo-
mába szegõdtek, és megsaj-
nálta õket. Mert a Szent

Szûz hûséges és alázatos
szolgája õ. Vagy talán nem
lenne hely szívében a Szent
Szûznek? Minek is kellene
neki olyan sok válogatott
étel és ruha? Hiszen régóta

már hátat fordított az evilá-
gi múlandó gazdagságnak,
és Athosz hegyére ment
szent éleltet élni. Most pe-
dig, áldja meg õt érte az Is-
ten, megszánt bennünket

szegénységünkben, amiben
vergõdünk, és úgy határo-
zott, hogy megoszt velünk
mindent abból, amit útköz-
ben gyûjtött, amíg hozzánk
jött. Mindent, ami a kosara-
iban van!” (...)

Jóformán be sem fejezte a
mondanivalóját, s a kosarak
máris lekerültek a szamár-
ról, a nõk telirakták a köté-
nyüket, a férfiak a kalapju-
kat, a gyermekek könyökig
dugták kezüket a kosarakba. 

„Lassan? Csak lassan! –
szólt rájuk Jánárosz atya, és
arca csillogott az elégedett-
ségtõl. – Imádkozzatok elõ-
ször! Köszönjétek meg a
Szent Szûznek, hogy ide-
küldte ezt a szerzetest teli
kosarakkal és a sok jóval.”

A szerzetes mit tehetett
mást, mint morgott a szakál-
lába, csorgott róla a víz... és
gyilkos tekintet lövellt a falu
papja felé. „Tönkretettél, le-
szegényítettél... Hogy a fene
egyen meg, te pópabõrbe
bújt ördög!” S miután kiju-
tott a faluból, visszafordult
és nagyot köpött. Nem is
egyet.

Fordította:
Zsehránszky István



Folytatás a 14. oldalról

Végül megjelenik az egység
mítosza is. Egy XII. századi
fejedelmi udvar maradványa-
inak felfedezése (s vele együtt
egy bizánci stílusú templomé
is) a szerzõk számára elegen-
dõ, hogy kijelentsék: „Senes-
lau utódai megpróbáltak lét-
rehozni egy olyan politikai
struktúrát, amelyben megta-
lálják a helyüket mindazok a
kis államalakulatok, amelyek
abban az idõben léteztek.”
Azt állítják, hogy I. Basarab,
az „Államalapító” kétségkí-
vül megvalósította ezt két el-
járással: egyrészt „az argeºi
központ körül egyesítve azo-
kat a kenézségeket és vajdasá-
gokat, amelyeknek vezetõi
felfogták annak az értelmét,
hogy erõteljes és független ál-
lamot kell létrehozni, más-
részt pedig nyilván azon ro-
mánok lakta területeknek a
felszabadításával, amelyek
politikai vagy gazdasági téren
az Aranyhorda Kánságtól
függtek”. Szerintük mindkét
eljárás a közös, egységes akci-
ót és az övezetben élõ összes
román közötti tökéletes
együttmûködést hangsúlyoz-
ta, anélkül, hogy bár egyetlen
bizonyíték létezne erre. Ellen-
ben mélyen elhallgatják azt,
hogy az országegyesítõ vajda
„Bazarad, Tihomirnak a fia”,
az apja nevébõl ítélve feltehe-
tõleg turáni (Nicolae Iorga
szerint kun) vagy pedig szláv
származású.

Sõt mi több, az országala-
pítás hagyományából nem
emelnek ki egyebet, mint
„Olténia egyesülését Munté-
niával – az elsõ lépést Havas-
alföld megalapításához” és
„valamennyi román részvé-
telét a Kárpátokon túli állam
megteremtéséhez”, aminek a
bizonyítéka a „demográfiai
átvitel – amit, feltehetõleg, in-
tézményátvitel kettõzött
meg”. Ugyanis „a legendás
hírû Negru-vodã kiszállása
Fogarasból Câmpulungba és
Argeºbe (1290-ben) [lásd a ké-

sõbbi havasalföldi krónikákat!]
alkalmul szolgált ahhoz,
hogy behódoljanak a Basara-
bok az összes bojárral együtt
az Olton túlról”. Jobb lett vol-
na, ha a szerzõk Gheorghe
Brãtianu munkáját, a Tra
diþia istoricã despre întemeierea
statelor româneºti-et (1945)
tartják irányadónak. Õk vi-
szont Nicolae Iorgát követik,
aki szerint már az ország ne-
ve – Þara Româneascã – „va-
lóságos területi egyesítési
programot jelent, ami min-
den román számára érvé-
nyes”. S így egy jottányit sem
térnek el az RKP Programjá-
tól (1975), amely szerint „a
társadalmi igazságért való
harc” „a függetlenségért és a
nemzeti egységért való harc-
cal” együtt „a román nép év-
százados törekvése volt”.

Ezáltal ilyen megállapítá-
sokra jutnak, mint: „A román
politikai élet, miután azt Er-
délyben megszüntették, a he-
gyeken túl valósult meg, hogy
ily módon Alpokon túlivá
(„transalpinã”) váljék.” Vagy
olyan képtelenségig, amely
már a marxista szállóigét jut-
tatja eszünkbe, miszerint „a
szabadság felismert szükség-
szerûség”. „Végül is – írják a
tankönyvszerzõk – megfordít-
va egy kissé a dolgok termé-
szetes rendjét, miért ne vél-
hetnénk úgy, hogy a legendás
elöljárót azért hívták a hegye-
ken túlról, mert a Kárpátok és
a Duna közötti román társa-
dalom ennek érezte szükségét
államisága elsõ órájában?”

A Moldva feudális állam
megalakulása címû leckében
ugyanazok a történetíróilag
nagyra becsült értékek érvé-
nyesülnek: a kontinuitás, a
függetlenségért való harc, az
egység, azoknak a vezetõk-
nek a hõssé avatása, akik
Magyarország ellen harcol-
tak. A politikai kontinuitás
érvényesítése érdekében eze-
ket mondják: „A Kárpátok-
tól délre lévõ helyzethez ha-
sonlóan, a nagy hegylánctól
keletre is több évszázadon át

turáni és mongol elnyomók
»lepték el« a hazai társadal-
mi-politikai realitást. A törté-
nészek igyekezete olyan in-
formációkat eredményezett,
amelyeket kezdeti államiság-
ként lehet felfogni: a kárpát-
dnyeszteri térségben élõ vala-
hok »országai« , katonai ve-
zetõi (duci), a térség nagy
eseményeiben részt vevõ ka-
tonai alakulatai.” Meg van-
nak nevezve a központok is:
Bâtca Doamnei, Baia (fo-
lyóparti vásárhely, „Erdély
közvetlen szomszédságá-
ban”), valamint Siret (léte
1326-tól dokumentummal
bizonyított). Ez utóbbit tar-
tották a Moldva északi ré-
szén lévõ Valahia központjá-
nak, a német, a lengyel és az
arab forrásokat idézve, mi-
velhogy „ott tartották fogság-
ban (1307-ben és 1308-ban)
Bajorországi Ottót, az Ár-
pád-ház kihalása után a ma-
gyar koronára pályázó esély-
telen trónkövetelõt”. Ugyan-
abban „a »valah országok és
az oroszok« közötti érintke-
zési zónában zajlott le a XIV.
század elején annak a polgár-
háborúnak az egyik epizód-
ja, amelyet az Aranyhorda
Tatár Kánság robbantott ki”.

Máris érezhetõ ennek a po-
litikai formációnak a függet-
lenségi igénye, valamint a fi-
gyelemre méltó katonai po-
tenciálja, amely szembenállt
„az Aranyhorda felforgató
erejével”, de megállta a he-
lyét a Magyarország és Len-
gyelország közötti versengés
körülményei között is; utób-
biak azért vetélkedtek, hogy a
régióban egy hatalmuk alatt
álló új államot hozzanak lét-
re, mint legjobb eszközt arra,
hogy a Kárpátok és a Fekete-
tenger közötti átmenõ keres-
kedelmi zónát uralják, hogy
ellenõrzésük alatt tartsák a
pontuszi kereskedelmet, ami
jelentõs erõforrást jelentett
saját politikai és gazdasági
stabilitásuk szempontjából.”

(Folytatjuk)
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Folytatás a 15. oldalról

És feltételezhetõ, hogy
ha megnövekszik a roma
közösség tagjainak a bizal-
ma, ha kevésbé félnek at-
tól, hogy megvallják kilé-
tüket, hovatartozásukat,
akkor más arányban lesz-
nek jelen az ország lakos-
ságát illetõen a népszámlá-
lásban is?
– Igen, ez is kiderül a nép-
számlálás végén, mert hiszen
számos elemzõ állítása sze-
rint valahol a roma közösség
a másfél és a két és fél milliós
lélekszám között kellene el-
helyezkedjen. Hogy ez

mennyiben lesz ténykérdés
decemberben, ez majd akkor
dõl el, amikor ténylegesen a
biztosoknak azt mondják
ezek a személyek, hogy ro-
mák. És végül is minden
egyes civil erõfeszítés mellett
vagy ENSZ-segítség mellett
azért ne felejtsük el hogy
mindenekelõtt az egyén sza-
bad bevallásán múlik...

Mindenki maga hatá-
rozza meg, hogy milyen
nemzetiségû.
– Így van. Tehát nem lehet
ráragasztani azt a bélyeget,
hogy roma, ha õ magát
nem akarja annak vallani.

Ugyanez érvényes más et-
nikumúakra is.

A népszámlálás tíz nap-
ja pontosan mikorra van
idõzítve?
– Az október 22-e és 31-e
közötti periódusra. 

És addig ezt mind el
akarják intézni, amit az ál-
lamtitkár úr most elmon-
dott... 
– Bizony, és azt nem szabad
elfelejtenünk, hogy a felszí-
nen csak ez látszik: a bizto-
sok kiválasztása, az ûrlapok
kérdése, az anyanyelvû
kampány kérdése. De min-
dezek mögött rengeteg
olyan technikai kérdés búvik
meg, aminek a megoldása
nem látszik az egyszerû em-
ber számára. Például az,
hogy hol tárolnak akkora
mennyiségû papírt, amen-
nyi kell egy népszámlálás-
hoz? Vagy hogy néz ki a
program, amivel az ada-
tokat feldolgozzák a számí-
tógépben? Hova teszik a
szervereket? Minden telepü-
lésen lennie kell számítógép-
nek ehhez a népszámlálás-
hoz, és ahhoz fel is kell ké-
szíteni az embereket, hogy
kezeljék az adatgyûjtés, az
adatfeldolgozás szempontjá-
ból a problémákat. Tehát
ezek a nem látható háttér ré-
szei, amiket mind-mind meg
kell valósítani egészen szep-
tember végéig: legyen min-
denhol meg a számítógép,
legyen kihordva a papír, le-
gyen kihordva a plakát, le-
gyenek felkészítve a bizto-
sok, alakuljanak meg a helyi
bizottságok. És ezek csak tö-
redékei annak a nagy meny-
nyiségû technikai háttérnek,
ami egy ilyen mûveletnek
szükséges. 

Alapos munkára, német
szervezésre van szükség.
– Igen. Románosan német
szervezésre.

Hunok, székelyek 
és zulukafferek
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