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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2429 ▲
1 amerikai dollár 3,0025 ▲
100 magyar forint 1,5298 ▼

Angela Merkelék 
újabb választási kudarca

Angela Merkel kancellár kudarcaként érté-
kelték tegnap politikai megfigyelõk a
Mecklenburg-Elõpomerániában megtartott
tartományi választások eredményeit: az
SPD és a Zöldek pártja lett a két gyõztes.

Vezércikk 3

Közönséges vacsora 
a kolozsvári színházban

Nyolc bemutatóval készül a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház ebben az évadban, de
vendégelõadásokat, felolvasószínházi elõ-
adásokat és koncerteket, valamint az elmúlt
évadokból áthozott produkciókat is láthat a
közönség – számolt be az évadkezdõ sajtó-
tájékoztatón Tompa Gábor igazgató.

Aktuális 2

Társadalom 7

Parlamenti ülésszak:
az elsõ gong
Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy
az RMDSZ ebben az ülésszakban a gaz-

daságélénkítést szolgáló intéz-
kedésekkel kapcsolatos jogal-

kotást tekinti prioritásnak.
Ami azt mutatja: az szövet-
ség vezetõi felismerték,
hogy a lakosság megélhe-
tési problémáit többre

tartja a közösségi jo-
gok érvényesítésének
igényénél.

Salamon 
Márton László

„A tudás nem kamerafüggõ”

Tagadta tegnap lapunknak Hargita megye
fõtanfelügyelõje azt, hogy a megye diákjai
azért értek el a nyárinál sokkal gyengébb
eredményeket a pótérettségin, mert a júliusi
vizsgákkal ellentétben az õszi megméretés
már kamerák felügyelete alatt zajlott. 

Kultúra 8

Az RMDSZ törvényhozási
prioritásait vitatták meg a

szövetség képviselõinek és sze-
nátorainak tegnap délelõtti kö-
zös frakcióülésén. Máté András

Levente, az RMDSZ alsóházi
frakcióvezetõje szerint ebben az
ülésszakban „kötelezõ dûlõre
vinni a kisebbségi törvényt”.
3. oldal

Közhasznúvá váló cián
Törvény születhet a bányaterületeken található ingatlanok kisajátításáról

Vámpontokként újranyílnak
Hargita megyében az augusz-

tus folyamán bezárt székelyud-
varhelyi és gyergyószentmiklósi
vámügyi igazgatóságok, miután a
helyi vállalkozói réteg kérését po-
zitívan bírálta el az országos vám-
hatóság. Ambrus Istvántól, a
Hargita Megyei Jövedéki Adó- és
Vámigazgatóság vezetõjétõl meg-
tudtuk: a megnyitott egységek
ugyanazokat a feladatokat látják
el, mint az egykori igazgatósá-
gok, sõt, néhány feladattal ki is
egészül tevékenységük, például a
jövedéki adó területén. 6. oldal 

Ismét „vámolhat”

Székelyudvarhely
ÚMSZ

„Teljes egyetértéssel” fogad-
ták el tegnap a kormányt tá-

mogató alakulatok azt a javasla-
tot, hogy a jövõ évben esedékes
helyhatósági és parlamenti vá-
lasztásokat összevonják. Bár a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
több vezetõ politikusa egy nappal
korábban idõpontként 2012. no-
vember 18-át javasolta, a szavazás
pontos napjáról egyelõre nem
döntöttek. A választási rendszer
módosításának kényes kérdését
szintén késõbb veszik napirendre,
ugyanis a PDL által szorgalma-
zott többségi választási rendszer-
rel nem ért egyet az országos visz-
szaosztás megtartását kérõ
RMDSZ. Folytatása a 3. oldalon 

Jövõre egyszer

voksolunk?

Jól foghat a kisajátítás. A Verespatak melletti Szarvaspatak-völgyében több háztulajdonos nem hajlandó megválni otthonától Fotó: Cseke Péter Tamás/archív

Napbarnítottan. A frakcióülésen a vezérkar is részt vett

Kisebbségi törvény: kötelezõ!

Közhasznú beruházássá lépnek elõ a Verespatakra tervezett aranybányához hasonló befek-
tetések, ha a képviselõház is megszavazza a bányatörvény ilyen irányú módosítását. A sze-
nátus által már megszavazott tervezetet több civil szervezet is alkotmányellenesnek tartja,
mert lehetõvé teszi, hogy a magán bányavállalatok az állam nevében kisajátíthassák a kiter-
melés területén található ingatlanokat. A képviselõház ipari szakbizottsága ma dönt arról,
hogy mikor tûzi napirendre a törvénymódosítást. A testület tagja, Antal István képviselõ
szerint a jogszabály jelentõsen módosul majd a szenátusi változathoz képest. 6. és 7. oldal 

Fotó: Tofán Levente

Mai mellékletünk:
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Rendkívüli idõjárás tartja ret-
tegésben a tengerentúlt és a

Távol-keletet. A Talasz nevû cik-
lon helyi idõ szerint tegnap reggel
még a Japán-tenger központi ré-
sze felett volt, de számítások sze-
rint mára virradóan elérte Orosz-
ország Primorje (Tengermellék)
területének a délkeleti partjait,
ahol már tegnap is trópusi esõ zu-
hogott. A meteorológusok szerint
egy-két nap alatt egyhavi átlagnak
megfelelõ mennyiségû, néhol an-
nál is több csapadék hullik a terü-
letre. A rendkívüli helyzetek mi-
nisztériumának helyi részlege fel-
szólította az ottani lakosokat,
hogy ne hagyják el a települése-
ket, ne menjenek halászni és va-
dászni, amíg dúl a vihar. A Talasz
az elmúlt napokban Japán déli
tartományaiban legalább 25 em-
bert ölt meg, áradásokat, földcsu-
szamlásokat okozott, közutakat
és vasútvonalakat rongált meg, és
elsodort egy vasúti hidat. A Lee
nevû trópusi vihar is már elérte az
Egyesült Államokat. A heves
széllökésekkel és esõzésekkel tá-
madó ciklon miatt ezreket kellett
kitelepíteni az alacsonyabban fek-
võ területekrõl több déli állam-
ban. Louisianaban és Mississippi-
ben több ezer háztartás maradt
áram nélkül. A szakemberek sze-
rint a vihar várhatóan jelentõsen
gyengül.
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Röviden

Tisztújítás Lakiteleken a MIT-nél

Szeptember 2 és 4. között Lakiteleken szer-
vezte meg táborát a Magyar Ifjúsági Tanács
(MIT). A találkozó célja az volt, hogy a
tagszervezetek nagyobb létszámban megje-
lenõ képviselõi jobban megismerhes-
sék egymást, lehetõségük legyen a MIT te-
vékenységének tervezésébe bekapcsolódni,
és a magyarországi partnerszervezetekkel
közvetlen kapcsolatba lépni. A tisztújí-
tás nyomán leköszönt az ernyõszervezet
eddigi elnöke, Sándor Krisztina, a küldött-
gyûlés pedig két évre új elnökséget válasz-
tott. A MIT alelnökei: Vadász-Szatmári
Huba (az RMCSSZ jelöltjeként), Lovassy
Cseh Tamás (az EMI jelöltjeként) és Fan-
csali Barna (a MISZSZ jelöltjeként), elnöke
pedig Bozsó Imre Lehel, a szervezet koráb-
bi alelnöke, az IKE jelöltjeként.

Román férfi volt a rongáló

Elfogta a római rendõrség azt a férfit, akit a
Piazza Navonán lévõ Fontana del Moro
megrongálásával gyanúsítanak. A férfi sze-
mélyes problémákkal magyarázza „figye-
lemfelhívó” tettét. A hatóságokkal volt ren-
dezetlen ügye, ezért verte szét kalapáccsal
az egyik római szökõkút szoborrészét – ál-
lítja a román tettes. A térfigyelõ kamerák
felvétele alapján megtalált nagydarab, ko-
paszodó, 52 éves férfi szombat reggel má-
szott be a római Piazza Navova egyik szö-
kõkútjába, majd egy kalapácsnak látszó
tárggyal tízszer lesújtott az egyik márvány-
figura fejére.

Áramot ad az iráni atomerõmû

Fontos lépéséhez érkezett el az iráni atom-
program: az évekig késedelmet szenvedõ
busehri erõmûvet rákapcsolták a hálózatra.
Mohammed Ahmadian, az iráni atomener-
gia-hatóság helyettes igazgatója vasárnap
az állami rádióban bejelentette, hogy az
atomerõmû éjfél óta tesztüzemmódban ára-
mot termel. Az orosz segítséggel épült léte-
sítmény teljesítménye 60 megawatt elektro-
mos energia lesz.

Megoperálták a spanyol királyt

Sikeres volt János Károly spanyol király
(képünkön a királynéval) mûtétje. Az uralko-
dó tegnap reggel elhagyta a kórházat, és

visszatért a Zarzuela-palotába – jelentette
be a spanyol királyi ház szóvivõje. A 73
éves János Károlynak a bal lábát kellett
Achilles-ínszakadással megoperálni, a
madridi San José klinikán. Egy ideig még
fog tudni járni, késõbb pedig fizikoterápiás
kezelést kap.

Visszavonul Wolfgang Schüssel

Bejelentette lemondását képviselõi mandá-
tumáról tegnap és visszavonul a politikától
a 66 éves Wolfgang Schüssel volt osztrák
kancellár a Telekom Austria-botrány miatt.
A korrupciós ügyben sajtóértesülések sze-
rint a Schüssel vezette kormányok több tag-
ja és az akkori kormánypártok más politi-
kusai is érintettek. A bejelentés váratlan
volt, Schüssel ugyanis mindeddig nem szó-
lalt meg a botránnyal kapcsolatban, s nem
válaszolt a lemondását követelõ ellenzéki
kijelentésekre sem.

„Megnyíltak” Szíria börtönei

Szíria megnyitja börtöneit a Vöröskereszt
elõtt, amelynek tisztségviselõi Damasz-
kuszban már fel is kereshették a központi
börtön foglyait – közölte tegnap a Vöröske-
reszt Nemzetközi Bizottsága.

Hírösszefoglaló

Anders Fogh Rasmussen fõtit-
kár szerint pozitív tanulságok-

kal szolgált a NATO számára a
várhatóan hamarosan sikerrel be-
fejezõdõ líbiai mûvelet, amelynek
célja a rezsim által fenyegetett
polgári személyek védelme volt.
A szövetség brüsszeli központjá-
ban megtartott tegnapi sajtótájé-
koztatóján a fõtitkár úgy vélte, a
tavasszal kezdett mûvelet bizo-
nyította a NATO erejét, rugal-
masságát és nyitottságát, a légic-
sapások pontossága pedig példa
nélküli volt. Rasmussen úgy vélte,
a mûvelet sikeres befejezése közel

van, és megismételte, hogy a NA-
TO „egy perccel sem marad to-
vább a szükségesnél”.

Hivatalos vizsgálat indul a brit
hírszerzés és a Kadhafi-rezsim
kapcsolatainak feltárására – jelen-
tették be tegnap Londonban.
Elõzményként több brit lap is ar-
ról számolt be, hogy újságírói a
felkelõk által elfoglalt líbiai fõvá-
rosban olyan dokumentumokat
találtak, amelyek a brit hírszerzés
(MI6) és a megdöntött líbiai re-
zsim korábbi szoros együttmûkö-
désére utalnak. Abdel-Hakim
Belhadzs, a Tripolit elfoglaló lá-
zadó erõk katonai parancsnoka
2004-ben menedékjogért folya-

modott a Kuala Lumpur-i brit
diplomáciai képviseleten, ám a
britek „elárulták” õt. A CIA ez-
után terrorgyanúsítottként elfog-
ta, és kiadta Líbiának, ahol hét
évet töltött börtönben. Kihallgatá-
sain állítólag brit titkosszolgálati
ügynökök is jelen voltak.

Közben körülvették a felkelõk
csapatai az egyik utolsó Kadhafi
fellegvár, Baní-Valid városát.
Lapzártakor érkezett hír szerint a
Szabad Líbia Rádió közölte, hogy
Baní-Valid megadta magát. A vá-
rost megszálló felkelõk ultimátu-
mot intéztek a Kadhafihoz hûz
erõkhöz, hogy a sivatagi telepü-
lést ürítsék ki. 

A felkelõk bevették a fellegvárat
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Negyven izraeli állampolgárt
feltartóztattak néhány órára

tegnap reggel az isztambuli repü-
lõtéren – közölte az izraeli kül-
ügyi szóvivõ. Jigal Palmor sze-
rint az izraelieket megérkezésük
után tartóztatták fel, és kihallgat-
ták õket. A török külügyminisz-
térium és a Turkish Airlines légi-
társaság azt közölte, hogy nincs
tudomása az incidensrõl. A török
sajtó eközben arról számolt be,
hogy a közelmúltban Izraelbe ér-
kezõ török állampolgárokat zak-
lattak egy biztonsági ellenõrzés

során. Az Anadolu török hírügy-
nökség jelentése szerint, amely
utasok elmondására hivatkozott,
vasárnap több török állampolgárt
elkülönítettek a többiektõl a tel-
avivi repülõtéren, majd hossza-
dalmas motozásnak vetették õket
alá. 

Izrael és Törökország diplomá-
ciai kapcsolatait válságba sodorta
a tavalyi tengeri incidens, amikor
izraeli kommandósok megroha-
moztak egy török hajót, amely se-
gélyt szállított volna a Gázai öve-
zetbe, dacolva az izraeli tengeri
zárlattal. Az incidensben nyolc
török és egy török születésû ame-

rikai állampolgár vesztette életét.
A hét végén ezzel az incidenssel
összefüggésben Ankara kiutasí-
totta az izraeli nagykövetet.

Egyiptomban fallal vették körül
azt az épületet, amelyben az izra-
eli nagykövetség mûködik, de hi-
vatalos magyarázat szerint az in-
tézkedés célja nem a diplomáciai
képviselet, hanem az épület többi
szintjén lakók védelme. A múlt
hónapban több tiltakozó meg-
mozdulás is volt a Kairó közelé-
ben, el-Gízában lévõ magas épü-
letnél. Egyszer egy tüntetõ fel is
mászott rá, s leszedte róla az izra-
eli zászlót. 

Nõ a török–izraeli feszültség

Gy. Z.

Angela Merkel kancellár ku-
darcaként értékelték tegnap

politikai megfigyelõk a hétvégén
Mecklenburg-Elõpomerániában
megtartott tartományi parlamenti
választások eredményeit. A volt
NDK-beli tartományban az ed-
dig ellenzéki Német Szociálde-
mokrata Párt (SPD), valamint az
ugyancsak ellenzéki Zöldek párt-
ja lett a szavazás két gyõztese,
míg a két vesztes a német kor-
mánykoalíció két pártja, a kancel-
lár vezette német Keresztényde-
mokrata Unió (CDU), valamint a
liberális Szabad Demokrata Párt
(FDP). Különösen az utóbbi

szenvedett fájdalmas vereséget:
az FDP az idén immár a negye-
dik helyi törvényhozásnak kény-
szerült búcsút mondani.

A megfigyelõk szerint hiba vol-
na a választási eredmények mö-
gött csakis országos okokat keres-
ni, a szövetségi kormánykoalíció
erõsödõ népszerûtlensége azon-
ban mégis jelentõsen befolyásolta
a mecklenburgi szavazók hangu-
latát. Kétségtelen, hogy a válasz-
tók a tartományt az elmúlt évek-
ben rendkívül sikeresen kor-
mányzó Erwin Sellering szociál-
demokrata miniszterelnöknek
nyilvánítottak újabb bizalmat,
elemzõk szerint a konzervatívo-
kat és a liberálisokat ugyanakkor

az országos politika miatt „bün-
tették”. Sellering tegnap kor-
mányalakítási konzultációt java-
solt az eddigi partner keresztény-
demokratáknak, egyszersmind a
harmadik helyen végzett, a ko-
rábbi keletnémet kommunista
utódpártot magában foglaló Bal-
oldal pártjának is.

Németországban az idén eddig
hat tartományban tartottak helyi
választásokat, és többségük a ke-
reszténydemokraták és a liberáli-
sok kudarcát eredményezte. Leg-
közelebb az önálló tartománynak
számító Berlinben rendeznek par-
lamenti választásokat, és az elõre-
jelzések szerint az eddigi irányzat
folytatása várható. 
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Partot értek 

a trópusi viharok

Biztos baloldali siker. Erwin Sellering tartományi miniszterelnöknek és koalíciós partnereinek van okuk az örömre
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Ünnepi ülésen emlékeztek
meg a burgenlandi parlament-

ben Kismartonban arról, hogy
kereken kilencven esztendeje jött
létre az osztrák tartomány. A
megemlékezésen jelen volt Heinz
Fischer államfõ, Werner Fay-
mann szövetségi kancellár és szá-
mos vezetõ politikus. Hans
Niessl tartományi fõnök megkö-
szönte a burgenlandiaknak a
részvételt az országrész felépíté-
sében. Burgenlandnak – magya-
rul Õrvidéknek –, amelyet az elsõ
világháború után csatoltak el
Magyarországtól, különösen a
20. század második felében kel-
lett nehézségekkel megküzdenie:
az itt húzódó vasfüggöny nagy
hátrányt jelentett. Niessl hangsú-
lyozta, hogy Ausztria legszegé-
nyebb tartománya számos tekin-
tetben példa értékû régióvá nõtte
ki magát. Európa történelmi vál-
tozásai, a keleti nyitás és az uniós
csatlakozás új lehetõségeket nyi-
tott meg Burgenland elõtt. A föl-
emelkedés a tartományi fõnök
szavai szerint kihatott a szolidari-
tásra és az emberségességre is. A
burgenlandiak „mérhetetlen segí-
tõkészsége” megmutatkozott
1956-ban a magyar felkelés ide-
jén, 1968-ban a csehszlovákiai
válságnál, majd 1989-ben a vas-
függöny lebontásakor. Burgen-
land különleges partnerre talált a
különbözõ népcsoportokban és
vallási közösségekben is, emelte
ki Hans Niessl. „Olyan szellemi-
kulturális légkör alakult ki itt,
amelyet a türelem és a nyitottság
jellemez. Ezt a légkört érdemes
ápolni” – fûzte hozzá a tartomá-
nyi fõnök, aki kiemelte: 1970 óta
a kétszeresére, 98 ezerre nõtt a
munkahelyek száma. 

Burgenland 

kilencven évesMerkelék újabb
választási kudarca
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Bizakodónak mutatkozott
tegnap Traian Igaº belügymi-

niszter azzal kapcsolatban, hogy
az uniós tagországok jóváhagyják
Románia és Bulgária csatlakozá-
sát a Schengen-övezethez, ugyan-
is – mint fogalmazott  – az eddig
készített hét, idõközi országjelen-
tés megállapítása szerint az ország
teljesítette a határmentes régióhoz
való csatlakozás feltételeit.
Ugyanakkor hozzátette: tudatá-
ban van annak, hogy bár a techni-
kai feltételek teljesültek, végsõ so-
ron politikai döntésrõl van szó.
„Szerdán és csütörtökön három-
oldalú találkozó keretében mérjük
fel a helyzetet bolgár és lengyel

kollégáimmal. Az Unió soros el-
nökeként Lengyelország teljes
mellszélességgel támogatja a bõví-
tési folyamatot” – fogalmazott
Igaº. A belügyminiszter szerint
szeptember végéig, amikor a tag-
államok igazság- és belügyminisz-
tereinek tanácsa dönt Schengen-
ügyben, bõven van még idõ arra,
hogy Románia megválaszolja a
felkészültségét kétségbe vonó kér-
déseket. Mint ismeretes, az erede-
tileg tavaszra várt bõvítést azt kö-
vetõen halasztották el, hogy az
EU több mérvadó tagállama -
Franciaország, Németország,
Hollandia – kifogásokat fogalma-
zott meg a román és bolgár igaz-
ságszolgáltatás mûködésével kap-
csolatban. 

ÚMSZAKTUÁLIS2011. szeptember 6., kedd www.maszol.ro 3

A tegnap elkezdõdött új
parlamenti ülésszak
több tekintetben is víz-
választónak mondható

a hazai politikában.
Egyrészt ez az utolsó
olyan periódus a

2008-as parlamen-
ti ciklusban,
amelyben elviek-

ben még lehet úgy törvényalkotással fog-
lalkozni, hogy nem a választások közelsé-
ge határozza meg a honatyák napirendjét.
Vagyis igazi jogalkotási munka folyhat,
anélkül, hogy ezt gyökeresen befolyásolják
a választások kimenetelével kapcsolatos
szubjektív, személyes tényezõk.
Persze csak elviekben, mert a fenti kije-
lentést azonnal meg is cáfolják az õszi
ülésszak tegnap bejelentett, a koalíciós
tárgyalásokon megerõsített prioritásai: a
jövõ évi parlamenti és önkormányzati vá-
lasztások összevonása, a voksolás napjá-
nak kijelölése, a választási rendszer mó-
dosítása – lehetõleg a kormányoldal szája
íze szerint. Míg az összevonást mind a
nagyobbik, mind a kisebbik kormánypárt
támogatja, ami a választások megrende-
zésének mikéntjét illeti, itt a koalíciót al-
kotó két fél érdekei ütköznek: a PDL
egyéni választókerületes, egyszerû többsé-
ges rendszert akar, az RMDSZ viszont –
érthetõen – ragaszkodik a visszaosztás-
hoz. Érdekes lesz követni, hogyan jutnak
majd közös nevezõre ennyire szögesen el-
lentétes álláspontokban. 
Az ülésszaknak azonban vannak más pri-
oritásai is, köztük elsõsorban azok, ame-
lyek a tavaszi ülésszakból kerültek át az
õszibe: magyar szempontból elsõsorban a
kisebbségi törvény, de ott van az alapélel-
miszerek áfájának az ellenzék által szor-
galmazott csökkentése, a nagyobbik kor-
mánypárt régióátalakítási elképzelése, va-
lamint az alkotmánymódosítás tervezete.
No meg egy ellenzéki bizalmatlansági in-
dítvány benyújtásának szándéka, a fûtés-
támogatás megszüntetésének kérdésében.
Ami az RMDSZ törvényhozási kezdemé-
nyezéseit illeti, ne menjünk el szó nélkül
amellett, hogy – húszéves premierként – a
magyar érdekvédelmi szervezet ebben az
ülésszakban a gazdaságélénkítést szolgáló
intézkedésekkel kapcsolatos jogalkotást te-
kinti prioritásnak. Ami azt mutatja: a
szövetség vezetõi felismerték, hogy a lakos-
ság, a választó – és köztük most már a
magyar is! – egyéni, megélhetési problé-
máit többre tartja a közösségi jogok érvé-
nyesítésének igényénél, és a politikai kép-
viselettõl is azt várja el, hogy elsõsorban
ezzel a kérdéssel foglalkozzon. 
Vízválasztó ez az ülsésszak azért is, mert
ez az utolsó olyan periódus a parlament
életében, amikor még – szintén csak elvi-
leg – átrendezõdhetnek a politikai erõvi-
szonyok, megbukhat a kormány, új
többség alakulhat. Ha ugyanis idén ez
nem történik meg, jövõre, választási év-
ben, aligha képzelhetõ már el ehhez ha-
sonló fejlemény.
Az elsõ gong megszólalt tehát. Reméljük,
nem lesz túl sok az övön aluli ütés. 

Parlamenti ülésszak:
az elsõ gong

Salamon 
Márton László

Folytatása az 1. oldalról

Sulfina Barbu, a demokrata libe-
rálisok egyik vezetõ politikusa
szerint a 2012. november 18-i dá-
tum alkotmányossági szempont-
ból is megfelelne. Kifejtette: a he-
lyi választottak mandátumát
meg lehetne hosszabbítani no-
vemberig, a jelenlegi parlamenti
képviselõk és szenátorok 2008.
december 11-én tették le a hivata-
li esküt, tehát a voksolást úgy kel-
lene megtartani, hogy a követke-
zõ ciklus honatyáinak a mandá-
tuma 2012. december 12-én kez-
dõdjön. „Számításaink szerint
november 18. után bármikor
szervezhetünk választásokat” –
foglalta össze Sulfina Barbu. A
nagyobbik kormánypárt fõtitká-
ra, Ioan Oltean hozzátette: a
döntés a kormány hatáskörébe
tartozik. 

Elõrehozott választásokat 
akar az ellenzék 

Victor Ponta, a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) társel-

nöke tegnap ismételten leszögez-
te, az ellenzék nem ért egyet a
választások összevonásával. „A

helyi választottak mandátumá-
nak meghosszabbítása azzal a
veszélylyel jár, hogy törvény ál-
tal megszabott négy éves mandá-
tum lejárta utána polgármeste-
rek, a helyi- és megyei tanácsok
határozatai megtámadhatóak. A
bíróságok pedig joggal dönthet-
nek úgy, hogy mandátumuk lejá-
rása után nem áll jogukban hiva-
talos dokumentumokat aláírni”
–fejtette ki s szociáldemokrata
pártelnök. Hozzátette: az USL
által kért elõrehozott választások
intézményét szerte a világon is-
merik és használják, „ellentétben

Emil Boc kitalációjával, a hátra-
vitt választásokkal”. A jogász
végzettségû Victor Ponta el-
mondta, az alkotmány és az ide-
vágó törvények egyértelmûen fo-
galmaznak: a választottak man-
dátumát csak háború vagy ter-
mészeti katasztrófa esetében le-
het meghosszabbítani. „Lássuk,
mire készülnek a kormányzó
alakulatok, mit találnak ki, ál-
lamcsínyt követnek el vagy vala-
mi más jut eszükbe” – tette fel a
kérdést az USL társelnöke. 

Szeptember végéig létrejön
az EU-pénzek minisztériuma

Eldöntöttük, hogy szeptember
végéig átvisszük a parlamenten az
uniós alapok lehívását koordináló
minisztériumot – mondta el a teg-
napi koalíciós tanácskozás után
Fekete-Szabó András, az RMDSZ
szenátusi frakcióvezetõje: Az
Agerpres hírügynökségnek nyilat-
kozó Fekete-Szabó kifejtette, az új
minisztérium létrehozása nem
érinti az egyes tárcák alárendeltsé-
gében már létezõ, az EU-s pénzek
lehívásáért felelõ struktúrákat, az
új tárca elsõsorban tárcaközi szin-
ten koordinálja az uniós alapok
lehívását és közvetlen kommuni-
kációt tart fenn az Európai Bizott-
sággal. Az RMDSZ-es politikus
hangsúlyozta, az új tárcavezetõ
személyére vonatkozóan semmi-
lyen javaslat nem hangzott el, vi-
szont hozzátette, hogy a megbí-
zottnak politikailag pártsemleges-
nek kell lennie és jó kapcsolatot
kell ápolnia Brüsszellel. 

Román lapszemle

Az olaszországi Cosa Nostra Romániá-
ban élõ egyes tagjai vagyonának zárolását
kérte a román hatóságoktól az olasz
ügyészség. (Adevãrul) Csak igen kismér-
tékben nõ majd a munkanélküliség a kö-
vetkezõ idõszakban. Az Országos Mun-
kaerõ-foglalkoztatási Hivatal elnöke,
Silviu Bian szerint a munkanélküliség rá-
tája a jelenlegi 4,77 százalékról év végére
legfeljebb 4,8 százalékra emelkedik majd.
(Jurnalul naþional) Románia és Bulgária
még mindig nem készült fel kellõképpen
a schengeni övezethez történõ csatako-
zásra – állítja Hans-Peter Friedrich német
belügyminiszter. (Curierul naþional)

Jövõre egyszer voksolunk?

ÚMSZ

Azzal a kéréssel fordul Ro-
mánia fõügyészéhez az ellen-

éki Szociál-Liberális Szövetség
(USL), hogy kezdeményezze a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
felszámolását, ugyanis a nagyob-
bik kormánypárt nem iktatta a
törvény által elõírt 30 napos ha-
táridõn belül a májusban módo-
sított alapszabályzat-módosítá-
sokat. „Azt fogjuk kérni Laura
Codruþa Kovesi fõügyésztõl,
hogy szerezzen érvényt a politi-
kai pártok mûködését szabályo-
zó jogszabály 24., 25. és 26. cik-
kelyének, amely – ellentétben az-
zal, amit Emil Boc miniszterel-
nök állít - kötelezõ jelleggel szab-
ja meg a pártoknak, hogy 30 na-

pon belül vezessék át alapsza-
bályzat-módosításaikat a tör-
vényszéknél” – fogalmazott
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök. Hozzátette: elvárja,
hogy a bel- és közigazgatási mi-
nisztérium azonnali hatállyal tö-
rölje a PDL-t a pártok jegyzéké-
bõl. Az ugyancsak jogi végzett-
ségû Emil Boc kormányfõ, PDL-
elnök szerint a 30 napos határidõ
csupán ajánlás, a párttörvény
egyértelmûen legfeljebb 30 na-
pot hagy jóvá a pártok alapsza-
bályában bekövetkezett változá-
sok közlésére. A bukaresti tör-
vényszék holnapután tárgyalja
azt a beadványt, amelyben
Viorel Rînghilescu, a Demokrata
Párt nevû alakulat elnöke is a
PDL felszámolását kérte. 

Felszámoltatnák a PDL-t
S. M. L. 

Elkezdõdött tegnap az új
parlamenti ülésszak, a nyári

vakációról két hónap után vis-
szatért honatyáknak több mint
ötszáz törvénytervezetet kell na-
pirendre tûzniük. Magyar szem-
pontból ezek közül a legfonto-
sabb a kisebbségi törvény, ame-
lyet a koalíciós szerzõdés értel-
mében június végéig el kellett
volna fogadni. Máté András Le-
vente képviselõházi frakcióveze-
tõ az ÚMSZ-nek elmondta, a
szövetség képviselõinek és sze-
nátorainak tegnap délelõtti kö-
zös frakcióülésén megvitatták a
szövetség törvényhozási priori-
tásait. A koalíciós tanács
RMDSZ-es tagjai beszámoltak a

honatyáknak arról, hogy a koalí-
ciós partnerrel milyen fázisba ju-
tottak a választási törvényrõl
szóló egyeztetések. Ami a ki-
sebbségi törvényt illeti, a frakció-
vezetõ szerint ebben az ülésszak-
ban „kötelezõ dûlõre vinni a jog-
szabályt”. Mint Máté elmondta,
az alkotmánymódosítás ügyérõl
is szó esett, azonban a szövetség
továbbra sem tartja valószínû-
nek, hogy ebben a kérdésben ki-
alakuljon a szükséges kétharma-
dos többség. Ami a személyi kér-
déseket illeti, Cseke Attila szená-
tor, volt egészségügyi miniszter
és Gyerkó László szenátusi frak-
cióvezetõ-helyettes helyet cserél-
tek a szakbizottságokban: Cseke
a jogi, Gyerkó pedig az esély-
egyenlõségi testület tagja lett. 

Cseke–Gyerkó helycsere

A PSD ma találkozóra hívta az RMDSZ-t

A Szociáldemokrata Párt tárgyalásra hívta mára az RMDSZ-t,
hogy a választási törvénnyel és a választások összevonásával kap-
csolatos fenntartásait megossza a szövetség vezetõivel. „Ha az ellen-
zék konstruktív javaslatokkal jön, mi azt meghallgatjuk. Kommuni-
káció szintjén kell az egyeztetés, még ha parlamenti együttmûködé-
si egyezségrõl nem is lehet szó a kormányoldal és az ellenzék kö-
zött” – kommentálta lapunknak Máté András Levente, az RMDSZ
képviselõházi frakcióvezetõje a mai RMDSZ-PSD találkozót. Poli-
tikai elemzõk szerint az ellenzéki alakulat a pontszerû kérdéseken
túl ismételten megpróbálkozik majd az RMDSZ átcsábításával. 

Egyszer, de több urnába várják a kormánypártiak a szavazatokat Fotó: ÚMSZ/archív

Frakcióülésen vitatta meg az RMDSZ törvényhozási prioritásait Fotó: Tofán Levente

Schengen: Igaº bizakodik
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Bogdán Tibor

Az amerikai titkosszolgá-
latokkal szerzõdéses ala-

pon együttmûködõ két ma-
gán légitársaság CIA elleni
pereskedése nyomán Buka-
rest számára váratlanul olyan
iratok kerültek a nyilvános-
ság elé, amelyek arra utal-
nak, hogy az országban több
alkalommal is leszálltak fog-
lyul ejtett terroristákat szállí-
tó CIA-gépek.

Bukaresttõl Dzsibutiig

A titkos járatokon olyan
foglyokat szállítottak, akiket
különbözõ országokban – így
Romániában is – létesített,
ugyancsak titkos börtönök-
ben hallgattak ki. A két légi-
társaság perének 1500 olda-
las anyagát az Associated Press
hírügynökségnek, a Washing-

ton Post és a brit The Guardian
címû napilapnak sikerült
megszereznie londoni ügyvé-
dektõl, akik már régóta vizs-
gálják a CIA tevékenységét. 

A dokumentumoknak
megfelelõen a pert indító két
magán légitársaság a sporto-
lókat szállító Long Island-i
Sportsflight valamint a New
York-i Richmor Aviation
volt. A titkosszolgálatok
mindkét céget megtévesztet-
ték, ezért azok vezetõi sokáig
úgy tudták, hogy az amerikai
Külügyminisztériummal kö-
töttek szerzõdést. Az igaz-
ságra csak akkor jöttek rá,
amikor gyanúsan megszapo-
rodtak repülõik útjai a guan-
tanamói börtön, Németor-
szág és a Közép-Kelet között.
A pert azonban nem ezért in-
dították meg, csupán azért
fordultak az igazságszolgál-
tatáshoz, mert a CIA több já-

ratért is elmulasztott fizetni a
szolgáltatóknak. Az általuk
bemutatott iratokból egyér-
telmûen kiderül, hogy a CIA
megrendelésére 2003 augusz-
tusától kezdve, legalább 55
járat indult egyebek között
Bukarestbe, Bakuba, Kairó-
ba, Dzsibutiba, Iszlamabad-
ba és Tripoliba. A Richmor
légitársaság N85VM jelzésû
gépe például 2002 és 2005
között csaknem 1300 órát re-
pült a CIA megrendelésére, a
titkosszolgálatok óránként
4900 dollárt fizettek a cégnek
a géphasználatért, a pilóták
munkáját pedig napi 800 dol-
lárral honorálták. A gépek
személyzetének tagjai így az
évek során több millió dollá-
ros jövedelemre tettek szert.

A dossziéból az is kitûnik,
hogy a repülõgépek legénysé-
ge gyakran hívta telefonon a
CIA központi székházát, de
sûrûn folytatott telefonbe-
szélgetéseket a személyek
úgynevezett rendkívüli ki-
adásával foglalkozó titkos-
szolgálati munkatárssal. 

„Börtönkrónika”

A titkos CIA-járatok és
börtönök ügye 2005-ben pat-

tant ki, amikor az Európa
Tanács Parlamenti Gyûlésé-
nek jelentése szerint az ame-
rikai titkosszolgálat legalább
100, terrorizmussal gyanúsí-
tott személyt rabolt el és
szállított titkos helyekre. A
strasbourgi testület svájci
származású jelentéstevõje,
Dick Martin arra is fényt de-
rített, hogy a foglyok közül
többet is két európai állam-
ban: Lengyelországban és
Romániában tartottak õri-
zetben, a CIA titkos börtö-
neiben.

Jóllehet a bukaresti ható-
ságok nyomban cáfolták a
hírt, a román parlament által
létesített különbizottság pe-
dig vizsgálódásai nyomán
határozottan tagadta, nem
csak a titkos börtönök létezé-
sét, de azt is, hogy a CIA gé-
pei leszálltak volna az ország
területén, a román sajtóban
számos, ellenkezõ elõjelû in-
formáció látott napvilágot.
Egyes híresztelések szerint a
CIA romániai titkos börtöne
a Konstanca melletti Mihail
Kogãlniceanu község egyik
használaton kívül helyezett
katonai támaszpontján mû-
ködik. A New York Times cí-
mû tekintélyes amerikai na-

pilap 2009-ben arról írt,
hogy a börtönt Bukarest
egyik forgalmas központi ut-
cájában, egy frissen felújított
épületben hozták létre.
Egyes romániai források
már azt is tudni vélték, hogy
a Victoriei sugárútról van
szó, ahol hat foglyot tarta-
nak fogva. 

Mindennek nem kevés
szerepe volt abban, hogy ta-
valy õsszel az Amnesty
International „részletes, elfo-
gulatlan és független” kivizs-
gálásra szólította fel a román
illetékeseket, miután számos
– közvetett – bizonyíték me-
rült fel arra vonatkozóan,
hogy a román állam elhall-
gat valamit a titkos börtönök
ügyében.

Tizennégy 
európai állam

Az újabb leleplezõ adatok
ellenére a felszólítás ered-
ménytelen maradt, a román
hatóságok továbbra is tagad-
ják azt, hogy bármilyen kö-
zük is lett volna a terrorista-
gyanús személyek fog-
vatartásához. Az ügyben ko-
rábban vizsgálódó parla-
menti különbizottságot ve-

zetõ liberális szenátor,
Norica Nicolai szerint a
most megszellõztetett újabb
adatok „enyhén zavarosak
és teljes mértékben lényegte-
lenek”. Cáfolta ugyan a CIA
romániai börtöneinek léte-
zését, annak lehetõségét
azonban már nem zárta ki,
hogy Románia területét
érinthették egyes fogolyszál-
lítmányok. 

Az igazságra feltehetõen
rövidesen fény derül: az Eu-
rópa Tanács emberjogi biz-
tosa, Thomas Hammarberg
bejelentette, nyilvánosságra
hozza a CIA romániai, len-
gyelországi és litvániai titkos
börtöneinek listáját. Szerinte
terrorellenes tevékenység
ürügyén több európai kor-
mány is hozzásegítette az
Egyesült Államokat ahhoz,
hogy számtalan bûncselek-
ményt kövessen el az utóbbi
esztendõkben, egyben pe-
dig, a kivizsgálások akadá-
lyozásával, hozzájárult
ezeknek a cselekedeteknek
az eltitkolásához is. 

Hammarberg szerint leg-
alább 14 európai állam vett
részt a CIA „fogolyprog-
ramjában”, közöttük Romá-
nia is. 

CIA-börtönök: kiderül az igazság?

Gy. Z.

Az amerikai sajtó egymás
után írja leleplezõ cikkeit,

még a WikiLeaks közremû-
ködésére sincs szüksége hoz-
zá. Augusztus végén meg-
szólalt az a titkos ügynök,
akinek jelentését Colin
Powell akkori amerikai kül-
ügyminiszter büszkén mutat-
ta be a nemzetközi sajtónak,
ezzel igazolva, hogy Szad-
dám Huszein valóban tö-
megpusztító fegyvereket rej-
teget. Saját bevallása szerint
azonban nem akart háborút
kirobbantani az az egykori
iraki titkos ügynök, akinek
hazugságai nagyban hozzá-
járultak az amerikai invázió
2003 márciusában történt
megindításához.

„Piszkos ügyek”

A német szövetségi hír-
szerzésnek (BND) dolgozó,
44 esztendõs volt iraki ve-
gyészmérnök a Die Welt címû
lapnak nyilatkozva elmond-
ta: a mozgatható iraki bioló-
giai fegyverlaboratóriumok-
ról szóló történetet azért ta-
lálta ki, hogy elõsegítse
Szaddám Huszein megdön-
tését. „Háborút azonban
nem akartam kirobbantani”
– fogalmazott a ma Német-
országban munkanélküli se-
gélybõl élõ korábbi kém, aki-
nek meg nem erõsített infor-

mációit a BND továbbította
az Egyesült Államoknak,
Washington pedig ürügyként
használta fel a háború meg-
indításának indoklásához. A
történet az egyik legnagyobb
titkosszolgálati botrányként
került be az iraki háború kró-
nikájába. Rafid Ahmed al-
Dzsanabi a német hírszerzés-
tõl annak idején a „Cur-
veball” („Csavart labda”) fe-
dõnevet kapta, bár – mint az
interjúban állította – sokáig
azt sem tudta, hogy informá-
cióival a BND-t látja el, így
sokáig azt gondolta, hogy az
ENSZ-fegyverellenõrei fag-
gatják õt.

A „piszkos ügyek” sorát
gyarapította a pénteki Time
magazin híradása alapján az
az eset, amely szerint az
amerikai és a brit hírszerzés,
a CIA és az MI6 2002-tõl
szoros és bizalmas kapcsola-
tokat ápolt a líbiai titkosszol-
gálattal. A három titkosszol-
gálat levelezését tartalmazó
iratokból, amelyekre egy je-
löletlen épületben találtak rá
Tripoliban, kiderült, hogy az
amerikaiak 2002 és 2004 kö-
zött terrorizmussal gyanúsí-
tott személyeket adtak át ki-
hallgatásra Líbiának. Mi
több, a CIA érdeklõdést mu-
tatott az iránt, hogy az észak-
afrikai ország területén rész
vehessen a vallatásban. Az
amerikai kémszervezet egy
„Steve” nevû embere Musza

Kuszától, a líbiai hírszerzés
volt vezetõjétõl kérte, hogy
CIA állandó képviseletet lé-
tesíthessen a hazájában.

Merényletek 
Castro ellen

A CIA valóságos félkato-
nai szervezetté, „gyilkoló gé-
pezetté” alakult át 2001.
szeptember 11-ét követõen.
Figyelmét és forrásait egyre
inkább a terrorelhárításra,
ezen belül pedig a célszemé-
lyek elfogására vagy meg-
semmisítésére összpontosítja
– írta ugyancsak pénteki szá-
mában a The Washington Post.
Bár az ellenség likvidálása az
ötvenes-hatvanas években
sem állt távol a CIA-tól (az
egyik állandó célpont Fidel
Castro kubai diktátor volt:
Fidel elhárításának egykori
parancsnoka, Fabián
Escalante egyszer összeszá-
molta a Lider Máximo,  a
Legfõbb Vezetõ elleni me-
rényletkísérleteket, s állító-
lag 638 jött ki neki), a leg-
újabb átmenet fokozatosan
ment végbe. A drónháború
például, amely egy évtized-
del ezelõtt még futurisztikus-
nak tetszett, ma már annyira
rutinszerû, hogy ha nem az
al-Kaida valamelyik vezetõ-
jét semmisítik meg, a közvé-
lemény tudomást sem vesz
róla. A pilótanélküli repülõ-
gépek 2001 óta több mint

kétezer katonai és polgári
személyt öltek meg.

Bírálói szerint a CIA új tí-
pusú, „kinetikus” mûveletei
eltérítették az ügynökséget a
hagyományos hírszerzési fel-
adatától, és meggyengítették
azt a képességét, hogy értel-
mezze az olyan nemzetközi
folyamatokat, mint amilyen
az „arab tavasz” is. „Már
gyorsabb ütemben öljük eze-
ket a kurafikat, mint ahogy
újakat tudnak kinevelni” – je-
lentette ki a terrorelhárító
részleg (CTC) névtelenül nyi-
latkozó parancsnoka. Az em-
bervadászat központja a
CTC-n belül a Pakisztáni-
Afgán Osztály (PAD),
amelynek a légierõ pilótái ál-
tal üzemeltetett mintegy har-
minc Predator és Reaper tí-
pusú drónja van.

Az Obama-kormány fel-

számolta ugyan a CIA titkos
börtönrendszerét, ám egyes
gyanúsítottak elfogásával
kapcsolatban továbbra is a
külföldi partnereihez – egye-
bek között Szomáliához –
fordul. 

A fõ cél a likvidálás

A CIA szoros kapcsolat-
ban áll az amerikai össz-
fegyvernemi különleges mû-
veleti parancsnoksággal is.
Így Oszama bin Laden meg-
semmisítését a haditengeré-
szet SEAL-kommandósai
hajtották ugyan végre, de a
CIA irányítása alatt, a CTC
által szerzett adatok és az
ügynökség langleyi központ-
jában kidolgozott akcióterv
alapján. Bin Laden megölé-
se elõtt a fegyveres erõk kü-
lönleges egységei a CIA-val

együttmûködve legalább öt
alkalommal behatoltak pa-
kisztáni területre. A 2002 és
2006 között végrehajtott ak-
ciók során azt gyakorolták,
hogy a pakisztáni hatóságok
számára észrevétlenül mo-
zogjanak az országban.

A CIA 9/11 utáni arze-
náljához tartoznak a félkato-
nai Különleges Tevékenység
Osztálya által kiképzett és
irányított afgán elit milíciák
is. A Terrorelhárító Vadász-
csapatok tevékenysége any-
nyira homályos, hogy még
vezetõ amerikai kormány-
politikusok sem tudják pon-
tosan, mi a dolguk. Van, aki
szerint ezek az egységek
csak önvédelembõl tüzelhet-
nek, de akad olyan is, aki az
állítja, hogy feladatuk
inkább a likvidálás, mint az
elfogás. 

A CIA „gyilkoló gépezetté” vált 9/11 után

Bár a román hatóságok váltig tagad-

ják, a WikiLeaks feltárásai után most

újabb dokumentumok támasztják alá

a feltételezést, miszerint az amerikai

hírszerzés, a CIA Romániában is mû-

ködtetett titkos börtönöket.

Darázsfészket talált az iraki és az afganisztáni csatatérrõl
a CIA irányításának átvételére Langleybe érkezett David
Petraeus tábornok. Arról a CIA-ról van szó, ahol egymás
után dõlnek ki a csontvázak, s amelyet félkatonai szerve-
zetnek, „gyilkoló gépezetnek” tartanak.

A CIA langley-i székháza. Az utóbbi idõben darázsfészekké lett?



A világ valamennyi újságíró iskolájában azt
tanítják, hogy a bárhonnan érkezõ hírek hi-
telességét ellenõrizni kell.
Ugyancsak elcsodálkoztam, amikor a romá-
niai magyar újságok jelentõs része nagydob-
ra verte (a Duna TV-n nem csodálkoztam),
miszerint egy székelyföldi úriember Sic né-
ven saját székelyföldi pénzcímleteket akar a
piacra dobni, sõt azt is tudni vélték, hogyan
néznek majd ki ezek a bankjegyek. A vér-
mesebb hangok már arról ábrándoztak,
hogy itt van a területi autonómia legújabb
fogódzója.
Csak annak nem nézett utána senki, milyen
fejben is fogant meg ez az ötlet.
Ugyanabban, amely tavaly Erdélyi Erõ né-
ven szeretett volna új pártot létrehozni és
õsszel a következõ meghívóval toborozta egy

csíkszeredai rendezvényre a
polgárokat: „Az ERDÉLYI
ERÕ-Erdély nemzeteinek
összefogásáért pártalakulat

szervezésében a hét végén
2010.10.03-án az önök tisz-
teletére sor kerül Csíkszere-
dában alakulatunk gazdasá-
gi vitaestje. A fórum témái:

– az alakuló SICULO-

RUM-EUROPAI PÉNZINTÉZET BES, ho-
gyan tudja segíteni a Csíkszereda polgárait –
a körbetartozások megoldása huszárvágás-
sal, a súlyos tartozások kivitelezése.”
A fenti helytelen, magyartalan, a szavak ér-
telmével és az írásjelek használatával mit
sem törõdõ mondatokban
a „körbetartozások megol-
dása huszárvágással” szó-
kapcsolat alighanem már
az új székely pénz létreho-
zására utalt. De hát ho-
gyan is nézett volna ki az
Erdélyi Erõ párt, amely
úgyszintén sikeresen megjárta a média útja-
it, noha az elõkészítõ dokumentumokban a
következõket lehetett olvasni. A párt tagja
lehetett az, aki „megfontolt szándéka és fe-
lelõssége teljes tudatában kijelenti, hogy az
elõbb felsoroltak nem terhelik személyét: /
Erdély nemzeteinek elárulása, – Erdély gaz-
dasági javainak elbitorlása, elkótyavetyélése,
kizsugorítása.” Ugyanaz az Erdélyi Erõ
párt pedig programjában meghirdette: „Elõ-
készítjük a 2011-es ErdélyiNagygyûlést,
amely több lesz, mint egy népszavazás,
ugyanis a népakaratot nem írhatja felül
semmilyen rosszindulatúan megfogalma-

zott törvény. Egész Erdély városaiban és te-
lepülésein ki fogjuk hirdetni az
ERDÉLYITERV 2010–2030-as eseményt.
Tekintettel, hogy a 2010 a változások, míg
2011 a tisztesség/becsület év harca lesz itt
Erdélyben, valamint nem utolsó sorban a

2012-es év a beteljesülés
éve kell, hogy legyen
mindannyiunk számá-
ra/megelégedésére. Akik
2012 évre várják a világvé-
gét közöljük, hogy nagyon
tévednek ismereteikben,
kérjük tanulmányozzák a

Szentkoronánkon található utolsó idõpon-
tot, ami mindent megmagyaráz.”
Úgy vélem, ez a megint csak szó- és helyes-
íráshûséggel idézett szöveg, valamint a kü-
lönbözõ karakterformákat és színeket hasz-
náló tálalási mód, amelyet napilapban nem
lehet visszaadni, mindent megmagyaráz egy
olyan sajnálatos kórképrõl, amellyel semmi
kedvem élcelõdni. 
Annál inkább szeretnék viszont figyelmez-
tetni: olyan korban élünk, amelyben min-
denhonnan, minden irányból, minden for-
rásból, minden percben és minden kommu-
nikációs forrásból özönlenek a legkülönbö-

zõbb információk, de az újságíróknak és
szerkesztõknek nem kell mindent közzé ten-
niük. Szakmai felelõsséget kell vállalniuk
mindazért, amit tovább adnak. Senki és
semmi nem kötelezi õket arra, hogy a józan
emberi értelemmel láthatóan köszönõ vi-
szonyban sem álló szövegeket, vagy ezeken
alapuló híreket jelentessenek meg, legyen
azoknak bármiféle közük a politikához, a
gyógyításhoz, a történelemhez vagy bármi-
lyen más területhez. Ha valaki csokorba fûz-
te volna, hogy például ezen a nyáron újság-
hírekben, ingyenes vagy pénzes részvételre
való felhívásokban milyen táborokba és ren-
dezvényekre csalogatták az erdélyi és szé-
kelyföldi magyart, akkor vagy három napig
nevetnénk, vagy órák hosszat zokognánk. 
Az ember – sajnos – többek között becsap-
ható lény és ha le van írva valami, méghoz-
zá az újságban, akkor igen gyakran kész-
pénznek veszi azt.
Számomra egyébként ezen a nyáron nem a
székely pénz volt a csúcs. Hanem egy olyan
terjesztési hálózat (multilevel marketing),
amely kis üvegecskében, zselébe kevert há-
rom szem áfonyát tudott eladni egészséges
termékként és több ezer forintért azoknak,
akik az ingyenes áfonya hazájában élnek. 

Ha majd egyszer nem aktuálpolitikailag, hanem esztétikailag lesz
valaki hajlandó e korszak jelentõs alkotóinak ekkoriban írt mûveit
elemezni, meglepõdve fogja tapasztalni, hogy az a kemény dikta-
túrát lassan puha, tehát hatékonyabban mérgezõ és korrumpáló
diktatúrára felváltó rendszer nem tette lehetetlenné ama hitet,
amely nélkül mûvészi alkotás nem jöhet létre, hogy ugyanis a
XX. század számos végzetes magyar traumája után – Trianon, a
Horthy-korszak, a nyilas uralom, az ostrom, a felszabadulás, a
Rákosi-korszak és az ötvenhatot követõ megtorlás után – sem tá-
vozott el még a magyarságból az, amit szellemnek kell nevez-
nünk, jobb szó nem lévén arra, amiben õk olyannyira bíztak, és, a
késõbbi fejlemények alapján ezt kell mondanom, akkoriban való-
ban joggal reménykedtek. Akkor ível fel a magyar film, a képzõ-
mûvészet, a zene; ilyesmi nem történhet véletlenül.
Hasonló hit éltette a legsúlyosabb emberi tapasztalatokra szert té-
võ nagy alkotókat egész Kelet-Európában, ez a hit éltette egy da-
rabig Tadeusz Borowskit, ez a hit éltette Varlam Salamovot is: az
a hit, hogy rettenetes, új emberi tudást felmutató mûveiket olyan
imaginárius közegben írják, amelybõl az emberség maradéka nem
veszett ki még, és ez a közeg ezt a tudást értékelni, élvezni és
megtartani is képes.
Abban reménykedtek, jogosan, hogy véren és verítéken szerzett
tudásuk a szó legnemesebb értelmében épületes, a befogadókat él-
ni segíti, s hogy ez a tudás a tágabb közösségnek, a nemzetnek is
maradandó tapasztalata lesz.

Spiró György: A Szellem, 2002

Áfonya, néhány Sicért
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A Wikileaks már megint kiszivárogtatott néhány ma-
gyar vonatkozású diplomáciai iratot, köztük egy
olyat, amelyben Simor András, a jegybank elnöke
annak a véleményének ad hangot, hogy nem kell
megmenteni a devizahiteleseket, tanulják meg vég-
re, hogy nincs ingyen ebéd.
A dolog érdekessége, hogy a kijelentés 2008-ban
hangzott el, amikor a frankhitelek még csak annyit
emelkedtek, amennyi ahhoz kellett, mintha az adó-
sok forintban vették volna fel a hitel összegét. Most
meg akkorát szól ez a nyeglén bibliai hivatkozás,
hogy minden oldalról kiveri a biztosítékot. 
Nekem is van ismerõsöm, aki pár éve felvett lakás-
célra 3 milliót, fizetgette évekig a törlesztõket be-
csülettel, s most van 5 millió tartozása. Ez már
nem az ingyen ebéd, hanem a szabad rablás kategó-
riája. Legalábbis úgy éli meg az érintett, hogy õ
nem volt felelõtlenebb másoknál, akkora havi befi-
zetést vállalt, amennyit még éppen elbírt a fizetése,
fogalma nem lehetett arról, hogy ekkora kockázatot
vett a nyakába.
Simor Andrást idõnként elõveszik, õ a magyar nép
ellensége, offshore lovag, szemérmetlenül magas fi-
zetésû bankár, cinikusan érzéketlen gazdag ember,
originális bûnbak, akinek nyilván nem lehet fogal-
ma mások filléres gondjairól. Mondjuk: a legna-
gyobb baj vele az, hogy még az elõzõ szoclib kor-
mány nevezte ki, és politikai nyomásra sem volt haj-
landó lemondani a magas fizetésérõl meg az állásá-
ról, hogy egy hasonló kaliberû fideszes ülhessen a
székébe, és szociálisan érzékenyebb kijelentéseket
eregessen a vastagbõr nyílásaiból.
(Most idõnként olvasunk nemzeti eszközkezelõrõl
meg kormányrendeletrõl, amely szerint három évig
rögzített árfolyamon fizethetnek a frankhitelesek,
addig egy számlán gyûlik a különbözet, s utána új-
raszámolják az adósságot, amely minden bizonnyal
növekedni fog. Meg Ócsán épül majd egy szociális
lakótelep azok számára, akik feje felõl elárverezték
a házat, mert nem tudták fizetni az adósságot. Ez
sem ingyenlevesnek látszik. )
Az új évezred legmocskosabb üzletének tûnik
egyébként ez a rajtunk lévõ válság. Az elsõ volt, a
rendszerváltás táján, a hiperinfláció, amely eltöröl-
te az emberek addigi megtakarításait. Most valami-
féle modern adósrabszolgaságba veti azokat, akik
tetõt akartak a fejük fölé. Mert jó, rendben van, el-
ismerjük, belátjuk, felelõtlenek, hülyék voltunk.

Azt hittük, nyugdíjas korunkig
eladósodhatunk. De országunk és
önkormányzataink vezetõi ugyan-

így felhalmozták az adósságot,
ugyanúgy kiszámolhatták volna

szakértõgárdával a hátuk mögött,
hogy ebbõl bizony vagy jóléti
rendszerváltás vagy nagy bukta

lesz. Hát nem a jóléti fordulat
következett be. Krebsz János 
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Zselébe kevert három
szem áfonyát eladni
több ezer forintért 
az ingyenes áfonya 
hazájában.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Szövetség: a nemzetközi politikában 
két tolvaj uniója, akik a kezüket olyan mélyre

dugták egymás zsebébe, hogy külön-külön már
nem tudnának egy harmadikat kizsebelni.”

Ambrose Gwinnett Bierce

Új típusú pártkatona

Hit és tapasztalat

Ingyenebéd
A hétvége címe. Bãsescu durván kitá-
madja a PDL-t: Senkit sem csaptok be
egy brand-váltással, Adevãrul

Magyarázat. Mi is az a brand (ejtsd:
brend), aminek a fõ kormánypárt a váltá-
sára, megváltoztatására készül? Nos, már-
ka (mint védjegy), márkaimázs, ami „vi-
szi”, vagyis vonzóvá, ismertté, keresetté
teszi a  képviselt terméket. A PDL példá-
ul a narancssárga színt mint brandet akar-
ja zöldre felcserélni, ami a kezdeti pirost
is számítva visszalépésnek tûnik – de úgy-
sem lesz meg, ha már a fõnök ilyen nyíl-
tan kifogásolja. Traian Bãsescu egyébként
egyre inkább a dorgáló atya szerepében
tetszeleg, amikor a pedálosokat megszó-
lítja, erkölcsi magaslatáról (mondjuk a
Mihãileanu utcai villa második emeleté-
rõl) keményeket, vad korrupció-ellenese-
ket és okosakat mond. Egyébként az
Adevãrul által is idézett kérdésben annyira
igaza van, hogy szinte általánosítható: a
PDL többé már senkit sem fog becsapni. 

Meredek címek. Kevés ellenzéki sajtóter-
mék maradt talpon – vagy akár képer-
nyõn – Romániában (nyilván véletlenül,
mert az államelnök nagy alkotmányosan
nem avatkozik bele ilyesmikbe), ezek
egyike a Cotidianul. Új fegyvere, a tény-
feltáró anyagok mellett, a romániai poli-
tikai életrõl szóló anyagok szemlézése a
külföldi sajtóból. „Egy öreg kommunista,
fasiszta burzsuj, nacionalista diskurzus-
sal”, íme T. B. képe az olasz sajtóban
(kissé azért túlzó, mint ahogy túlzó az is,
hogy szeretett elnökünket Hitler-bajusz-
szal ábrázolják – de a sajtó már ilyen: a
publicisztikákban túloz, hogy kiemelje a
lényeget, amit a száraz és hivatalos té-
nyek, kanonizált kommentárok eltakar-
nak...) Egy másik sokat sejtetõ cím: A tit-
kos börtönök és a Bãsescunak nyújtott ameri-
kai segítség. 

A nap álhíre. Egy falusi iskolából kizár-
tak egy elemistát, mert azt találta monda-
ni, hogy a legtöbb arany akkor marad
meg az országnak, ha ott hagyják, ahol
van. Az iskolaigazgató magas állami ki-
tüntetésben részesült. 
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HIRDETÉS

Baloga-Tamás Erika

Immár csak vámpont-
ként, de folytathatja tevé-

kenységét Székelyudvar-
helyen a nemrég felszámolt
vámügyi igazgatóság, amely
így kiegészíti Hargita megye
egyetlen megmaradt vám-
igazgatóságát, a csíkszereda-
it. Emellett egy másik szé-
kelyföldi városban, Gyer-
gyószentmiklóson is vám-
pont áll azon ügyfelek ren-
delkezésére, akik az Európai
Unión kívüli import vagy ex-
port kereskedelmi tevékeny-
séget folytatnak.

Az említett egységek an-
nak következtében szûntek
meg, hogy az országos vám-
hatóság rendelete  augusztus-
tól csak a megyeszékhelye-
ken mûködõ igazgatóságok,
illetve a reptéri vámpontok
fenntartását engedélyezi. Mi-
vel a  helyi igazgatóság meg-
szûnése megnehezítette a he-
lyi szállítmányozók dolgát,
az udvarhelyi vállalkozói ré-
teg és egy vámügynök kéré-
sére az országos vámhatóság
egy, a megyei vámigazgató-
ság hatáskörébe tartozó vám-

pontot hozott létre. Az ügy
érdekében Verestóy Attila
szenátor folytatott tárgyalá-
sokat az illetékesekkel. 

„A vámpont tevékenységi
köre semmiben nem válto-
zott, tehát ugyanazokat a fel-
adatokat látja el, mint az egy-
kori vámiroda, sõt még töb-
bet, mert néhány feladattal,

kiegészül a tevékenysége, így
például a jövedéki adó terüle-
tén” – magyarázta lapunk
megkeresésére Ambrus Ist-
ván, a Hargita Megyei Jöve-
déki Adó- és Vámigazgató-
ság vezetõje. 

Ambrus hangsúlyozta: a
székelyudvarhelyi intéz-
ményre szükség van, hisz

megyei szinten a vámügyi
bevételek jelentõs része innen
származik. „Az udvarhelyi
térség egy igen élénk és jelen-
tõs gazdasági tevékenységet
folytató régiója a megyének,
ahol igen sok vállalkozás fejt
ki kereskedelmi tevékenysé-
get. Ahhoz, hogy a több ezer
embert foglalkoztató vállal-
kozások munkáját továbbra
is megkönnyítsük, szükség
van a vámpont meglétére.” A
vámügyi igazgató hozzátette,
mivel a régióban a jövedéki -
adóköteles termékek elõállí-
tása is igen jelentõs, ezek kö-
vetése is egyszerûbben meg-
valósítható, ha létezik az ud-
varhelyi egység. 

Röviden

Újabb hullámvölgy?

Az európai pénzintézetek
részvényei tegnap újra elin-
dultak a lejtõn, miután a
kontinens vezetõ tõzsdéi
sorra zuhantak a befektetõk
Görögország, Olaszország
és Egyesült Államok fizeté-
si nehézségeivel kapcsolatos
félelmei miatt – írta az
AFP-re hivatkozva a
HotNews.ro.

Barroso bizakodó

Szerény gazdasági növeke-
désre lehet számítani az uni-
óban az Európai Bizottság
legfrissebb elemzései alap-
ján, amelyekben nincsenek
recesszióra utaló jelek – je-
lentette ki tegnap José
Manuel Barroso bizottsági
elnök. Hangsúlyozva, hogy
az uniós szervek mindent
megtesznek az euróövezeti
és költségvetési stabilitás ér-
dekében, leszögezte: „a kö-
zösség és az euró erõsek és
ellenállóak”. 

Orosz olajrekord

Az orosz olajtermelés a
szovjet idõk utáni korszak
rekordját állította fel au-
gusztusban, napi 10,28 mil-
lió barrellel. Ezzel Oroszor-
szág megõrizte pozícióját,
mint a világ vezetõ olajter-
melõje, megelõzve Szaúd-
Arábiát, amelynek olajter-
melése augusztusban napi
9,9 millió hordóra nõtt – ír-
ta a The Moscow Timesra hi-
vatkozva a Vg.hu. 

ÚMSZ

A Román Nemzeti Ban-
kon (BNR) belül egy új

munkacsoportot hoznak lét-
re, amelynek feladata lesz
megvizsgálni a nemzeti tar-
talékok jövõbeli struktúráját
– jelentette ki tegnap Mugur
Isãrescu jegybankelnök egy
szakmai rendezvényen, hoz-
zátéve, a jelenlegi aranytarta-
lékok kielégítõek ugyan, de
szükséges tisztábban látni,
milyen lesz a helyzet  néhány
év múlva. Azon újságírói
kérdésre válaszolva, hogy az
esteleges verespataki arany-
kitermelés milyen hatással
lesz a BNR aranykészletére,
a kormányzó úgy fogalma-
zott, „az államelnök egy
stratégiai lehetõséget fogal-
mazott meg, ám szerintem
senki sem gondolja komo-
lyan, hogy máról holnapra
megduplázódnak az arany-
tartalékok”. Elmondása sze-
rint a BNR tudomásul vette
az államfõ által felvetett le-
hetõséget és azt az igazgató-
tanácsban elemezni fogják.
A júliusban mintegy 104
tonnára emelkedõ, 3700 mil-
liárd euró értékû aranytarta-
lékával Románia világszin-
ten a 33. helyen áll a nemes-
fém mennyiségét tekintve. 

Hírösszefoglaló

A bukaresti hatóságoknak
az utóbbi idõben tapasz-

talható pozitív hozzáállása a
verespataki aranyberuházás-
hoz valósággal szárnyakat
adott a kitermelésben érintett
vállalkozások részvényeinek
– elsõsorban a bányaprojektet
tervezõ Roºia Montana Gold
Corporation (RMGC) 80
százalékát magáénak tudó
Gabriel Resources-nek. 

A Sãptãmâna Financiarã
összesítése szerint a torontói
börzén jegyzett cég árfolya-
ma szinte „kéz a kézben” ha-
ladt azokkal a nyilatkozatok-
kal, amelyeket a politikai
döntéshozók tettek a kiterme-
lés kapcsán. Így például
mindössze két hónap alatt
több mint 74 százalékot
emelkedett a részvények ára
azt követõen, hogy tavaly
õsszel a technikai bizottság
rábólintott a projekt megvaló-
síthatósági tanulmányára.
Míg 2010 szeptemberében
egy részvény 4,93 kanadai
dollárt ért, decemberben már
8 dollár fölötti árfolyamon
kereskedtek vele. A tavaly de-
cember elején elért – részvé-
nyenkénti 8,6 kanadai dollá-
ros - árfolyamcsúcsot egy
nyugodtabb periódus után
érezhetõ, mintegy 16 százalé-
kos zuhanás követte egészen
idén júliusig. A részvények

július közepétõl kezdtek újra
felfelé kapaszkodni a hullám-
völgybõl, miután az RMGC
megkapta az archeológiai
mentési bizonylatot. Az ér-
tékpapírok árát újabban az
„tornázta fel”, hogy a
Gabriel Resources elnöke,
Jonathan Henry úgy nyilat-
kozott, meglátása szerint a ki-
termelés egy-másfél éven be-
lül megindulhat. A cég rész-
vényeinek alakulására ugyan-
akkor negatívan hatott Traian
Bãsescu kijelentése, miszerint
„gondoskodni fog róla”,
hogy a verespataki beruhá-
zást érintõ megállapodások
részleteit egy idõre titkosít-
sák. Az államelnök mostaná-
ban több ízben utalt arra,
hogy a kitermelés jelentõsen
megnöveli az ország arany-
készletét.

A kiadvány ugyanakkor
hozzáteszi, hogy a közvetlen
politikai nyilatkozatokon túl
a profitnövekedést elõsegítet-
te az is, hogy a gazdasági és
pénzügyi válság hatására fel-
értékelõdtek a nyersanyag-be-
fektetések, mivel a beruházók
ebben látnak biztos menedé-
ket a devizák válsága elõl.
Mint ismeretes, az arany egy-
más után dönti a történelmi
csúcsokat, s bár sokan mes-
terségesen keltett „buborék-
tól” tartanak, árfolyamának
csökkenése egyelõre nincs ki-
látásban. 

Az export-import vállalkozások életét megkeseríti a vámigazgatóságok elõtti sorbanállás

Új jegybanki

munkacsoport

Fotók: ÚMSZ/archív

Vámolhat Udvarhely

RMGC: „aranyat érõ” 

politikusi nyilatkozatok

Ha beleunt már abba,
hogy a téli hónapokban csa-
ládi kasszáját jócskán meg-
nyirbálja a havi fûtésszámla,
váltson olyan fûtéstechniká-
ra, amellyel fele annyi ös-
szegbõl is melegen tarthatja
otthonát. A szatmárnémeti
székhelyû Talentum Kft.
egyedülálló forgalmazója
Romániában az energiata-
karékos és környezetbarát
pelletes kazánoknak.

A Talentum Kft. 15 éve is-
mert a helyi piacon, fürdõ-
szoba felszerelésektõl kezd-
ve egészen a fûtéstechnikai
rendszerekig minden ehhez
tartozó kelléket forgalmaz.
A cég négy éve kötött part-
nerséget egy csehországi vál-
lalattal, amelynek eredmé-
nyeként országunkban  kizá-
rólagos forgalmazói lettek
az OPOP pelletes kazánok-
nak. Jelenleg országszerte
24 megyében vannak part-
nereik, akik helyi szinten
foglalkoznak ennek az új
technológiának a népszerû-
sítésével és értékesítésével.
Mára már több mint nyolc-
száz otthont szereltek fel pel-
letes fûtéstechnikával.

A pellet egy olyan teljes
mértékben természetes alap-

anyagokból készülõ, kiváló-
an égethetõ újrahasznosított
anyag, amelyet fûrészporból
és darált faforgácsokból pré-
selnek össze. Teljesen kör-
nyezetbarát, hiszen égése so-
rán mindössze annyi szén-
dioxidot bocsát ki, amennyit
a fa élete során magába épí-
tett, így nem növeli a levegõ-
ben található káros anyago-
kat, ezáltal pedig nem járul
hozzá az üvegházhatáshoz
sem.

A pelletes kazánok hasz-
nálata nem csak jóval ol-
csóbb, de sokkal kényelme-
sebb is mint a tûzifával, gáz-
zal, vagy villanyenergiával

mûködõ fûtõrendszerek mû-
ködtetése. Míg a tûzifát
használójának fel kell vágat-
ni, tárolni kell, és a kiegyen-
súlyozott hõmérséklet érde-
kében gondoskodni kell a
tûz rendszeres megrakásá-
ról, addig a 15 kilogrammos
kiszerelésben kapható pellet
kis helyen is elfér, nem be-
szélve arról, hogy a kazán-
hoz tartózó tárolótartály ön-
magát szabályozva adagolja
a fûtéshez szükséges égetési
anyagot.

A fával szemben a pellet
elõnyének nevezhetjük azt
is, hogy kevesebb anyag fel-
használásával érthetjük el a

szükséges hõfokot. Önnek
csak annyi a dolga, hogy be-
állítsa a kívánt szobahõmér-
sékletet és élvezze az otthon
melegét, anélkül, hogy fél-
nie kellene a hatalmas fûtés-
számlától. A pelletes kazá-
nok a fûtött háztól függõen 7
vagy akár 12 napig is képe-
sek arra, hogy saját magukat
ellátva biztosítsák a meleget.

A pelletes kazánok nem-
csak környezetbarát és ener-
giatakarékos technológiájuk
miatt elõnyösek, hanem
azért is mert nagyon egysze-
rû a beszerelésük, és bármi-
lyen más kazánnal összeköt-
hetõk. 

Ha többet szeretne meg-
tudni a jövõ fûtéstechnikájá-
ról, böngésszen a www.talen-
tumsm.ro oldalon, ahol rész-
letes termékleírást kaphat.
Ha kérdése van írjon az
office@talentumsm.ro e-mail
címre, vagy tárcsázza a
0261/ 717 170-es, illetve a
0745 138 827-es telefon-
számok egyikét.

Következõ cikkünkben
bõvebb felvilágosítást adunk
majd ezen rendszerek mû-
ködésérõl, beszerelésérõl, il-
letve fogyasztásáról.

(X)

Automatizált, költségkímélõ
fûtés: a pelletes kazán

A Hargita megyei vámigazgatóságon az
elmúlt fél évben közel kétszáz alkalommal
vámoltak importárut. Ezek zöme Kíná-
ból, illetve Svájcból származott, de érke-
zett szállítmány az Egyesült Államokból,
Szerbiából, Kanadából, Dél-Koreából,
Thaiföldrõl és Hongkongból is. A megyé-

ben ugyanakkor 1029 export küldeményt
regisztráltak, jórészt készruhát, ásványvi-
zet, bútorszállítmányokat. A legtöbb me-
gyei cég azonban fûrészárut exportált. A
megyei vámigazgatóság az idei elsõ félév-
ben 2,2 millió lejt juttatott el a központi
költségvetésbe. (Székelyhon.ro)

A fûrészáru a székely exportbajnok
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Röviden

Cseke Péter Tamás

„Minket csak tankokkal
tudnak elûzni a faluból.

Nem megyünk innen akkor
sem, ha módosul a kisajátítá-
sokra vonatkozó törvény” –
mondta a verespataki arany-
bánya megnyitását ellenzõ
Alburnus Maior Egyesület
elnöke egy zárt ajtók mögötti
indulatos vitán a Fehér me-
gyei községbe látogató állam-
fõnek. Eugen David a bánya-
törvény módosítására utalt a
Traian Bãsescuval egy hete
lezajlott szóváltásában. Teg-
nap lapunknak elmondta:
annak a „250-300” veres-
pataki háztulajdonosnak a
nevében üzent az államfõ-
nek, akik nem hajlandók el-
adni ingatlanaikat a bányát
tervezõ Rosia Montana Gold
Corporation (RMGC) válla-
latnak. „Egyesek azt gondol-
ják, hogy ha nem tudnak
megvásárolni minket, akkor
a törvény erejével veszik el a
házainkat. Az államfõnek is
azt mondtam: nem fog men-
ni nekik” – magyarázta az
ÚMSZ-nek Eugen David.

Egy kormánypárti, 
egy ellenzéki

A 2003/85-ös bányatör-
vény módosításáról szóló
tervezetet egy ellenzéki (szo-
ciáldemokrata Toni Greblã)
és egy kormánypárti (a de-
mokrata liberális Ion Ruºeþ)
szenátor terjesztette elõ. A
parlamenti ülésszak közeled-
tével az Alburnus Maior
Egyesület mellett több más
civil szervezet is tiltakozott a
jogszabály ellen az elmúlt
napokban, tegnap a Sajtófi-
gyelõ Ügynökség tartott a té-
mában sajtótájékoztatót Bu-
karestben. Mindannyian ar-
ra hívták fel a figyelmet,
hogy a készülõ törvényt az
RMGC igényeihez szabták,
s jelentõsen megkönnyíti a
verespatakihoz hasonló be-
ruházásokat Romániában. A
tiltakozó hangok azért erõ-
södtek fel, mert a tervezetet a
szenátus már korábban elfo-
gadta, s a verespataki beru-
házás ellenzõi attól tartanak,
hogy az RMGC befektetésé-
nek kedvezõ „politikai lég-
körben” a képviselõház is
hamarosan jóváhagyja a jog-
szabályt.

A közhasznú 
magánprofit

Eugen Davidék felháboro-
dását elsõsorban az váltotta
ki, hogy a törvénymódosítás
révén a kitermelési licenccel
rendelkezõ bányavállalatok
ezentúl – az állam nevében –
kisajátíthatják a tervezett ipa-
ri területeken található ingat-
lanokat. Ezt a jogszabály 10.
paragrafusa teszi lehetõvé,
amely közhasznúvá nyilvá-
nítja a kitermelési licenccel
rendelkezõ cégek bánya-
tevékenységét, függetlenül at-
tól, hogy állami tulajdonú
vagy magánvállalatokról van
szó. Tehát ha a törvény ér-
vénybe lép, a 80 százalékban
kanadai befektetõk tulajdo-
nában lévõ RMGC bányater-

ve „közhasznú beruházássá”
lép elõ, a cég pedig a jogsza-
bályra hivatkozva kisajátít-
hatja az Eugen Davidhoz ha-
sonló makacs háztulajdonos-
ok ingatlanát – ugyanúgy,
ahogy például az autópályák
nyomvonalán található in-
gatlanok esetében az állam
eljárhat.

A romániai tudósokat tö-
mörítõ Ad Astra szervezet
szerint ez az elõírás alapjogo-
kat sért és alkotmányellenes,
mert az alaptörvény úgy fo-
galmaz: „a kisajátítás csak a
törvény által közhasznúnak
nyilvánított cél érdekében
hajtható végre”. Az Ad Astra
értelmezésében az alkot-
mány azt írja elõ, hogy vala-

mennyi beruházás eseti elbí-
rálás alá esik, s külön-külön
törvénynek kell rendelkeznie
közhasznúságukról.

Szerintük az az elõírás is
alapjogokat sért, amely sze-
rint, ha a tulajdonos nem fo-
gadja el a cég által felajánlott
kárpótlást és perelni kíván,
akkor a bíróságoknak gyorsí-
tott eljárásban, legkésõbb hét
napon belül ítéletet kell hoz-
niuk. „Ennyi idõ alatt a káro-
sultnak még a tárgyaláshoz
szükséges papírokat sem sike-
rül elõkészítenie” – állapítja
meg közleményében az Ad
Astra. A szervezet azt is sérel-
mezi, hogy tervezet 21. para-
grafusa visszamenõleges ha-
tályúvá nyilvánítja a törvény
elõírásait: azokra a cégekre is
érvényesek, amelyek már ko-

rábban beszerezték a kiterme-
lési licencet a román államtól
– ezt az RMGC már 1997-
ben megtette. Az Ad Astra és
a többi tiltakozó szervezet
szerint az is felháborító, hogy
a törvénymódosítás révén a
közhasznúvá nyilvánított be-
ruházás esetében az állam
már nem kötelezné az adott
céget  különbözõ engedélyek
és bizonylatok beszerzésére –
így például az érvényes tele-
pülésrendezési engedélytõl is
eltekintene. Mint ismert,
Korodi Attila 2007-ben azért
függesztette fel az RMGC be-
ruházásának engedélyeztetési
eljárását, mert a cégnek nem
volt érvényes településrende-
zési engedélye.

Greblã dicséri 
az RMGC-t

A törvény kezdeménye-
zõit tegnap lapunknak nem
sikerült elérnie. Az elõter-
jesztõk tervezetük indoklá-
sában többek között úgy fo-
galmaznak: „a jelenlegi ro-
mániai jogszabályok nem
biztosítják azokat a mecha-
nizmusokat, melyek alapján
a kitermelési licencek birto-
kosai a bányamunkálatok
elkezdéséhez szükséges te-
rületek tulajdonosaivá vál-
hatnak”. Toni Greblã szoci-
áldemokrata szenátor ko-
rábban cáfolta, hogy kezde-
ményezése összefüggésben
állna az RMGC romániai
terveivel. Ennek némileg el-
lentmond, hogy a politikus

nemrégiben a ziare.com-nak
adott interjúban lelkesen
ecsetelte a kanadai beruhá-
zás elõnyeit.

Antal István: 
lassan a testtel

A bányatörvényt módosí-
tó tervezetet a képviselõház
több szakbizottsága már lát-
tamozta, ám a plénum elé
kerülése elõtt az ipari szak-
bizottságnak kell megfogal-
maznia jelentését. Antal Ist-
ván képviselõtõl, a testület
RMDSZ-es tagjától tegnap
megtudtuk: a jogszabály je-
lentõs változásokon ment át
a bizottsági viták során, az
ellenzéki és a kormánypárti

honatyák is módosító indít-
ványokat nyújtottak be.
„Legutóbb júliusban egyez-
tettünk az ipari minisztéri-
um szakértõivel és a koalíci-
ós kollegákkal a tervezetrõl.
Egyetértettünk abban, hogy
ebben a formában nem sza-
vazzuk meg” – magyarázta
Antal István, aki szerint
„elhúzódó vita” várható
majd a jogszabályról. „Nem
hinném, hogy egy-két hét
alatt végeznénk vele” – tette
hozzá.

A képviselõ tájékoztatása
szerint ma ülésezik elõször
ebben az ülésszakban az ipa-
ri szakbizottság, ekkor körvo-
nalazódik, hogy melyek lesz-
nek azok a tervezetek, ame-
lyek testület munkájában el-
sõbbséget élveznek. Antal a
valóban sürgõs jogszabályok
sorában a gáztörvényt és a
turisztikai törvényt említette. 

RMGC: 
nem nekünk írták

„Ez a törvénymódosítás
nem nekünk készült. Remé-
nyeink szerint nem is szoru-
lunk rá” – nyilatkozta tegnap
lapunknak az RMGC mû-
szaki igazgatója.  Szentesy
Cecília emlékeztetett arra,
hogy a cég a leendõ bánya
területén található ingatla-
nok 80 százalékát már felvá-
sárolta, összesen 70 millió
dollárért. „A kiegyezés hívei
vagyunk. Abban bízunk,
hogy a maradék ingatlantu-
lajdonost is meg tudjuk
gyõzni, adja el a házát, hi-
szen szép árat ajánlunk érte”
– magyarázta. Szentesy
Cecilia reményeit arra ala-
pozza, hogy az utóbbi négy
évben, amióta leállt az
RMGC ingatlanfelvásárlási
programja, a maradék veres-
pataki háztulajdonos is jelez-
te eladási szándékát. „Valós-
sággal dörömbölnek a cég aj-
taján, hogy szabadulni sze-
retnének a házuktól. Még
azt az ígéretet is kicsikarták,
hogy azt az árat kapják az in-
gatlanért, amelyet még a vál-
ság elõtt ajánlottunk fel szá-
mukra” – mondta az igazga-
tó. Tájékoztatása szerint az
RMGC „azon nyomban” új-
raindítja az ingatlanfelvásár-
lási programját, amint a cég
megkapja a környezetvédel-
mi engedélyt. 

Újabb 138 lombikbébi

Újabb 138 kérést hagyott jó-
vá az Egészségügyi Minisz-
térium bizottsága azoknak a
pároknak, akik szeretnének
bekerülni a szaktárca idén
elindított mesterséges meg-
termékenyítési programjába.
Ezzel a jóváhagyott kérések
száma 330, az összesen 464
iktatott kérésbõl. Augusztus-
ban 178 kérés érkezett a le-
bonyolító központoktól a
szaktárcához. A minisztéri-
um  június 1-tõl indította el
lombikprogramját, amely-
nek keretében idén mintegy
800 terméketlen házaspár-
nak fedezik a procedúrák
költségeit. 

Okosabban szelektálnak

Ebben a hónapban új szelek-
tív hulladékgyûjtési mód-
szert vezet be a sepsiszent-
györgyi köztisztasági vállalat
– mondta el lapunknak Tóth
Birtan Csaba. A Tega rész-
vénytársaság igazgatója sze-
rint havonta három darab 60
literes mûanyagzsákot adnak
a mintegy 4000 sepsiszent-
györgyi magánház-tulajdo-
nosnak, illetve a környékbeli
községek lakóinak, hogy a
papír, mûanyag és üveghul-
ladék szétválogatása már a
lakásokban megtörténjen.
Amint megtöltötték a zsáko-
kat, a kukák kiürítésének
napján kitehetik azokat a ka-
puk elé, ahonnan a köztisz-
tasági vállalat dolgozói in-
gyen elszállítják. Az igazga-
tó szerint elsõ körben zsá-
kokkal látják el a lakosságot,
majd pályáznak a célnak
megfelelõ edényzet beszerzé-
séhez. A befektetés ugyanis
hosszú távon megtérül, az
újrahasznosítható hulladé-
kok értékesítésébõl. 

Nõtt az átlagbér

Júliusban 1 471 lej volt az
országos nettó átlagbér, ez
hét lejjel több, mint az elõzõ
hónapi összeg – közölte az
Országos Statisztikai Hivatal
(INS). Nominálisan az át-
lagbér egy lejjel csökkent jú-
niushoz viszonyítva. A fize-
tések 25,3 százalékkal emel-
kedtek a pénzügyi közvetítõi
szférában, 5-8 százalék kö-
zött az gépkocsigyártásban,
filmkészítésben és a tévés
programok legyártásában.

Közhasznúvá válhat a cián

Verespatak központja védett terület. Az RMGC a lakások 80 százalékát már felvásárolta

Kovács Zsolt

Antal Árpád, az RMDSZ
sepsiszentgyörgyi elnöke

a Kovászna megyei prefek-
túrán kéri számon, hogy az
alárendeltségébe tartozó köz-
intézményeknél érvényesül-e
a magyar nyelvhasználat.
Mint arról beszámoltunk,
Háromszéken múlt hónap-
ban kezdõdött el a „nyelvhá-
ború”, amikor a kormány
megbízottjának pihenõsza-
badságát kihasználva, helyet-
tese, Valentin Ionaºcu felszó-
lító levelekkel bombázta az
önkormányzatokat és a ma-

gánvállalkozásokat, hogy hi-
vatalos dokumentumaik fej-
lécében, illetve a cégek a köz-
téri reklámtábláikon ne hasz-
nálják a magyar nyelvet. An-
tal Árpád elmondta: ezután a
hírhedt feljelentõhöz, Dan
Tãnasãhoz hasonlóan, min-
den héten beadvánnyal for-
dul a prefektúrához, számon
kérve, hogy a közintézmé-
nyekben ki vannak-e helyez-
ve a kétnyelvû táblák, hiszen
a kormányhivatal nemcsak a
román nyelvhasználat felett
köteles õrködni, hanem a
magyar nyelven is. Antal Ár-
pád elsõ ilyen beadványában

arra hívta fel a prefektúra fi-
gyelmét, hogy a Románia ál-
tal a 282/2007-es törvényé-
vel ratifikálta a regionális
nyelvek chartáját, amely sze-
rint a kisebbségek nyelve
egyenjogú a többség nyelvé-
vel. Ennek alapján arra kért
választ a kormányhivataltól,
hogy a Kovászna megyei
dekoncentrált intézmények-
ben mit tettek annak érdeké-
ben, hogy az ügyfelek írás-
ban és beszédben is használ-
hassák a magyar nyelvet,
emellett arra várt választ,
hogy a prefektúra honlapján
magyar nyelven nyilvános-

ságra hozzák-e a közérdekû
információkat. Válaszában
György Ervin kormánybiz-
tos leszögezte: az 544/2001-
es törvény értelmében min-
den közintézményben kell
lennie egy személynek, aki a
lakosság információhoz való
hozzáférését biztosítja, és a
prefektúrához még nem érke-
zett olyan  panasz, hogy nem
tudták volna használni az
anyanyelvüket ügyintézés-
kor. A  prefektúra honlapján
pedig magyarul is nyilvános-
ságra hozzák a közérdekû in-
formációkat – közölte
György Ervin. 

Folytatódik a „nyelvháború” Baloga-Tamás Erika

Tagadta tegnap lapunk-
nak Hargita megye fõtan-

felügyelõje azt, hogy a me-
gye diákjai azért értek el a
nyárinál sokkal gyengébb
eredményeket a pótérettsé-
gin, mert a júliusi vizsgákkal
ellentétben az õszi megmére-
tés már kamerák felügyelete
alatt zajlott. „A kamerák hiá-
nya vagy megléte nincs
összefüggésben sem a nyári
sem a mostani eredmények-
kel” – mondta Ferencz Sala-
mon Alpár. A fõtanfelügyelõ
szerint a nyári érettségi a tu-
lajdonképpeni fõpróba, és
azon a Hargita megyei diá-

kok nagyszerûen teljesítettek.
„Nem szabad megfeledkez-
ni, hogy ez a pótérettségi
volt, tehát azok a diákok pró-
bálkoztak, akik elbuktak, és
ki-ki felkészültsége szerint ért
el eredményeket” – szögezte
le a fõtanfelügyelõ. Hozzátet-
te: az udvarhelyi vizsgaköz-
pontban puskázáson kapott
hat diákot a felügyelõ taná-
rok fogták el, és nem a kame-
rák révén buktak le. 

Mint ismert, az átmenési
arány Hargita megyében
12,2, országosan 16 százalé-
kos volt az õszi pótérettségin.
A fellebbezések utáni ered-
ményeket szeptember 7-én
függesztik ki. 

Nem a kamerán múlott?

A szerzõ archív felvétele
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Baló Levente

Nyolc bemutatóval ké-
szül a Kolozsvári Állami

Magyar Színház ebben az
évadban, de a bemutatókon
kívül vendégelõadásokat,
felolvasószínházi elõadáso-
kat és koncerteket valamint
az elmúlt évadokból áthozott
produkciókat is láthat a kö-
zönség – számolt be tegnapi,
évadkezdõ sajtótájékoztatón
Tompa Gábor, az intézmény
igazgatója és Visky András
mûvészeti igazgató.

Már zajlanak a próbák 

„Az elsõ két elõadás pró-
bái már elkezdõdtek” – jelen-
tette ki a sajtótájékoztatón
Tompa, mielõtt ismertette
volna az évad tervezett da-
rabjait. A Kolozsvári Állami
Magyar Színház évadnyitó
elõadását, a filmrendezõként
ismertté vált Lakatos Róbert
Drakulatúra – avagy a Bram

Stoker Projekt címû darabját
szeptember 18-án mutatják
be. „A Drakulatúra társadal-
mi témát dolgoz fel: a
Stroker által kitalált mítoszt,
amely számos szociális pro-
jekt mozgatórugójává vált” –
fogalmazott Visky András.
Mint elhangzott, az elõadás
az Emergency Entrance (Vész-
bejárat) címû nemzetközi
színházi projekt része, amely-
nek keretében az elõadás
elõtt olasz és görög színházi
alkotók részvételével szer-
veznek workshopot. A követ-
kezõ elõadás rendezõje az
egyesült államokbeli színházi
szakmai egyik kiválósága,
Robert Woodruff, aki
Thomas Vinterberg és
Mogens Rukov Születésnap
(Festen) címû filmjének adap-
tációját állítja színpadra ok-
tóber 5-én. „A közönség kü-
lönleges elõadásra számíthat,
ahol a nézõk egy asztalnál
vacsoráznak majd a színé-
szekkel, és körülöttük játszó-

dik a darab tragikus történe-
te” – árulta el Visky András,
az elõadás dramaturgja.
Hozzátette, az elõadás a csa-
ládon belüli erõszak Kelet-
Európában tabuként kezelt
témáját dolgozza fel. 

Színházépítés 
hosszútávon

Az évad harmadik bemu-
tatójára a nagyszínpadon ke-
rül sor, ahol a modernkori
színház egyik kultikus darab-
ját, Alfred Jarry Übü király-át
mutatják be, a francia Alain
Timar rendezésében. Az
idén újabb Andrei ªerban-
produkciót láthat a kolozsvá-
ri közönség, Henrik Ibsen
Hedda Gabler címû drámáját
állítja színpadra az ismert ro-
mán rendezõ, Felix Alexa, a
bukaresti nemzeti színház
rendezõje pedig August
Strimbert Julie kisasszony cí-
mû darabját viszi színre. Abe
Kobo A homok asszonya címû

regényének színpadi változa-
tát a kolozsvári magyar szín-
ház régi munkatársa: Mona
Marian (korábban Mona Chi-
rilã) állítja színpadra. Ugyan-
akkor bemutatják Máthé An-
gi Mamó címû regényének
színpadi adaptációját, és
nem maradnak ki a program-
ból a felolvasószínházi elõ-
adások, költõi estek, filmvetí-
tések sem.  „Fontosnak tart-
juk, hogy az év során gyerek
és ifjúsági elõadás is készül-
jön, az idén valószínûleg
Móricz Zsigmond klassziku-
sát a Légy jó mindhalálig-ot
mutatjuk be, Albu István ren-
dezésében” – Tompa Gábor. 

Az igazgató az évadismer-
tetõ mellett nagyszabású táv-
lati tervérõl is beszámolt a
sajtótájékoztatón – mint el-
mondta, egy 400 férõhelyes
új színházterem építését ter-
vezi, amely alkalmas lesz fej-
lettebb technikai feltételeket
igénylõ produkciók befoga-
dására is. 

Közönséges vacsora a
kolozsvári színházban

Röviden

ÚMSZ

Két díjat is elhoztak a ro-
mániai alkotások az idei,

budapesti 7. BuSho Nemzet-
közi Rövidfilmfesztiválról. A
szemle fõdíját, az Arany
Bushót a spanyol Kote
Camacho La Gran Carrera (A
nagy verseny) címû filmje kap-
ta, „az emberi természet ere-
deti módon való ábrázolásá-
ért”. A második díjat, az
Ezüst Bushót „a szolidaritás
valósághû és érzelemdús,
ugyanakkor kiegyensúlyo-
zott ábrázolásáért” a temes-
vári születésû, jelenleg Mün-
chenben tanuló Anca Mi-
runa Lãzãrescu diploma-
filmje, – az Európai Filmdíj-
ra jelölt – Apele tac (Csendes fo-
lyó), a Bronz Bushót „egy
metaforikus világ koherens
megjelenítéséért” Guilhad
Emílio Schenker Lavan (Fe-
hér) címû filmje kapta. A leg-
jobb animáció díját az erdé-
lyi Bertóti Attila Ariadné fo-
nala címû alkotása kapta, a
legjobb kísérleti filmnek Illés
István Track32 címû mozgó-
képe bizonyult. Az utolsó kép
címû filmért Dési András
György és Móray Gábor
kapta a legjobb forgató-
könyvnek, filmötletnek járó
elismerést. A legjobb opera-
tõrnek járó díjat Hartung
Dávid vehette át, aki Kárpá-
ti György Mór Erdõ címû
filmjét fényképezte. Amint
arról lapunkban már beszá-
moltunk, a mustrára idén
962 filmet neveztek, ebbõl 93
szerepelt a versenyprogram-
ban, amelynek alkotásait egy
nemzetközi zsûri szemlézte.
Ez utóbbiban Djinn Carré-
nard francia filmrendezõ,
Riina Mikkonen, a Tampe-
rei fesztivál munkatársa,
Miomir Rajcevic, a belgrádi
Ifjúsági Média Központ
igazgatója, Kocsis Ágnes
filmrendezõ és Wolfgang
Leis marketing szakember
kapott helyet. 

Hazai sikerek

a BuShon

ÚMSZ

A Marosvásárhelyi Kul-
turális Központ képzõ-

mûvészeti pályázatot hirdet
Liszt Ferenc születésének
200. és halálának 125. év-
fordulója alkalmából. Az er-
délyi magyar képzõmûvé-
szeket megszólító, 1000
eurós fõdíjú, Liszt Ferenc vízi-
ói címû pályázatra a kiíró
olyan, a zeneszerzõ szemé-
lyének, életútjának, illetve
mûvészetének, vagy a mû-
vei által kiváltott élménynek
az ábrázolását várja, ame-
lyek méltó hordozói a szel-
lemi örökségének. „A pályá-
zaton teret adunk a szemé-
lyes interpretációknak, ref-
lexióknak, éppen ezért a
képzõmûvészeti mûfaj és
technika szabadon választ-
ható” – hangsúlyozzák a
kulturális központ munka-
társai, akik öt fõbõl álló
szakmai kuratóriumot kér-
nek fel a pályamunkák elbí-
rálására. Az ítészek a 35 év-
nél fiatalabb alkotók mun-
káit díjazzák, de  a pályázat-

ra kortól függetlenül bárki
szabadon jelentkezhet,
ugyanis az október 14-16
között megrendezésre kerü-
lõ Marosvásárhelyi Liszt
Ferenc Napok keretében ki-
állítást szerveznek a bekül-
dött anyagokból. A pályázat
díjának átadására is ezen a
rendezvényen kerül sor. 
A pályázat elsõdleges célja,

a kétszáz évvel ezelõtt szüle-
tett zeneszerzõ munkássá-
gának az ismertetése, nép-
szerûsítése, illetve árnyalása
a képzõmûvészeti-alkotáso-
kon keresztül, a zene keltet-
te gondolatok, érzések kép-
zõmûvészet eszközeivel va-
ló kifejezése, a zene és kép-
zõmûvészet kapcsolatának
mélyítése. A pályamunká-
kat Marosvásárhelyen, a
Rete-zatului utca 2/4 szám
alatt kell benyújtaniuk a
mûvészeknek, kiállításra
kész állapotban, legkésõbb
október 4-ig. További infor-
mációk az office@vasarhely.ro
e-mail címen, illetve a 0746-
083 212 telefonszámon kap-
hatók. 

Liszt-pályázatot hirdetnek

Megújul a múzeum
Sepsiszentgyörgyön

Elkezdték tegnap a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum déli szárnyá-
nak restaurálását. Varga
Mihály, az intézmény veze-
tõje leszögezte, olyan mun-
kát szeretnének, amely
újabb száz évig megállja a
helyét. A kivitelezés teljes
értéke 600 ezer lej, ezt az
összeget a múzeumot fenn-
tartó Kovászna Megyei Ta-
nács állja. A munkálatokat
mintegy két hónap alatt fe-
jezik be, ezalatt a régészeti
és a középkori kiállításokat
lezárják, a többi tárlat za-
vartalanul látogatható. A
sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat emellett a Gyárfás
Jenõ Képtár teljes belsõ re-
habilitációjával kapcsolato-
san pályázatot nyújtott be a
mûvelõdési minisztérium-
hoz, Kelemen Hunor mû-
velõdési minisztertõl pedig
ígéretet kaptak a támoga-
tásra.

Alkotótábor 
Zsögödön

A Csíkszereda melletti
Zsögödfürdõn tartják szep-
tember 3-a és 10-e között az
elsõ, Nagy Imre nevével
fémjelzett alkotótábort. Az
idei, elsõ tábor témája: Hó-
dolat Nagy Imrének. Az alko-
tótábor mûvészeti vezetõje
Szabó András, a Nagy Imre
hagyaték kurátora. A tábor
16 meghívottnak – köztük a
75. életévét töltõ Gaál And-
rás festõnek és négy diák-
nak – biztosít alkotási, ta-
nulási, dokumentációs lehe-
tõséget. A zsögödi táboro-
zók egy tematikus és egy
szabad témájú alkotást kell
a tábornak adományozza-
nak, amelyek a Csíki Szé-
kely Múzeum gyûjteményé-
be kerülnek. A Nagy Imre
Alkotótábor szeptember 10-
én kiállítással zárul. 

A kolozsvári színház idei évadtervét Visky András mûvészeti igazgató és Tompa Gábor, az intézmény vezetõje ismertette A szerzõ felvétele
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F. I.

Jelentõs változás ment végbe
a romániai napilappiacon –

a Romániai Példányszám-audi-
táló Hivatal (BRAT) második
negyedévre vonatkozó adatai
szerint az egyes napilapok pél-
dányszámcsökkenésben utolér-
ték egymást, sõt még „beelõzé-
sek” is történtek. Számottevõ
növekedésrõl egyetlen napilap
sem számolhat be és bár a trösz-
tök szintjén nem változott a
rangsor – a versenyt egyértelmû-
en Patriciu Adevãrul Holdingja
nyerte, második a Libertateát és
Evenimentul zileit kiadó Ringier
România – a legolvasottabb na-
pilapnak már nem az Adevãrul
számít, hanem a România liberã.
A Medien Holdinghoz (Dan
Adamescu trösztje) tartozó lap-
ból az április–június közötti idõ-
szakban átlagosan napi 40 820
példány fogyott, mintegy 1600-
zal kevesebb, mint a tavalyi év
hasonló idõszakában. Ezzel el-
lentétben Dinu Patriciu az or-
szág legolvasottabb napilapja
címmel büszkélkedõ Adevãrul-

jából 40 555 került olvasókhoz,
azaz több mint 76 ezerrel keve-
sebb, mint 2010 április–júniusa
között. Figyelembe véve, hogy
tavaly közel 120 ezret adtak el
Patriciu lapjából, az idei csökke-
nés nagyon drasztikusnak szá-
mít – az Adevãrul ezzel a statisz-
tikával lekerült a legolvasottabb
közéleti napilapok listájának el-
sõ helyérõl és beírta magát a ro-
mán sajtótörténelem legna-
gyobb vesztesei közé. A veszte-
sek listájának második helyén a
Libertatea címû bulvárlap áll, 45
300-as példányszámcsökkenés-
sel, de a naponta eladott 103
100 példány így is elég a máso-
dik legolvasottabb nyomtatott
lap címhez. A listavezetõ az
Adevãrul Holding-hoz tartozó
Click!, amelybõl naponta 180
280-at vásárolnak, 27 ezerrel ke-
vesebbet, mint a tavalyi év ha-
sonló idõszakában. Jelentõs pél-
dányszámcsökkenéssel kellett
számolnia a CanCan címû bul-
várlapnak is, amelybõl 21 210-al
fogyott kevesebb idén – míg két
évvel ezelõtt százezer fölötti pél-
dányszámot auditált, az idei

második negyedévben átlagosan
csak napi 37 250 darabot adott
el. A vesztesek listája harmadik
helyén a Jurnalul naþional áll,
amelynek az elmúlt egy év alatt
több mint felére csökkent a pél-
dányszáma – a központi napi-
lapból április–június között 31
170 darab fogyott, 35 ezerrel ke-
vesebb, mint tavaly – de így is
stabilan õrzi a legolvasottabb

közéleti napilapok között a har-
madik helyét. Jóval elmarad
mögötte azonban a negyedik he-
lyen álló Evenimentul zilei,
amelybõl a második negyedév-
ben naponta csupán 15 850 fo-
gyott, egy évvel ezelõtt 22 480,
míg két évvel korábban 32 234.
Növekedésrõl csak a Sãptãmâna
Financiarã (+90) és a Curierul
Naþional (+30) számolhat be. 

A magyar szinkronok minõségét mindig is
elismerték, mind nyelvi igényesség, mind
nyelvi szellemesség, továbbá mind a szink-
ronszínészek kiválasztása (a legnevesebb szí-
nészek kölcsönözték külföldi kollégáiknak
olykor az eredetinél sokkal karakteresebb
hangjukat), mind pedig a szájmozgás tökéle-
tessége szempontjából. Sajnos azonban ez
már a múlté. Az elmúlt csütörtökön a TV2-
n bemutatkozott az „év filmsorozatának”
meghirdetett katedrális, amelyben az egyko-
ri apácanövendék többször így nyilatkozott:
„novicius koromban”. Nos, ez latinul hím-
nemben van, és a papnövendékeket nevezik
így, a leendõ apáca: novicia. Persze a pilot-
szövegben, mivel angol, mindkettõ novice.
Ennyit errõl. 

(gyulay)

Kettõs tükör 

Szavazógép

Oda az „Igazság” olvasói

Magyarországon is a bulvár a nyerõ
A Blikk vezeti a magyarországi nyomtatott lapok eladási listáját, a
bulvárlapból a második negyedévben átlagosan 186 483 darab kelt
el naponta, míg a rivális Bors 81 920 példányban fogyott. A politi-
kai-közéleti lapok közül a Népszabadság van az elsõ helyen, a Ringi-
er kiadványából átlagosan 64 063 darab fogyott, ami nagyjából há-
romezerrel volt kevesebb az elsõ negyedévnél, egy év alatt pedig
több mint 11 ezerrel esett a példányszám. A Magyar Nemzetbõl áp-
rilis és június között 45 923 darabot vettek naponta, ez több mint
ezerrel maradt el az év elsõ három hónapjától és több mint 4300-
zal a tavalyi második negyedévtõl. A Népszavából naponta 19 ezer
példány fogy, a Magyar Hírlapból pedig 11 168. 

ÚMSZ

Tavalyhoz hasonlóan idén
is Mark Zuckerberg vezeti a

Vanity Fair New Establishment
listáját, ami a legbefolyásosabb
médiaszereplõket rangsorolja.
Az idei toplista esetében érez-
hetõ eltolódás tapasztalható a
hagyományos média felõl az
újdonságok irányába - mondta
el a New York Postnak a Vanity
Fair egyik szerkesztõje. A top
10-ben helyet kaptak ugyanis
Zuckerbergen kívül például a
Twitter mikroblogszájt, a
Zynga közösségi játékfejlesztõ
vagy a Foursquare geolokációs
közösségi oldal különbözõ ve-

zetõi, alapítói, illetve az Apple
újdonsült vezére, Tim Cook is.
Az interneten megnézhetõ fil-
meket kínáló Netflix vezetõje
óriásit lépett elõre, a tavalyi ki-
lencvenedik helyezése után a
hetedik lett idén. 

A „régi világ” képviselõit a
magazin idén külön listázta. Az
õ rangsorukat Steve Jobs, az
Apple nemrég lemondott vezér-
igazgatója vezeti, de a Disney, a
Time Warner és a News Corp.
vezetõi is megtalálhatók rajta.
Mindkét listát erõsen dominál-
ják a férfiak, valójában csak két
igazán nagy sztárnak számító
nõ található meg rajtuk: Lady
Gaga elõadómûvész a divat- és

zeneiparra gyakorolt hatása mi-
att és J. K. Rowling, a Harry
Potter széria írója a független
könyvkiadó vállalkozásainak
köszönhetõen. A GQ magazin
a Vanity Fair listájával szinte
egyidõben összeállította a leg-
rosszabbul öltözött férfiak listá-
ját, amelyen Mark Zuckerberget
választotta a Szilícium-völgy
legrosszabbul öltözött vezetõjé-
nek. Õt Steve Jobs, az Apple
technológiai cég guruja követi a
listán, amelynek 3. helyén Bill
Gates, a Microsoft alapítója áll.
Gates megjegyzések szerint
nem tett tanúbizonyságot jó stí-
lusérzékrõl, legtöbbször viseltes
pulóverben látni. 

Zuckerberg a legbefolyásosabb

Gazdát cserél 
a német sajtóbirodalom

Gazdát válthat a WAZ médiacsoport fele,
az egyik alapító örökösei adják el részese-
désüket – számolt be a németországi saj-
tó. A patinás Westdeutsche Allgemeine Zei-
tungról elnevezett cégcsoport 50 százalé-
kát sajtóértesülések szerint Petra Grot-
kamp venné meg, akinek apja egy ideig
az egyik alapító társa volt, férje pedig
hosszú ideig vezette a céget. Az ügylet ér-
téke mintegy félmilliárd euró. A hivatalos
indoklás szerint a lépés nyomán tisztáb-
bakká válnának a tulajdonosi viszonyok,
de a kiadó egyben világos jelzést is adna
az alkalmazottaknak, a partnereknek és
az olvasóknak arról, hogy hosszú távra
terveznek. A vállalatcsoport az albán, a
horvát, a macedón, a magyar, az orosz,
az osztrák és a szerb piacon aktív a német
mellett, összesen mintegy 15 ezer embert
foglalkoztat.

A folytatások nyara volt 
Hollywoodban

A 2011-es év nyara hozza az eddigi legna-
gyobb bevételt – 4,3 milliárd dollár körü-
lit – Hollywoodnak, noha az öt legtöbb
pénzt termelõ mozifilm között egyetlen
eredeti alkotás sincsen. Világszerte 8,2
milliárd dollárt költöttek mozizásra az ér-
deklõdõk, ami messze túlszárnyalja a ta-
valyi (foci vb által „sújtott”) 5,8 milliár-
dos értéket. Rekord dõlt a tekintetben is,
hogy három nyári slágerfilm is egymilli-
árd dollár fölötti bevételt eredményezett
globális szinten, méghozzá a Harry Potter,
a Transformers és A Karib-tenger kalózai szé-
ria aktuális részei – írja a Variety.com.
Ezek 1,3, 1,1 illetve 1,03 milliárd dolláros
jegybevételt generáltak. Összesen 27 idén
nyáron megjelent film volt egy korábbi al-
kotás folytatása, a 20 legnagyobb bevételt
elérõ filmek közül csak hat volt új ötlet. 

A  napilap  címe 2011.    2010.  Különbség
április  –  június április  –  június

CClliicckk 180,280 207,370 -27,090
LLiibbeerrttaatteeaa 103,100 148,410 -45,310
RRoommâânniiaa  LLiibbeerrãã 40,820 42,420 -1,600
AAddeevvããrruull 40,555 116,680 -76,125
CCAANNCCAANN 37,250 58,460 -21,210
GGaazzeettaa  SSppoorrttuurriilloorr 35,140 42,450 -7,310
JJuurrnnaalluull  NNaaþþiioonnaall 31,170 66,170 -35,000
PPRROO  SSppoorrtt 2277,,001100 3333,,117700 -66,,116600
SSaappttããmmâânnaa  FFiinnaanncciiaarrãã 18,290 18,200 90
AAccaaddeemmiiaa  CCaaþþaavveennccuu 17,070 23,860 -6,790
EEvveenniimmeennttuull  ZZiilleeii 15,850 22,480 -6,630
ZZiiaarruull  FFiinnaanncciiaarr 10,220 12,260 -2,040
CCaappiittaall 10,140 12,720 -2,580

A központi napilapok példányszámának alakulása 
2011 második negyedévében

forrás:  BBRRAT

A România liberã letaszította trónjáról 

a legolvasottabb romániai közéleti napila-

pot, az Adevãrult – derül ki a BRAT má-

sodik negyedévre vonatkozó jelentésébõl.

Kevés kivétellel a tabloid-, közéleti- és

gazdasági napilapok egyaránt kevesebb

példányszámmal büszkélkedhetnek, mint

az elsõ negyedévben. 

Új Dunavezér-

jelöltek a színen
Hírösszefoglaló

Dobos Menyhértet, az
MTVA mostani tartalom-

elõállítási vezérigazgató-he-
lyettesét, valamint Stein Róber-
tet, a Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelõ Alap re-
gionális hálózatának irányítá-
sáért és a kisebbségi mûsoro-
kért felelõs fõszerkesztõjét ja-
vasolja második körben a Duna
Televízió vezérigazgató-jelöltjé-
nek a Médiatanács. A tanács
ezt azt követõen közölte az
MTI-vel, hogy csütörtökön sür-
gõsséggel szavazott ismét az új
jelöltek személyérõl, hogy az új
vezérigazgatót a kuratórium
mielõbb megválaszthassa. A
testület azért döntött a két
újabb jelölt személyérõl, mert
az általuk elsõ körben javasolt
két jelölt egyike sem szerzett
szerdán kétharmados támoga-
tást a Közszolgálati Közalapít-
vány kuratóriumában. Amint
arról beszámoltunk, a Média-
tanács elsõ körben Amin Zol-
tánt, a Duna TV mostani szol-
gáltatási vezérigazgató-helyet-
tesét, illetve Gazsó L. Ferencet,
a Kossuth Rádió intendánsát ja-
vasolta. A testület holnap ül ös-
sze ismét. A televízió élére
azért kell új vezetõt kinevezni,
mert Ókovács Szilvesztert, a
Duna Televízió Zrt. eddigi ve-
zérigazgatóját augusztus 22-i
hatállyal az Operaház kor-
mánybiztosának nevezte ki a
miniszterelnök. 

Mark Zuckerberg (jobbra) Facebook-alapítót választotta idén is a legbefolyásosabb médiaszereplõnek a Vanity Fair

Maszol.ro: lesz bánya Verespatakon

Lapunk internetes olvasói szerint a kör-
nyezetvédelmi miniszter meg fogja adni az
engedélyt a verespataki aranykitermelésre.
A maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi
kérdésünkre (Ön szerint a környezetvédelmi
miniszter meg fogja adni az engedélyt a veres-
pataki aranykitermelésre?) válaszoló olvasó-
ink kilencven százaléka  véli úgy, hogy
Borbély László rábólint majd az aranybá-
nya megnyitására. A kérdésre válaszoló ol-
vasók csupán tíz százaléka véli úgy, hogy a
miniszter nemet fog mondani a bányapro-
jektre.

E heti kérdésünk:
Ön szerint miért teljesítettek gyengén az õszi
érettségin a maturandusok?
1. Nem tanultak.
2. Túl nehezek voltak a tételek.
3. A kamerák miatt.



7.35 Isten kezében (ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó 
- Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.35 Az idő örvényében
(ism. sor.)
10.05 Az utolsó mohikán
(anim. sor.)
10.35 Szelek szárnyán
(ism.)
11.25 Derrick
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Élő népzene (ism.)
15.45 Beavatás
16.00 Szigeti veszedelem
16.45 Utazás a Marsra
17.35 Duna anzix
17.55 Mussolini és én,
Galeazzo Ciano 
(olasz-amerikai-francia
sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.15 Robog az úthenger
(magyar sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 O’ Horten
(norvég-német-francia
filmdráma, 2007)
23.30 Dunasport
23.35 Dokureflex
1.00 Titkos társaságok
1.55 Közbeszéd (ism.)
2.45 Isten kezében (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az angyalok is esz-
nek babot (olasz-francia-
spanyol vígjáték) 13.30
Családi ügy (amerikai kri-
mi) 15.40 A rivális (kana-
dai filmdráma) 17.20 Lég-
örvény 4.: Viharzóna (am.-
kan. katasztrófa film)
18.55 Coronado (am.-
német akcióf.) 20.30 001
- Az első bevetés (német-
am.-angol akciófilm)
22.10 Montecarlo! (ma-
gyar vígj.) 23.50 A Zodiá-
kus (am. thriller)

7.30 Családi történet (tö-
rök sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A szív úrnője
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 A szerelem átka
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 Eli
Stone (amerikai sorozat)
2.30 Ez Románia!

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 Moldoványi Judit:
Az elátkozott malom,
dokumentumfilm 21.00
Hitélet ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ismétlés
22.30 Híradó

8.15 Analia másik arca
(sorozat) 9.45 Dona Barba-
ra (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
sorozat) 23.30 Clase 406
(mexikói sorozat)

FILM+ACASÃ
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RTL, 15.20
Leszek a feleségem!

Az ízig-vérig lázadó Isabelt barátnői és anyja mindenáron
férjhez akarják adni. Isabel megelégeli a dolgot és bejelenti,
hogy hajlandó házasságra lépni, de csak is azzal, akit a leg-
jobban szeret. Mindenki megdöbben, amikor megtudják,
hogy a választott nem más, mint saját maga. A hírt a tévé is
felkapja, minden Isabel tervei szerint alakul egészen addig,
míg meg nem jelenik Colin.

DUNA Tv, 22.00
O’ Horten

Abban a pillanatban, hogy elmegy a vonat nélküle, Odd Hort-
en (Baard Owe), a negyven év szolgálat után kényszernyug-
díjazott mérnök rádöbben, utazása mostantól nem a nyom-
tatott menetrend és a jól ismert állomások dimenziójában
folytatódik tovább. A jövő tele van kérdéssel: fog valaha re-
pülőn utazni? Eladja a csónakját? Hogyan kerül lábára egy
vörös tűsarkú cipő?

VIASAT3, 22.55
A Bourne-csapda

Két évvel ezelőtt Jason Bourne azt hitte, sikerült elmenekül-
nie a múltja elől. Hiába tűnt el kedvesével együtt a világ sze-
me elől, sokaknak áll érdekében, hogy holtan lássák. A pár
rejtőzködve él a kis faluban, amikor felbukkan egy ügynök.
Mindent hátrahagyva elmenekülnek. Egykori munkaadói, az
Ügynökség emberei ugyanúgy Bourne nyomában vannak,
mint a maffiózó zsoldjában álló bérgyilkos.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.56 Ma Reggel
10.00 A rejtélyes 
XX. század
10.25 Barangolások öt
kontinensen
10.50 Emberek 
a természetben
11.10 Napló
11.15 Roma Magazin
11.40 A kölcsönkapott Föld
12.05 Körzeti magazin
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.45 Záróra
14.10 Nyitott stúdió
14.15 Háttértudomány
14.45 Kalandozó
18.15 Magyar válogatott
19.15 Szabadlábon 
Erdélyben
19.40 Esti mese: 
Zorro legendája
20.05 Két zsaru egy pár
(olasz krimisor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai (sor.)
22.15 24 (am. sor.)
23.00 Záróra 
- Rúzsa Magdi
23.25 Angyali érintés
(am. sor.)
0.15 Szerelemhajó 
(am. sor.)
1.00 A testőr 
(tadzsik játékf., 1979)
2.25 Magyar válogatott
3.20 Szabadlábon 
Erdélyben

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 sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Leszek 
a feleségem! 
(amerikai vígjáték, 2007)
17.15 A szív útjai 
(török sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Ölve vagy halva
(amerikai akciófilm, 1990)
Sz.: Steven Seagal, Kelly
LeBrock
Utána: RTL-hírek
0.20 Csalóból csali  
(amerikai-kanadai akció-
vígjáték, 2005)
2.15 Reflektor

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.20 A titokzatos Schut
(NDK-francia-jug. kalandf.,
1964)
14.30 EZO.TV
15.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
16.30 Lassie 
(am.-kan. sor.)
17.30 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasor.)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív Extra
0.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Bukott angyal
(kanadai-amerikai thriller,
2004)
4.05 Két TestŐr (ism.)
4.30 Animációs filmek

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Balaton Bike Fest
3 (ism.)
10.30 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 (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
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

10.45 Columbo: Testvéri
szeretet (krimi) 12.40 Két
pasi (sorozat) 13.10 Egy
kapcsolat szabályai (ism.)
13.40 Lehetetlen külde-
tés 14.50 Őrangyal (soro-
zat) 15.50 Doktor House
(ism.) 16.45 Nyomtalanul
(sorozat) 17.40 Gyilkos
számok (ismétlés) 19.30
Jóbarátok (sorozat)
20.25 Két pasi (ismétlés)
21.25 Doktor House (so-
rozat) 22.25 Aranypart
22.55 (amerikai-német
thriller)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sport-
idő (live) 14.00 Sport.ro
Hírek 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Pontos sportidő
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Box-
buster 23.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.56 Ma Reggel
10.00 Kalandozó
11.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
12.00 Drága doktor úr
(olasz sor.)
13.01 Híradó délben
13.20 Kárpát Expressz
13.50 Hrvatska kronika
14.20 Ecranul nostru
14.50 Médiaguru
15.20 Tunézia 
- Afrika kapuja
15.45 Gyerekjáték 
az online szolgáltatás
15.55 Bűvölet 
(olasz sor)
16.55 Liszt Ferenc 
(magyar-német-olasz sor.)
17.25 Kisváros 
(magyar sor.)
18.00 Robbie, a fóka 
(német sor.)
18.50 Angyali érintés
(am. sor.)
19.40 Szerelemhajó 
(am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 A szomjas magyar 
- koncert alkoholisták javára
22.00 Linda 
(magyar sor.)
22.55 Az Este
23.30 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
0.30 Kapcsoskönyv
1.05 Sporthírek
1.15 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Nyár, lányok és sztá-
rok (live)
9.50 George Enescu nem-
zetközi Fesztivál 2011
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(koreai sor.)
11.25 A megfelelő pár
(ism.)
12.20 Egy nyár Schopen-
nel
12.30 George Enescu
Fesztivál
12.40 A palota legendái:
Lim Sang (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Egyiptom
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (dél-koreai sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10
23.00 Grey anatómiája
(amerikai sor.)
0.40 Patricia Kaas kon-
cert (ism.)
1.40 Közelebb hozzád
(ism.)
3.05 A megfelelő pár
(ism.)

5.00 Románia szeretlek
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
port, Könyvbemutató
10.00 A béranya 
(amerikai filmdráma,
1995) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ismétlés)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Tessék parancsolni!
– szórakoztató műsor
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 Odaát 
(amerikai akció sorozat)
0.00 Pro Motor 
(ismétlés)
2.30 20 év után 
(talk show)
3.30 Mi történik doktor
úr? (ismétlés)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Tök állat 
(amerikai vígjáték, 2001)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona 
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A halál nyomában
(amerikai-angol-német-
francia-dél-afrikai akció-
film, 2004)
Sz.: Jean-Claude Van
Damme, Simon Yam,
Philip Tan, Valerie Tian,
Claude Hernandez
22.00 Nárcisz: 
Törvénytelen szerelmek
(sor.)
23.55 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.15 A simlis és a szende
(amerikai sorozat)

7.00 False Witness 
(angol-ausztrál sorozat)
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.30 Eladó lányok 
(román sorozat)
11.15 Apák és kicsik 
(román vígj. sor.) (ism.)
11.30 Ízek, három sza-
kács
12.00 Timon és Pumbaa
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
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
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 False Witness 
(angol-ausztrál sorozat)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
2.30 Eladó lányok 
(román sorozat) 
(ism.)

6.30 Szétépítők 
– Ablak a világra
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
Bankjegyek, Cipőkészítés,

Csokoládé, Fogkefe
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Gilette motor
13.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
15.00 Állítólag... 
– Robbanó vízforraló
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
Gilette motor, 1. rész
18.00 Autókereskedők
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag...
- Tengeribetegség
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- A borneói dzsungel
23.00 Egy idióta
külföldön - Kína
0.00 Édesvízi szörnyek  
- A démon
1.00 Autókereskedők
2.00 A túlélés törvényei 
- Szahara
3.00 Állítólag... 
- Tengeribetegség

8.00 A Simpson család
(anim. sor.)
8.35 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
9.30 Jamie vendéglője
10.00 Mesék a vadonból
10.30 Túlélők 
a nagyvárosi dzsungelben
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Miért ABC
14.00 Ragadós 
történetek
14.35 Együtt Európában
15.30 IT zon@ (ism.)
16.00 Familie Dr. Kleist
(német sor.)
17.00 Hírek
17.25 Remix
18.30 Jamie vendéglője
18.55 Adio
19.00 Mesék a vadonból
19.35 Három királyság
(kínia sor.)
20.30 Biznisz óra
21.30 Testvérség 
a borban
22.00 Hírek
23.00 Csillagközi romboló
(amerikai-angol akció
sorozat)
23.55 Három királyság
(kínai sor.)
0.50 Tomboló öklök
(amerikai kaland sor.)
1.45 Győztesek (ism.)
1.50 Vallomások (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma a Zakariás nevûek ün-
nepelnek.
A Zakariás férfinév a héber
eredetû Zekarja, Zecharja
latinosított alakja. Jelenté-
se Jahve ismét megemléke-
zett.
Holnap a Reginákat kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1522 – A Victoria,
Magellán expedíciójának
egyik hajója, visszatér Spa-
nyolországba (San Lucar
de Barrameda). Ez az elsõ
hajó, amely körbehajózza
a Földet.
• 1859 – Felavatják Buda-
pesten a Dohány utcai Zsi-
nagóga épületét.
• 1899 – Megjelenik a pia-
con a sûrített tej.
• 1941 – A németek által
megszállt területeken el-
rendelik, hogy a zsidóknak
sárga csillagot kell viselni-
ük. A rendelet a 6 évnél
idõsebbekre vonatkozik.
• 1940 – II. Károly román
király lemond (utódja I.
Mihály).

Vicc
– Ki az abszolút szerencsét-
len?
– Aki beleül egy szénakazal-
ba és megszúrja egy tû!

Recept
Diómorzsás sziláslepény
Hozzávalók: tésztához: 15
dkg vaj, 15 dkg cukor, 5 to-
jás, 25 dkg liszt, 1 tk. sütõ-
por, 1 tk.vaníliakivonat, re-
szelt citromhéj; tetejére: 1 kg
szilva; morzsához: 5 dkg pu-
ha vaj, 8 dkg barnacukor, 10
dkg darált dió, 5 dkg liszt, 1
kk. õrölt fahéj, reszelt cit-
romhéj.
Elkészítése: A vajat habosra
keverjük a cukorral, egyen-
ként hozzáadjuk a tojásokat.
A sütõport hozzáadjuk a
liszthez, és ezt is az elõzõek-
hez keverjük. Kikent, liszte-
zett, közepes méretû tepsibe
simítjuk a tésztát, és kirakjuk
cikkekre vágott szilvával. A
morzsához valókat egy tál-
ban összemorzsoljuk és a
tésztára szórjuk. Elõmelegí-
tett sütõben 180 fokon sütjük
kb. 40-45 percig.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön tettre kész. Rengeteg új ötlete
van, amit véghez is visz, addig
nem nyugszik, amíg sikerre nem
viszi, amit akar. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Uralkodó bolygója, a Vénusz a
vonzódás jelképe. Modora ked-
ves, lenyûgözõ, minden szép dol-
got felismer. A pénzügyi dolgok-
hoz remek megérzései vannak.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ön most minden új dologra nyi-
tott, kedveli a változatosságot és
változtatásokat. A hosszú távú
tevékenységek keltik fel érdeklõ-
dését. Élvezi munkáját.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ismét fel kell venni a korábbi
nem túl lélekemelõ hétköznapok
ritmusát. Lehetõsége lesz néhány
ragyogó ötletét egyedül megvaló-
sítani a munkájában.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Csak most fogja látni, hogy men-
nyi minden vár önre õsszel a ház
körül. Ha kellõ odaadással végzi
munkáját, jólesõ érzés járja át.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Végre rendezõdnek a családot
megosztó viszályok. Magánélete
kiegyensúlyozott. A megoldás ér-
dekében most is ön fáradozott a
legtöbbet.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

„Elõnyös” pénzkereseti lehetõsé-
get kínálnak önnek. Ne fûzzön
nagy reményeket az ajánlathoz,
mert lehet, hogy az ajánlattevõ-
nek jelentenek inkább hasznot.
SKORPIÓ(X. 23.–XI. 22.)

A tegnapi kellemetlenség ma
óvatosságra inti. Ne hagyja,
hogy provokálják. Nézze el most
azt is, ha akaratlanul megsértik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hatást gyakorolhat a környeze-
tére, befolyásolhat hiszékeny em-
bereket. Nem szeret pletykálkod-
ni, de odafigyel, ha egy szaftos
hír kering a környéken.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Új információkat hall, ami re-
mek ötleteket adhat életminõsége
javításához. Küzdjön bátran,
amíg el nem ér mindent, amit
akar. A csillagok csak lehetõséget
kínálnak, önnek kell cselekednie.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szellemi energiája a csúcson
van. Egyszerre több dolgot is tud
intézni, észben tartani. Tele van
ambícióval, és mire észreveszi,
már túl is van a munka nehezén.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bolygója hatására ön rugalmas.
Ha párjában talál valami zavaró
hibát, ne akarja azonnal a saját
képére formálni, mert ez a bol-
dogságának záloga.
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A félelem a legragályosabb be-
tegség. Az egyetlen olyan fertõ-
zés, ami érintés nélkül is ter-
jed. Elég, ha látsz valakit félni
és a félelem azonnal megjele-
nik a szívedben. Ezért aztán
ha gyõzni akarsz, félelmeidet
õrizd meg magadnak, a bátor-
ságodból viszont adj bõven a
többieknek is. És bár lehet,
hogy félelmed hatalmas, bá-
torságod pedig kevés, de ha fé-

lelmedet a többiektõl elzárod,
bátorságodat pedig megosztod,
gyõzelemre számíthatsz. Sokan
úgy akarnak gyõzni, hogy bá-
tornak mondják magukat és
másokat is bátorságra biztat-
nak, de mindig hátul maradnak
és másokat tolnak elõre, mert
nem vállalják a harcot. Ezzel is
bátorságot tudnak önteni má-
sokba. Õk viszont gyáva hazu-
dozók maradnak. 

Gondolatjel Visky István rovata



Jégkorong

Vásárhelyi-Nyemec Réka, 
Budapest

Izgalmasabb mérkõzése-
ket, televíziós közvetítést

és a szabályok szigorú betar-
tását ígérik a férfi jégkorong
MOL-liga szervezõi az idei
bajnokság mai rajtja elõtt. A
címvédõ Csíkszeredai HSC
székesfehérvári vendégsze-
replésével kezdõdik a sze-
zon, de pénteken már a Ste-
aua és a Brassó is pályára lép.

A három romániai csapat
mellett, öt magyarországi
együttes nevezett be a regio-
nális bajnokság negyedik idé-
nyére, a szerb és a szlovák
alakulat végül nem csatlako-
zott, a Vasas pedig feloszlott.
„A Belgrádi Partizan nem
tudta a határidõig megoldani
a pályakérdését, a szlovákok
pedig nem akartak két soro-
zatban indulni” – magyaráz-
ta lapunknak Kerey Péter, a
liga elnöke a tegnapi, buda-
pesti sajtótájékoztató után.
Úgy érzi, hogy sokat fejlõ-
dött a bajnokság, s népszerû-
sége növekvõ. Ebben segíthet
az is, hogy a 2008-ban indult
sorozat történetében most
elõször televíziós közvetíté-
sek is lesznek. Ahogyan azt
Németh Miklós, a Magyar
Jégkorong-szövetség elnöke

a sajtótájékoztatón közölte:
szerzõdést kötöttek a Digi
Sporttal, amelyik Magyaror-
szágon és Romániában is su-
gároz majd MOL-ligás mecs-
cseket. A névadó-szponzor
MOL sem pártolt el a jégko-
rongtól, Pánczél Andrea, a
MOL magyarországi kom-
munikációs igazgatója sze-
rint az ilyen bajnokságok az
országok közötti kapcsolat-
építésben is segítenek, s re-
méli, hogy a jövõben más ré-
gióbeli csapatok is csatlakoz-
nak majd.

Új szabályrendszert dol-
goztak ki, s a korábbi évekkel
ellentétben ezt most szigorú-
an be is fogják tartatni. A
program is idõben elkészült,
Kerey megjegyezte: „Ha ko-
moly bajnokságot akarunk,
akkor elõször nekünk kell ko-
molyan hozzáállnunk”.

Az már biztos, hogy a
Csíkszeredai HSC szeretne
lenni az elsõ csapat amelyik-
nek sikerül megvédenie a cí-
mét a sorozatban, ezt Hor-
váth László klubigazgató is
megerõsítette. Ebben várha-

tóan a Dunaújvárosi Acélbi-
kák lesznek a legnagyobb ri-
válisai, akik bár az osztrák
másodosztályba is benevez-
tek a MOL-liga megnyerését
tûzték ki célul. Többnyire a
magyar bajnokságból igazol-
tak, és van elegendõ játéko-
suk ahhoz, hogy mindkét so-
rozatban a lehetõ legerõsebb
összeállításban lépjenek jég-
re. A budapesti csapatok nin-
csenek egyszerû helyzetben,
az Újpest például pályaprob-
lémák miatt egyetlen edzõ-
meccset sem tudott játszani,

míg a Ferencvárost a korábbi
vezetõség által felhalmozott
adósságok hátráltatták a játé-
kosvásárlásban. Az idei sze-
zonban a csapatépítés a cél-
juk, stabilitást szeretnének a
szakosztálynál. A tavaly
bronzérmes Miskolc viszont
az elsõségre hajt, fejlett inf-
rastruktúrája és játékosállo-
mánya veszélyes ellenféllé te-
szi. A Székesfehérvár egy fia-
tal, de lelkes csapattal vág ne-
ki a ligának. Kóger István ve-
zetõedzõ szeretné elérni,
hogy stabil teljesítményük le-
gyen a középmezõnyben, de
legmerészebb célja a legjobb
négy közé jutás. Ahogyan azt
lapunknak elmondta, a mai,
Csíkszereda elleni mérkõzé-
sen a lehetõ legerõsebb felál-
lásban küldheti pályára a fiú-
kat, akik rendkívül motivál-
tak, bizonyítani szeretnének
az erõs ellenféllel szemben.
A ligával egyidõs brassói csa-
pat elsõsorban a tisztes helyt-
állást célozza meg, de erõsí-
tett és javítani szeretne tava-
lyi helyezésén. A Steaua ta-
lán csak annak örülhet, hogy
Jevgenyij Piszarenko vissza-
tért, Molnár Szabolcs viszont
eligazolt Csíkba.

Az alapszakaszban ötször
találkozik egymással két csa-
pat, majd a tabella elsõ hat
helyezettje jut tovább a ráját-
szásra. 
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A MOL-liga szervezõi tegnapi sajtótájékoztatójukon izgalmasabb mérkõzéseket ígértek

Jégre lépnek a MOL-ligások
A Csíkszeredai HSC címvédésre készül a ma kezdõdõ bajnokságban

Tenisz

Hírösszefoglaló 

Új, negatív csúcs szüle-
tett az idei amerikai nyílt

teniszbajnokságon, már az
elsõ héten 14 férfi és nõi játé-
kos adta fel különféle okokra
hivatkozva a mérkõzését. A
Grand Slam-tornák eddigi
rekordját ebben az összeve-
tésben a 2008-as wimbledoni
viadal hozta: három évvel ez-
elõtt 12 játékos fejezte be idõ
elõtt - írta vasárnap a spanyol
Marca címû sportnapilap.
Most a cseh Tomas Berdych
és Radek Stepanek, továbbá
a szlovák Karol Beck vállsé-
rülés miatt adta fel a küzdel-
met, míg a francia Nicolas
Mahut és a spanyol Marc
Granollers hasizomsérülés
következtében lépett vissza.
Vasárnap este a férfiak utolsó
3. fordulóbeli mérkõzéseit
rendezték meg, a hölgyek pe-
dig már a legjobb nyolc közé
jutásért játszottak. 

Véget ért Monica Nicu-
lescu remek sorozata a ro-
mán játékost a német Ange-

lique Kerber gyõzte le 6-4, 6-
3-ra. További eredmények:
Flavia Pennetta (olasz, 26.)–
Suak Peng (kínai, 13.) 6-4, 7-
6 (6), Vera Zvonarjova (o-
rosz, 2.)–Sabine Lisicki (né-
met, 22.) 6-2, 6-3, Samantha
Stosur (ausztrál, 9.)–Marija
Kirilenko (orosz, 25.) 6-2, 6-7
(15!), 6-3. A férfiaknál, a 3.
fordulóban: Rafael Nadal
(spanyol, 2.)–David Nalban-
dian (argentin) 7-6 (5), 6-1, 7-
5, Andy Murray (brit, 4.)–
Feliciano Lopez (spanyol,
25.) 6-1, 6-4, 6-2, Andy
Roddick (amerikai, 21.)–Juli-
en Benneteau (francia) 6-1, 6-
4, 7-6 (5), Gilles Simon (fran-
cia, 12.)–Juan Martin Del
Potro (argentin, 18.) 4-6, 7-6
(5), 6-2, 7-6 (3), John Isner
(amerikai, 28.)–Alex Bogo-
molov Jr. (amerikai) 7-6 (7), 6-
4, 6-4, Donald Young
(amerikai)–Juan Igancio Che-
la (argentin, 24.) 7-5, 6-4, 6-3. 

Bemutatkoztak a juniorok
is. Egyedüli románként Elena-
Teodora Cadar nagy csatában
– 6-1, 6-7 (4), 6-7 (7) – vesztett
az amerikai Kyle S. Phillips-
szel szemben.   

Sorra adják fel önként

Labdarúgás 

T. J. L. 

Másfél órás mûsor veze-
ti fel ma este a bukaresti

Naþional Arena ünnepélyes
felavatását, a Románia–
Franciaország labdarúgó
Európa-bajnoki selejtezõ-
mérkõzést. Többek között
Inna énekel, a himuszokat
Alexandra Coman és Mar-
cel Pavel adja elõ, s a dicsé-
retes UEFA-kezdeményezés
értelmében köszöntik és ki-
tüntetik a román válogatott-
sági rekordereket, Gheor-
ghe Hagit, Gheorghe Popes-
cut, dr. Bölöni Lászlót és
Dorinel Munteanut. 

A 21.30 órakor kezdõdõ
mérkõzésen (a TVR 1 sug-
ároz élõben) az angol Ho-
ward Webb fújja a sípot.
Victor Piþurcã román szö-
vetségi kapitány nem szá-
míthat a sárgalapjai miatt
eltiltott Gabriel Torjére és
miután legalább egy döntet-
lent szeretne a franciákkal,
deffenzív összeállításban
kezd. 

A várható kezdõtizenegy:
Tãtãruºanu – Sãpunaru,
Goian, Galamaz (Moþi),
Raþ – Cociº, Ov. Petre, Bour-
ceanu – Nicoliþã, Marica
(M. Niculae), Tãnase. Moþi
után Marius Niculae a má-
sodik, utolsó pillanatban be-
hívott dinamós, aki akkor
ugrik be, ha a sérüléssel baj-
lódó Marica nem vállalhatja
a játékot. Szintén ma este
Bosznia-Hercegovina–Fe-
héroroszország- és Luxem-
burg–Albánia-mérkõzéseket
rendeznek a D csoportban.

A magyarok Kisinyov-
ban csapnak össze a házi-
gazda moldovaiakkal és
feltétlenül nyerniük kell,
hiszen a velük azonos
pontszámmal álló svédek
Serravalleba látogatnak,
San Marino sereghajtó
nemzeti tizenegyéhez. Az
E csoportban pontveszte-
ség nélkül vezetõ hollan-
dok Helsinkiben játszanak
a finnekkel. A további mû-
sor: Azerbajdzsán–Kazah-
sztán (A csoport), Auszt-
ria–Törökország (A),
Oroszország–Írország (B),
Macedónia–Andorra (B),
Szlovákia–Örményország
(B), Észtország–Észak Ír-
ország (C), Szerbia–Feröer-
szigetek (C), Olaszország–
Szlovénia (C), Horvátor-
szág–Izrael (F), Lettor-
szág–Görögország (F), Mál-
ta–Grúzia (F), Svájc– Bul-
gária (G), Anglia–Wales
(G), Dánia–Norvégia (H),
Izland–Ciprus (H), Skó-
cia–Litvánia (I), Spanyol-
ország–Liechtenstein (I). 

Három válogatott már ma
este biztosíthatja helyét a jö-
võ évi, lengyel-ukrán közös
rendezésû kontinensviada-
lon, Olaszország, a világbaj-
noki címvédõ Spanyolor-
szág és a magyarokkal egy
csoportban szereplõ Hollan-
dia. A selejtezõs sorozatból
elsõként a német válogatott
jutott ki – múlt pénteken –
az Eb-re. 

Stadionavató

frankofón

összecsapás

Kosárlabda

Turós-Jakab László

Csúcsrangadóval folyta-
tódott hétfõn este a a Lit-

vániában zajló, 37. férfi ko-
sárlabda Európa-bajnokság
csoportköre: a címvédõ spa-
nyolok 20 percig alázták a lit-
vánokat (62-36 a nagyszünet-
ben) és végül 91-79-re nyer-
tek. A szerbek legyõzték a
németeket (75-64), a bosnyá-
kok a horvátokat (92-80), a
szlovénok pedig a belgákat
(70-61). 

Tegnap már a csoportkör
utolsó mérkõzéseit rendezték
meg. Sporttörténeti elsõ Eb-
gyõzelmük után a britek teg-
nap a törökverõ lengyeleket is
meglepték (88-81), így az A
csoport utolsó továbbjutó he-
lyéért pontegyenlõség alakul-
hatott volna ki három, egy-
mást körbeverõ csapat között.
Az egymás elleni eredmé-
nyek a törököknek kedveztek
volna, akik 29-cel verték a bri-
teket és csak egy ponttal kap-
tak ki a lengyelektõl. 

Az elõbbiek miatt a spa-
nyol-török összecsapásnak
így már nem volt tétje. Hu-
száros hajrával (16-2 az utol-
só tíz percben) a törökök 67-
59-re verték a címvédõ ibéri-
aiakat akik ennek ellenére
megnyerték csoportjukat.
Sergio Scariolo spanyol szö-
vetségi kapitány nem nevezte
erre a meccsre legjobbját,
Pau Gasolt. 

A B csoportban Izrael né-

mi meglepetésre 96-95-re le-
gyõzte Olaszországot de
nem tudta elcsipni a tovább-
jutást jelentõ harmadik he-
lyet, mert a németek 81-80-ra
verték a letteket. A lapzárta
utáni szerb-francia párharc
csoportgyõztest avatott, a
rangadó nyertese az idei kon-
tinensviadal egyetlebn száz-
százalékos csapataként vág-
hatott neki a középdöntõnek.

A C csoportban a finnek
71-65-re legyõzték a monte-
negróiakat, akik a csoport
utolsó helyén végeztek. Az-
zal, hogy 74-69-re verték teg-
nap a horvátokat, a görögök
biztosították helyüket a leg-
jobb 12 között. A lapzárta
utáni macedón-bosnyák pár-
harc utóbbiak számára volt
fontosabb, hiszen csak gyõ-
zelemmel juthattak tovább,
míg ellenfeleik vereséggel is.   

A D csoportban a grúzok
meglepetésre kikaptak a bol-
gároktól (69-79), s a lapzárta
utáni ukrán-belga párharc
eredményétõl függött koráb-

ban szinte biztosra vehetõ to-
vábbjutásuk.   

A két veretlen – és már ko-
rábban biztos továbbjutó –
Oroszország és Szlovénia
összecsapása a csoportelsõ-
ségrõl döntött, elõbbiek javá-
ra, 65-64.  

A csoportkör lapzárta után
Litvánia–Portugália (A),
Szerbia–Franciaország (B),
Macedónia–Bosznia-Herce-
govina (C) és Ukrajna–Belgi-
um (D) mérkõzésekkel ért
véget. Az eredményektõl füg-
getlenül az elsõ középdöntõ-
csoportban a spanyolok, a lit-
vánok, a törökök, a franciák,
a szerbek és a németek, a má-
sodikban pedig a görögök, a
bosnyákok, a macedónok
(vagy finnek), az oroszok, a
szlovénok és a grúzok (vagy
ukránok) folytatják. Ma pi-
hennek a csapatok, holnap
az elsõ középdöntõ csoport-
ban játszanak 15.30, 18 és 21
órai kezdettel, utóbbi mérkõ-
zésrõl a Sport 1 számol be
élõben. 

Lebírták a spanyol bikát

Monica Niculescu jól teljesített New Yorkban

A bajnoki címvédõ Kolozsvári U-Mobitelco BT nyerte
Nagyváradon az Antonio Alexe-emléktornát, miután 88-
67-re verte a Marso Vagép Nyíregyházát, 103-69-re a Fac-
tum Sport Debrecent és 94-84-re a házigazda CSM-t. A
váradiak 92-66-ra nyertek a Nyíregyháza és 82-55-re a
Debrecen ellen, a Nyíregyháza pedig 80-67-re legyõzte a
Debrecent. A 67 ponttal kosárkirály Zoran Krsztanovics
(U-Mobitelco BT) a körmérkõzés legjobb játékosának járó
különdíjat is elhódította. A hét végén a kolozsváriak ren-
deznek City Kupával díjazott nemzetközi tornát amelyre
a nagyváradiak mellett a magyar bajnok Szolnoki Olaj
KK-t és a szlovén KK Maribor Messert is meghívták.

Kolozsvári siker Nagyváradon 
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A színháznak egy kor 
lázmérõjének kell lennie

„Le kell számolnunk a heterogén, minden közönségréteg ízlését kiszolgáló játékrend illúziójával,

olyan színházi struktúrákat kell létrehoznunk, amelyek lehetõvé teszik, hogy kialakuljon egyfajta

mûvészi szellemiség, amely áthatja az intézmény egészét. Ez késõbb igazi eredményeket produ-

kál, s a mûvészi eredményeknek hosszú távon hasznuk van” – idézi Bocsárdi László rendezõt az

ÚMSZ Kisebbségben mellékletében közölt tanulmányában Kötõ József színikritikus. 16-17. oldal

Zsehránszky István

Bárhogy is nézzük, a jelenle-
gi körülmények, amelyek kö-
zött az új tanév kezdõdik, nem
a legmegfelelõbbek. Melyek a
legnagyobb gondok? Legalább
részben meg lehet oldani azo-
kat? És melyek azok, amelyek-
nek a megoldása a jövõre vár?
– A 2011/12-es tanév elõkészíté-
si munkálatai kihívást jelente-
nek mind a pedagógusok, az
osztályfõnökök, az iskolaigaz-
gatók számára, mind a helyi ön-
kormányzatok, a polgármes-
terek számára, de a megyei tan-
felügyelõség számára is. Mit ér-
tek kihívás alatt? Elsõsorban azt,
hogy idén januárban megszüle-
tett az új oktatási törvény, amely
szabályozza az oktatási folya-
matot, és ennek a teljes alkalma-
zására gyakorlatilag az új tanév-

tõl kerül sor. Ez az új törvény
olyan új helyzetet teremt az is-
kolaigazgatók, iskolavezetõk
számára, amely tulajdonképpen
a jövõ megalapozását jelenti
olyan értelemben, hogy decent-
ralizált rendszerben az iskola ve-
zetése már egészen más folymat,
mint amihez az eddigiek során
szokva voltak. Az új kontextus-
ban, új megközelítésben, az is-
kolaszékek megválasztásával és
megerõsítésével a döntéshozatal
joga átkerül az iskola szintjére,
de az ezzel járó megnövekedett
felelõsség is. Következésképpen
az új tanév mindenki számára
kihívás lesz, és elõrejelzem,
hogy nagyon nehéz tanév elé né-
zünk. Ugyanis idén a gazdasági
helyzet rányomta a bélyegét az
iskolák elõkészítésére. A helyi
önkormányzatoknál nagyon ke-
vés pénz jutott arra, hogy az is-

kolákban az osztálytermeket, a
laboratóriumokat felújítsák,
hogy az iskolát egyáltalán elõké-
szítsék az új tanévre, ezért na-
gyon sok iskola esetében az idén
elmaradt a meszelés, a felfrissí-

tési munkálat. Az utóbbi idõben
a beruházások száma nagyon le-
csökkent, és ez 2011-ben még
hangsúlyosabban jelentkezett,
mert az idén ez eddigi gyakorlat-
tól eltérõen nem volt kormány-
határozat arra, amely által a
megkezdett és be nem fejezett
munkálatok befejezésére pénz-
alapokat utaljanak ki az iskolák
számára. Mindez azt mutatta,
hogy a 2011/12-es tanév az inf-
rastruktúra szempontjából nincs
alapvetõen elõkészítve, követke-
zésképpen szeptember 12-én a
legtöbb iskolában a diákok, ami-
kor az iskola kapuján belépnek,
a legtöbb esetben ugyanazokat a
feltételeket és körülményeket
látják viszont, amivel az elõzõ
években is találkoztak. Az új di-
ákok számára ellenben ez nem
lesz olyan feltûnõ. 
Folytatása a 15. oldalon

Új tanév – új kihívásokkal
Beszélgetés Keresztély Irmával, Kovászna megye fõtanfelügyelõjével
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Lelkes kíváncsisággal néztem végig a Nae Iones-
curól készült mûvészi dokumentumfilmet. Való-
sággal szerelmes vagyok a román kultúrába,
nagy élvezettel olvasok tehát minden könyvet,
követek minden párbeszédet vagy mûsort, amely-
bõl megtudok valamit róla. Ami a filmet illeti,
tetszett is, nem is. Akadtak olyan meghívottak,
akiknek sikerült tárgyilagosaknak, elfogulatlan-
oknak, józanoknak maradniuk – a szó szoros ér-
telmében vett értelmiségieknek. De akadtak olya-
nok is, akikbõl mélységesen kiábrándultam.
Elõbb azonban hadd szóljak arról, hogy a törté-
nelmi szereplõket (Maruca Cantacuzinót, Cella
Delavranceát, Eliadét, Ciorant, Sebastiant és ter-
mészetesen Nae Ionescut) színészek vagy mûsor-
vezetõk játszották (mint például Marius Cons--
tantinescu, aki a TVR Culturalnál dolgozik). Jól
válogatott arcok: mindenki hasonlított ahhoz,
akit meg kellett formálni. De minthogy nem volt
szövegük (a részleteket beolvasták), puszta képes-
lapkokká váltak, egy valós helyzet illusztrációivá.
Gyerekkorom szörnyû mûsorai jutottak eszembe,
amelyekben például Caragiale bölccsé változott,
akinek emlékezetes mondatokat kellett volna
mondania, valójában azonban csak szánalmas
közhelyeket perorált. Nem hiszem, hogy bárki is
örülne egy végletesen és a végkimerülésig szomo-
rú Nae Ionescunak, aki teljesen embertelenné vá-
lik így, miközben a mûsor természetesen éppen
az ellenkezõjét akarta elérni: olyan személyiséget
kívánt megjeleníteni, aki minden nagyszerûsége
ellenére mégiscsak ember.
Szerettem az egymásnak ellentmondó nyilatko-
zatokat: Nestor Ignat szerint a Professzor kiváló
színészi képességekkel megáldott ember volt,
Mihai ªora szerint „maga a visszafogottság.”
Nehezen tudok elképzelni egy bármennyire is ka-
rizmatikus tanárt bizonyos színészi képességek
hiányában, de hát én egy egészen másféle kor-
szak gyermeke vagyok és nem én hallgattam az
elõadásait. Hanem kicsoda? Ignat vagy ªora?
Szerettem Paul Cernat és Laszlo Alexandru tisz-
tánlátását, nem tetszett, hogy Radu Gãinã ren-
dezõ elhatárolta magát Marta Petreutól, a Nae
Ionescu és Mihail Sebastian kapcsolatáról szóló
kiváló könyv szerzõjétõl, akit Sorin Lavric név
nélkül bár, de a Professzor „bemocskolójának”
nevezett. Tetszett, ahogy Neagu Djuvara szembe-
nézett saját múltjával, közismert lazaságával be-
szélve életének arról az idõszakáról, amikor
Zelea-Codreanu hatása alá került és megfogal-
mazva abbeli véleményét, hogy Nae Ionescu nem
volt meggyõzõdéses vasgárdista, csak egy cinikus
alak, aki rájött, milyen utat kell követnie. Tet-
szett Virgil Ciomoº, Sorin Alexandrescu, Ovidiu
Pecican, ªtefan Afloroaiei, Ion Dur és megdöb-
bentett Sorin Lavric nyilatkozata.
Ez utóbbi valóságos összeesküvéselméletet vázolt
fel: arról beszélt, hogy a baloldali értelmiségi a
jobboldali megsemmisítésére tör, de Nae Ionescut
soha nem sikerül eltörölniük a föld színérõl. Mint-
ha egy elvakult protokronistát hallgattam volna,
aki nem veszi észre, hogy Románia legnagyobb
tekintélyû értelmiségijei éppen a jobboldaliak,
nyersen szólva a Pãltiniºi iskola tagjai, ami per-
sze nem azt jelenti, hogy legionáriusok lennének.
Még egy megjegyzés kívánkozik ide. Dan C. Mi-
hãilescu, akinek amúgy intelligens megjegyzései
voltak, olyasmit mondott, hogy a baloldali zsar-
nokságot különféle ürügyekkel mentegetik, míg a
jobboldalit nem, és hogy Eliadét és nemzedéktár-
sait meg kell értenünk. Nos, bármikor hajlandó
vagyok megbocsátani néhány lázadó, forróvérû
fiatalembernek, de nem vagyok hajlandó megbo-
csátani egy bármilyen nagy P-vel írandó Profesz-
szornak, aki nagyon is jól tudta, mit jelent gyû-
löletet kelteni a felebarátai iránt és sejthette, mi
lesz ennek a gyûlöletkeltésnek az eredménye.
Akárhogy is, elemezni nem azt jelenti, hogy be-
mocskolunk valakit. Ha Nae Ionescu valóban
olyan hiteles és formátumos személyiség, ahogy
sokan állítják, elviseli az igazságot. Ha nem, ha-
muból készült szobor csupán.

Demény Péter

Szobor hamuból?

Keresztély Irma fõtanfelügyelõ

A Kolozsvári Állami Magyar Színház és az Állami Magyar Opera sétatéri épülete Fotó: ÚMSZ/archív
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Nemzeti és
kommunista mítoszok 

– a középkorba vetítve

Az egység mítoszát illetõ-
en ki kell emelnünk az orszá-
galapítás [descãlecat] azonos
értelmezését az említett tan-
könyvekben – ezennel vilá-
gosabban bizonyítják, nem
csupán a folklórra és a ké-
sõbb írt krónikákra hivatkoz-
va, hanem dokumentumok-
kal is-, miszerint ez az aktus
„magában rejti a hegyeken
túli románok demográfiai,
politikai és intézményes hoz-
zájárulását az új állam fel-
építéséhez”. Ezáltal, mint
hangsúlyozzák, „az õ rész-
vételük [mármint az erdélyi
románoké] által, nyilván a
hazaiakéhoz társulva, a szu-
verenitás minden külsõ meg-
nyilvánulásán túl kifejezésre
juttatja az új politikai struk-
túra román jellegét” (vagyis
újra átüt a szövegen az elsõ-
ség rögeszméje). Ki kell
emelnünk a két moldvai „or-
szágalapító” majdhogynem
ellentmondó alakját – mind-
kettõ máramarosi román
vajda: Dragoº és Bogdan.

A két személy abban kü-
lönbözik egymástól, hogy
Dragoº I. Anjou Lajos ki-
rály hûséges vazallusa ma-
radt, (1345 és 1354 között)
vele együtt résztvett a tatá-
rok ellen folytatott magyar
hadjáratokban, amelyek a
Kárpátoktól keletre zajlot-
tak, s jutalomként Dragoºra
bízták az Északnyugat-
Moldvában védelmi célból
létrehozott õrgrófságot. Ez
az õrgrófság „a szerkezetét
tekintve mindenekelõtt ka-
tonai létesítmény volt, s fölé-
be helyezkedett az ott létezõ
apró román politikai formá-
cióknak”. Ezzel szemben
„Bogdan vajda különleges
személyisége” abban nyilvá-
nult meg, hogy „erõteljes
helyi ellenállást” vezetett „
az Anjou királyok, Károly-
Róbert és I. Lajos azon erõ-
feszítéseivel szemben, hogy
a helyi nemesség kiváltsága-
it megszüntesse, és hogy a
feudális rendet rájuk is kiter-
jessze”. Ez utóbbi állítás
alaptalan, mert Máramaros
a középkor egész ideje alatt
megõrizte autonómiáját, az
itteni kenézek és vajdák pe-
dig megõrizték, sõt, gyarapí-
tották kiváltságaikat, a feu-
dális rend már létezett a tér-
ségben (lásd a Dragoºokat),
csakhogy nem tartotta tisz-

teletben azt minden nemes.
A Cuheabeli Bogdan már
1343-ban hûtlen vazallus
volt (esküszegõ, akárcsak
Basarab), lásd a tankönyv-
ben idézett, 1349-bõl szár-
mazó dolkumentumot,
amelyben I. Lajos „hûtlen
volt vajdánk”-nak nevezi õt.
A tankönyv állítása szerint a
két személyiség tökéletesen
megfelel „a középkori
Moldva állam megalakulási
folymata két különbözõ sza-
kaszának”.

Így, annak ellenére, hogy a
szerzõk beismerik „a fel-
használható források csekély
voltát és kétességét” (mind-
össze két dokumentumot
idéznek: a magyar kancellá-
ria által 1360. március 20-án
és 1365. február 2-án kibo-
csátott okiratot, illetve Ioan
de Târnave Krónikáját), ki-
mondatlanul azt állítják,
hogy a középkori Moldva ál-
lam valódi megalakulása
(„az új állam független érvé-
nyesülése”) Bogdannak a
Kárpátoktól keletre történt
szabadító közremûködése
révén valósult meg (feltehe-
tõleg 1359-ben, de minden-
képpen 1365-ig, amikor a
Bogdannal kapcsolatos hí-
reknek vége szakad, növel-
vén ezáltal a Moldva állam
kezdeti idõszakával kapcso-
latos bizonytalanságot, külö-
nösképpen a Bogdan és az I.
Lajos közötti konfliktus ki-
menetelét illetõen). Bogdan
hegyeken való „átkelésének”
az okát abban jelölik meg,
hogy a királyi „elnyomást”
továbbá már „nem lehetett
kibírni”. Kihangsúlyozzák
„a Bogdant szülõfödjérõl el-
kísérõ csapatok” és „az An-
jouk hegemonisztikus politi-
kájának moldvai ellenzõi”
közötti együttmûködést,
anélkül, hogy rámutatnának
arra a tényre, miszerint a
harcok köztük és más romá-
nok között folytak, akiket
Dragoº, a Gyula fia és Balc,
Sasnak a fia vezetett, és te-
szik ezt azért, hogy e tény
említésével ne ártsanak a ro-
mánok egységérõl szóló mí-
tosznak.

Ami a harcoknak a kime-
netelét illeti, a szerzõk egyál-
talán nem kételkednek ab-
ban, bár nincsenek róla meg-
bízható információk, hogy
Bogdan gyõzedelmeskedett,
és kijelentik, hogy „az 1365-
bõl származó dokumentum
szerint Magyarország »am-
biciózus uralkodója« közvet-

ve, mint tényállást, elismerte
»Moldva román állam
függetlenségét«”; annak elle-
nére, hogy történetíróink
„félszájjal elismerik”: akár-
csak Havasalföld esetében,
Moldvában is az uralkodó,
Laþcu (1367?–1375?) a
„Bogdan utódja és egy olyan
állam örököse, amely legiti-
mitását ezután kell hogy
megszerezze”, valamint azt,

hogy Laþcu „egy pillanatra
engedett a pápai állam részé-
rõl gyakorolt nyomásnak, és
elfogadta egy katolikus püs-
pökség létesítését Siretben
(1370-ben)”, vagy kertelés
nélkül megmondják: (végül)
Laþcu uralkodása alatt visz-
szaállították a vazallusi stá-
tust a Magyar Királyság vi-
szonylatában.

Politikai-katonai kap-
csolatok Magyarország 
(Erdély), Havasalföld 
és Moldva között

A VII. és a XI. osztály szá-
mára írt történelemkönyvek
szerzõi szerint, akárcsak a
román történetírók majd-
hogynem mindenike szerint
„a középkori román álla-
mok” születésüktõl kezdve
„függetlenek” voltak és egy-
folytában, „megszakítás nél-
kül a függetlenségükért har-
coltak, egészen addig, amíg
Mihai Viteazul vezetése alatt

politikailag egyesültek”.
Ezeket a megfogalmazá-

sokat hozzáidomították a fe-
jezet-, illetve leckecímekhez:
„A Román Országok fejlõ-
dése a középkori független
államok létrejöttétõl politi-
kai egyesülésükig Mihai
Viteazul vezetése alatt (VII.
osztály); „A Román Orszá-
gok harca a függetlenség
megvédéséért” (VII. osz-
tály); „Harc a függetlensé-
gért és a keresztény világ
megvédéséért az ottomán
terjeszkedéstõl” (XI. osz-
tály). Ezek szerint a XIV.
századi vajdákat [Havasal-
földön: Nicolae Alexandrut
(1352–1364), Vladislav Vlai-
cut (1364–1377), I. Radut
(1377–1384) és I. Dant

(1384–1386)); Moldvában
pedig: Laþcut (1365?–
1375?), Petru Muºatinut
(137–1391), I. Romant
(1391–1394), I. ªtefant
(1394–1399)] teljesen függet-
leneknek kell tekintenünk
Magyarország uralkodóitól,
bizonyítékként a szerzõk a
magyar kancellária által
használt titulusokat hozzák
fel (a nagy és egyedüli ural-
kodó úr”, „a nagy és Isten
kegyelmébõl egyedüli ural-
kodó úr...uralkodó...”). E
megfogalmazások jelentése:
„kétségtelen függetlenség,
amely I. Lajos magyar király
hûbérúri igényei fölött áll”
vagy pedig meghaladja a Lu-
xemburgi Zsigmond hûbér-
úri igényeit. Viszont szemet
hunynak afölött, hogy a ma-
gyar kancellária rendszerint
„a mi hegyeken túli [tran-
salpin] vajdánk”-nak nevezi
õket. Ugyancsak bizonyíték-
ként hozzák fel a Magyaror-
szággal vívott harcokat, így a

ialomiþai gyõztes csatát
(Vladislav Vlaicu, 1368) és
ghindãoani–neamþ-it (I. ªte-
fan, 1395), amelyek valójá-
ban ellenpéldák. Moldva
esetében mindehhez hozzá-
kapcsolják a Lengyelország-
gal szembeni vazallusi stá-
tust, amelyet Petru Muºat
választott I Lajos halála és a
lengyel–magyar dinasztikus
unió széthullása után: „a
lengyel szövetséget részesíti
elõnyben, hogy ellensúlyoz-
za a magyar királyok agresz-
szív törekvéseit”. Ugyanez-
zel próbálkozik I. Mircea
Basarab is 1389-ben. 

Elképesztõ az, hogy a
szerzõk akkor is, amikor a
dokumentumokból világo-
san kitûnik, hogy a román
vajdák alárendelt vazallusok
voltak, azt állítják, hogy ez
is kedvezõ helyzetet jelentett
számukra: „Az új helyzet
összefüggésében (Vladislav
Vlaicu 1368–69-es, feltétele-
zett ialomiþai, illetve a vidini
cár elleni bolgár bánsági
gyõzelmeirõl van szó), ami-
kor a vazallusi eskü formális
letétele után I. Lajos elis-
merte Vlaicu vajda összes
jogcímeit és birtokait, anél-
kül azonban, hogy ezek
után a két ország közötti po-
litikai feszültség enyhült vol-
na”. Ugyanez a tankönyv
említi azt is, hogy „1365-ben
királyi kiáltvánnyal Vlaicut
bitorlónak minõsítették, mi-
velhogy elmulasztotta a va-
zallusi hódolatot és birtoká-
ba vett egy olyan jogcímet,
ami nem illette meg õt”.
Megemlítenénk, hogy Ha-
vasalföld vajdája a Szörényi
bán titulust (1368-ban) vagy
a Fogarasi herceg címet
(1369) nem vehette fel csak
úgy, önszántából, hanem
azokat kizárólag hûbérura,
csak Magyarország királya
adományozhatta neki. Ha
megfigyeljük a vazallussá
válás és a jogcímek adomá-
nyozásának idõpontjait,
azok egybeesése szertefosz-
lat minden feltételezést „füg-
getlen” urunk teljhatalmát
illetõen.

Hasonlóképpen mutatják
be „a lengyel királynak tett
hûségeskü hagyományá vá-
lását is, ami a bojárok taná-
csa, az ország és a városok
népe jóváhagyásával törté-
nik” Moldvában, miután azt
Petru Muºat 1387. szeptem-
ber 26-án bevezette, „A
mindkét fél kívánságára
megkötött vazallusi szerzõ-
dés valóságos politikai
egyezséget jelent, amely a to-
vábbiakban Moldva területi
egységének és függetlenségé-
nek a védelmét erõsíti”, va-
gyis egy formális alárendelt-
ség, modern szövetség. Érv-
ként hozzák fel „a 3000 ru-
bel kölcsönt (ez értékben 538
kg tiszta ezüstöt vagy 52 kg

tiszta aranyat jelent), amit I.
Petru Muºat folyósított, ami-
nek fejében zálogba kapta
Halicsot a hozzá tartozó te-
rülettel, beleértve Pokúciát”.
Jóllehet az a vazallus kötele-
zettségeihez tartozik, hogy
pénzsegélyt adjon hûbérurá-
nak, a tankönyv szerzõi
mégis úgy vélik, hogy ez „ki-
emelkedõ tény”, amely „alá-
húzza a két partner közötti
teljes egyenlõséget”. Egy
másik érv, amelyet a román
vajdák és országuk függet-
lenségét illetõen felhoznak,
az a Vlaicu, illetve az I. Péter
által véghezvitt elsõ pénzki-
bocsátás. Persze ne feledjük,
Nyugaton az ilyen pénzkibo-
csátás ismert és bevett szo-
kás volt; a központosított ál-
lamok kialakulása elõtt még
a kismemesek is rendelkez-
tek azzal a kiváltsággal,
hogy pénzt veressenek.

Ami pedig a legelismer-
tebb román vajdák: Mircea
cel Bãtrân (1389–1418), Vlad
Þepeº (1448; 1456–14 62;
1476), ªtefan cel Mare
(1457–1504), Mihai Viteazul
(1593–1601) Magyarország-
gal (illetve Erdéllyel) szembe-
ni vazallusi viszonyát illeti,
még csak szóba sem hozzák
ezt, legfeljebb csak annyit
említenek, hogy „az ottomán
nyomás által kikényszerített
közeledés történt, a legtelje-
sebb egyenlõség feltételei kö-
zött”; „szövetség a Magyar-
ország királyával, a legtelje-
sebb egyenlõség feltételei kö-
zött” ; „Egy Báthory Zsig-
mond által készített egyez-
mény, amelyet az összeeskü-
võ bojárok támogattak” – va-
gyis teljesen formális vazal-
lusságnak tekintik, amit a ha-
zai vagy a nemzetközi kon-
junktúra fejleményei ideigle-
nesen kikényszerítettek.

Mindebbõl egyéb sem kö-
vetkezik, mint a románok
középkori függetlenségérõl
és egységérõl szóló mítosz
megerõsítése, miként az a
XV. századnak szentelt feje-
zet bevezetõjébõl kitûnik:
„A szomszédos katolikus ki-
rályságokkal és a Porta ha-
talmas erejével való konfron-
táció végsõ eredménye a ro-
mán állam megõrzése volt,
annak és valamennyi intéz-
ményének megszakítás nél-
küli létezése, elismert auto-
nómiájának függetlenségre
váltása minden azt favorizá-
ló helyzetben. Az állam kon-
tinuitása és a függetlenség
védelme a mi kárpáti– pon-
tuszi–dunai térségünkben lé-
tezésünk meghatározó sajá-
tossága, a román nép alkotó-
erejének a kifejezõdése, vala-
mint annak, hogy eme meg-
valósításai idõtállóak.”

(Folytatjuk)
Fordította: 

Zsehránszky István

A szerzõ két 1990 után kiadott történelem tankönyvet 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

Mihai Viteazul
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Folytatás az 1. oldalról

Azt hiszik, ez a termé-
szetes.
– Persze voltak helyi kezde-
ményezések önkormányzati
szinten és iskolai szinten a
megfelelõ elõkészítésre, az
iskolaigazgatók a kis pénzzel
is próbáltak hatékonyan gaz-
dálkodni.

Részletezné ezt?
– Arról van szó, hogy amit
nem tudtak közbeszerzéssel
megoldani, azt önerõbõl te-
remtették elõ. Így az idei
tanév a közösség és az ön-
kéntesség éve. Nagyon sok
szülõ, szülõbizottsági elnök,
diák odaáll az iskola mellé és
segített megfelelõen elõké-
szíteni az osztálytermeket,
feldíszíteni az iskolát, és na-
gyon sok iskolában a mosto-
ha körülmények ellenére is
jó hangulat, kellemes, szép,
tiszta osztálytermek várják a
gyerekeket.

És így talán inkább a sa-
játjuknak érzik az iskolát,
ami a tanulásban is érezhe-
tõ lesz.
– Természetesen. Tehát a
decentralizáció önmagában
véve új típusú mentalitást
követel meg mind a pedagó-
gusok, mind a szülõi közös-
ségek, mind a diákok részé-
rõl. Ugyanis a valós iskolai
autonómia létrejötte azon
múlik, hogy a helyi közös-
ség, de fõleg az iskola alkal-
mazottjai, diákjai, a szülõk
mindannyian partnerként
lépjenek fel és közös mun-
kával a közös érdek ér-
vényesítéért, hogy az iskola
valóban olyan legyen, ami-
lyennek szeretnék, és ami-
lyennek õk varázsolják. Az
infrastruktúrával kapcsola-
tosan megemlíteném: az is-
kolákban a beruházások
egyrésze folytatódott, de
sajnos nem olyan ütemben,
ahogy szerettük volna.

És ez központi pénzbõl
történt, vagy helyi pénzbõl?
– Nagyon kevés központi
pénzt kaptunk, a beruházást
elsõsorban helyi pénzekbõl
folytattuk. A helyi tanácsok
nyitottak voltak, és megértet-
ték, hogy az iskola helye és
szerepe a közösség életében
abszolút prioritást kell hogy
élvezzen, és vannak iskolák,
ahol a munkálatokat sikerült
befejezni, és vannak óvodák,
ahol új épületben és új körül-
mények között kezdjük az új
tanévet. Sikerült tanköny-
vekkel ellátni az iskolákat,
mind a magyarul, mind a ro-
mánul tanuló gyerekeknek
megfelelõ számú tankönyv
áll rendelkezésükre. Ezek ki-
szállítása az iskolákba jelen-
leg (augusztus 31-én) még
folymatban van, de szeptem-
ber 12-én ott lesz minden di-
ák padján a tankönyv. Sike-
rült megoldani a tanszercso-
magok biztosítását is. A me-
gyei tanfelügyelõség meg-
szervezte a közbeszerzési fo-
lyamatot, a szerzõdéskötés

megtörtént, és szeptember
folyamán megtörténik a tan-
szercsomagok kiszállítása az
iskolákba.

Viszont az oktatás tartal-
mát illetõen feltehetõleg,
még nagyobb gondok van-
nak: az új tanügyi törvény
más oktatási rendszert ír
elõ, mint ami eddig érvény-
ben volt, új tantervet. Ha
nincs új tanterv, nem lehet
új tankönyveket kiadni. Új
tanterv és új tankönyv nél-
kül viszont hogyan kezdik
el a reformot? Folytatják a
régit? Azt, ami eddig volt?
– Igen, ha sarkítva fogalma-
zunk, akkor ez valóban így
van. Egy teljesen új koncep-
cióra helyezett, szerkezetileg
is, de tartalmilag is új, meg-
újult iskolarendszer felépíté-
se nem történhet meg egyik
hónapról a másikra, egyik
évrõl a másikra, ezt folya-
matként kell kezelni, és en-
nek a keretében a 2011/12-
es tanév meghozza a maga
újdonságát, amit meghoz-
hat. Az új oktatási törvény
elõírja azt, hogy el kell
végeznie a diákoknak a
tanéveleji felmérését, mert a
módszertani munkát, a pe-
dagógiai munkát, az okta-
tást, a nevelést egyénre szab-
va kell végezni, irányítani
stb. A tanárnak tudnia kell,
hogy a gyerek milyen tudás-
sal és milyen kompetenciá-
val, milyen szinten kezdi a
tanévet, hogy aztán külön-
bözõ belsõ felmérések alap-
ján fogalmat alkosson a diák
egyéni fejlõdésérõl és állan-
dóan nyomon tudja követni
azt, valamit hogy a tanév fo-
lyamán megfelelõ egyénre
szabott intézkedéseket te-
gyen annak érdekében, hogy
a folyamatos fejlõdésben a
gyerek az elvárásoknak meg-
felelõ szintet érjen el, és így
haladjanak a végsõ értékelé-
sig, a záróvizsgáig, amikor
meg lehet állapítani, hogy a
hozzáadott érték, ami a tan-
év során a gyerek tudásában,
képességeiben, fejlõdésében
valósult meg, létezik-e, vagy
sem. Ezt az új értékelési for-
mát be tudjuk vezetni most,
az új tanévben, annak ellené-
re, hogy a tanterv és a tartal-
mi rész még tisztázatlan.
Nem könnyû dolog, de nem
is lehetetlen...

És a reformnak fontos el-
sõ lépése lehet.
– Fontos mozzanat. Ellen-
ben ami óriási problémát je-
lent, és amiért nekem kéte-
lyeim vannak az az, hogy
bár az alternatív oktatásban
dolgozó pedagógusaink erre
fel vannak készítve, mert õk
már évek óta így dolgoznak,
ugyanis az alternativitás ezt
jelenti, ellenben a hagyomá-
nyos oktatási osztályokban,
a hagyományos oktatási for-
mában dolgozó pedagógus
kollégáknak, az óvónõk és a
tanítónõk kivételével, a taná-
roknak például, nincs erre
vonatkozóan semmilyen ké-
pesítésük, nincsenek erre fel-

készülve. Elsõ lépésben tulaj-
donképpen a tanárokat kel-
lene átképezni és felkészíteni
arra, hogy mit jelent év ele-
jén a gyerekek felmérése, mit
jelent a gyermek képességei-
nek leíró jellegû rögzítése s
az eredménynek a szülõkkel
való közlése; mit jelent a szü-
lõkkel való kapcsolat kiépíté-
se és a visszajelzéseknek a
begyûjtése; és hogyan kell
követni a gyerek egyéni fejlõ-
dési stádiumait az oktatás, a
tanulás során.

Hogy lehet ezt megolda-
ni?
– Nem tudom. Én jelen pil-
lanatban nem tehetek mást,
minthogy azon gondolko-

zom, milyen módszerekkel
dolgozzunk, és ezért óriási
kihívás ez az új tanév. Na-
gyon nehéz év lesz ez az is-
kolaigazgatók számára, mert
az intézményen belül létre
kell hozniuk azokat a belsõ
munkacsoportokat, amelyek
szakterületek szerint kidol-
gozzák iskolán belül a felmé-
rõket, amivel a gyerekek
helyzetét egyénre szabottan
megállapítják, azután tanév
közeben is felmérõket kell
készíteni, hogy tisztában le-
gyenek vele, hogyan fejlõdik
a gyerek, ki kell értékelni az
eredményeket, rendszeresen
össze kell ülni, meg kell be-
szélni, és akkor esetenként
megfelelõ korrekciós intéz-
kedéseket kell hozni, esetleg
döntéseket is, annak érdeké-
ben, hogy a gyerek iskolán
belüli  fejlõdése biztosítva le-
gyen. Ez mennyiségileg is
hatalmas munka. 

És koncepció szempont-
jából is. Mintha laboratóri-
umban lennénk...
– Ezért gondolom, hogy a
nagyon nagy hagyomány-
nyal, tapasztalattal és hozzá-
értéssel rendelkezõ iskolák-
nak könnyebb lesz megol-
dást találni erre az új kihí-
vásra, megfelelni, szakmai-
lag és minden szempontból
eleget tenni neki, de óriási
gondokat okozhat a vidéki
iskolákban, kis települések
iskoláiban, ahol esetleg hi-
ányzik az a módszertani, pe-

dagógiai mûhely, amelynek
keretében az oktató pedagó-
gus olyan új, sajátos módsze-
reket sajátít el, ami által õt
hozzásegítjük ahhoz, hogy
az új kihívásoknak megfelel-
jen. Tehát koncepció szint-
jén még ott tartunk, hogy
azon gondolkozunk, hogyan
tudjuk megszervezni az éle-
tünket, a szakmai munkán-
kat az új tanévben annak ér-
dekében, hogy elkerüljük a
legrosszabbat. Azt, hogy ez
az elsõ nekifutásnál kudar-
cot valljunk.

Ha viszont most egy
ilyen felemás iskolai év in-
dul, akkor lehet javítani a
helyzeten? Vajon a jövõ évi

érettségin a gyermekek az
ideihez hasonló teljesít-
ményt nyújtanak, vagy meg
lehet állni a lejtõn?
– Az oktatás minõsége nem
egy személyen vagy egy bi-
zonyos kategóriájú csopor-
ton múlik. Az oktatást állan-
dó jelleggel úgy kell elkép-
zelni, mint kölcsönös vissza-
jelzést pedagógus, diák, he-
lyi közösség, illetve szülõ ré-
szérõl. Ez a visszajelzés tu-
lajdonképpen azt igazolja,
hogy a végzet munka haté-
kony-e, vagy sem. Tehát a
kommunikáció folytonos
kell legyen mindkét irány-
ban. Itt nálunk viszont a
gond az, hogy ha egyénileg
vizsgáljuk a pedagógusok
felkészültségét, az megfele-
lõ: mostmár a pedagógus-el-
látottság 98 százalékban
szakemberekbõl áll, helyet-
tes pedagógusok aránya ná-
lunk, Kovászna megyében a
tavaly 1 százalék alatt volt...
’97-hez képest, amikor 33
százaléka a pedagógusoknak
szakképzetlen volt. Egyéni-
leg a pedagógusok jól teljesí-
tenek. Viszont ha azt vizs-
gáljuk, hogy ez hogyan kon-
vertálódik a diákok tanulásá-
ban és az õk vizsga során fel-
mért eredményességükben,
az már egy egészen más kér-
dés. Azt tapasztaljuk, hogy a
diákok által elért szint foko-
zatosan, évrõl-évre egyre
alacsonyabb. Csökkent a
gyereklétszám, ez az okta-
tásban is érezteti hatását. A

diák nem tanul,mert úgyis
átmegy. Ha megbukik, az
osztály diákokat veszít. Ez a
„22-es csapdája”.A gyerek-
létszám hiánya az osztály
felszámoláshoz vezethet. Az
osztályok felszámolása pe-
dig az iskolákéhoz. Ezt senki
sem akarja. És akkor az
eredmény az, amit látunk...
Ehhez még hozzátevõdik az,
hogy egy miniszteri rende-
lettel ezelõtt néhány évvel
felszámolták a szakiskolá-
kat, az inasiskolákat...

És ennek következtében
az oda járók is a líceumba
kerültek...
– Most már mindenki közép-
iskolába jár, és eljut az érett-

ségi vizsgáig. Véleményem
szerint most nem azt kell ke-
resni, hogy ki a hibás ebben
az egész láncolatban, hanem
el kell dönteni, és meg kell ér-
tetni a társadalommal is,
hogy nem kell kötelezõ mó-
don mindenkit elvinni az
érettségi vizsgáig. S ha el is
jut odáig, nem kötelezõ,
hogy mindenkinek sikerül-
jön az érettségi vizsgája. Te-
hát az oktatás nem lehet dip-
lomagyár. A vizsga mostani
komolysága láthatóvá tette a
hibákat, az oktatási rendszer
hibáit. És az õszi érettségi is
ugyanolyan komoly, s remé-
lem, hogy ezáltal hatunk a
szülõkre és a diákokra is,
hogy aki érettségizni akar,
vegye komolyan az oktatást,
a tanulást, a felkészülést. És
ha a szigorú vizsga állandó-
sul, attitûd- és mentalitás-vál-
tozást eredményez: a diákok
újra visszatérnek a könyvek
mellé, újra elkezdenek tanul-
ni, újra komolyan veszik a
saját sorsukat.

Szóval a motivációnak a
kényszerítõ oldala már
megvan, de meg kellene te-
remteni az ösztönzõ, a lel-
kesítõ oldalát is.  
– Ezt az ösztönzést, a lelkesí-
tést az új tanterv és az okta-
tás új tartalmának a kidolgo-
zásában látom. Abban a pil-
lanatban, amikor a heti óra-
szám lecsökken, amikor a ta-
nárnak mozgási szabadsága
és döntéshozatali szabadsá-

ga van, a kötelezõ törzs-
anyagnak csak hetvenöt szá-
zalékával kell foglalkoznia,
és az órák számának hu-
szonöt százalékában a gye-
rekek számára vonzó témák-
kal és olyan munkával, fel-
adatokkal foglalkoznak,
aminek köszönhetõen a gye-
rek megszereti az iskolát, ra-
gaszkodni fog a tanárjához
és ahhoz a tevékenységhez,
ami az órákon folyik, akkor
véleményem szerint már
csak a tanár kompetenciá-
ján, leleményességén és hoz-
záértésén múlik az, hogy
megnyerje a gyerekeket. Saj-
nos, a dolognak van egy má-
sik hátulütõje is: az, hogy
ma Romániában senki nem
akar egy jó szakmát elsajátí-
tani, hogy aztán a munka-
erõpiacon egy vállalkozást
beindítson. Mindenki akadé-
mikus akar lenni.

Vagy ha nem is akadémi-
kus akar lenni, de minden-
képpen diplomát kíván sze-
rezni.
– Csak diplomát. Tudás nél-
kül... Mindenki csak azt ke-
resi, hogyan tudna munka
nélkül lehetõleg minél többet
keresni, munka nélkül gyö-
nyörûen, nyugodtan élni. 

Ami hosszú távon le-
pusztítja az országot.
– Sokat foglalkoztam a szak-
képzés problémájával, és azt
tapasztaltam, hogy Románi-
ában a felnõttképzéssel ér-
demben senki sem törõdik.
Az állam a munkanélküliek
átképzésekor olyan szak-
mákra való felkészítésre ad
pénzt, amelyekre továbbra
sincs kereslet a munkaerõpi-
acon. Spanyolországban na-
gyon jó felnõttképzési mo-
dell mûködik, és nagyon ha-
tékony. Ott 50 százalék a fel-
nõttképzésben európai pén-
zekbõl van, és a másik 50
százalékot a spanyol kor-
mány adja hozzá.

Kovászna megyében tan-
ügyi célokra tudtak-e lehív-
ni európai pénzt?
– Igen. Nagy pályázatok fut-
nak a megyében. A megyei
tanfelügyelõségnek öt pályá-
zata van, több millió euró
felhasználásáról ról kell gon-
doskodnunk. Ezt a követke-
zõ három évben a pedagógu-
sok továbbképzésére fordít-
juk. Tehát 2011-ben, 12-ben
és 13-ban gyakorlatilag az
összes Kovászna megyei pe-
dagógus akkreditált képzé-
sen megy át, különbözõ mo-
duláris képzések során nem-
csak kompetenciáját és tu-
dását fejleszti, hanem  kred-
itpontokat gyûjt össze, amit
a tanügyi törvény is kötele-
zõvé tesz. Öt évenként egy
pedagógusnak 90 kreditpon-
tot kell összegyûjtenie az
akkreditált programokban,
úgyhogy keményen folyik a
képzés. Gyakorlatilag a ta-
nárok délelõtt tanítanak és
délután meg este képzésekre
járnak, úgyhogy rengeteget
dolgoznak.

Új tanév – új kihívásokkal
Beszélgetés Keresztély Irmával, Kovászna megye fõtanfelügyelõjével
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Kötõ József

Végtelen egyszerû lenne a
feladatom, ha a színi mozga-
lom állapotának átvilágítását
nem ezredfordulónkon, ha-
nem a XIX. századból a
XX.-ba való fordulás tájékán
kellett volna elvégeznem.
Ugyanis akkor a megméret-
tetés roppant egyszerû volt.
A zárt színházi struktúrák vi-
lága dívott, s a mérlegelõnek
csupán egy képzeletbeli sab-
lon rácsot kellett a látottakra
helyeznie, s azonnal kitûnt a
dicsérni- és a kárhoztatniva-
ló. Ha a darab a piece bien fa-
it szabványainak megfelelt,
ha a színész s maga az elõ-
adás kellõ alázattal és átélés-
sel árnyalta a szöveget, s a
kettõ együtt kiváltotta az
ezerfejû cézár elégedettségét
is, átmenõ osztályzatot kap-
hattak. Csakhogy az arany-
kor elmúlt. A világban elkez-
dõdött egy kultúraváltó idõ-
szak, az úgynevezett nyitott
kultúra korszaka, amelyben
az a szabály, hogy nincs sza-
bály, alapvetõ kánonok
kérdõjelezõdtek meg. Mint-
egy száz-százhúsz éve jött el
a színházban a mást és más-
ként kora, tévhit arról szólni,
hogy a szemléletváltás okoz-
ta zavarodottság csupán kor-
társi világunk sajátja. A szak-
írás ekkor kezdte a színház
válságát emlegetni. Azóta is
folyik a nagy kísérlet a szent
hármas: az irodalom, a szín-
ház és a nézõ harmóniájának
újrateremtésére.

A drámairodalom 
tegnap és ma

Erika Fischer-Lichte sze-
rint a drámákban mindig az
õket létrehozó közösség iden-
titása szólal meg. Ez a ma-
gyar drámairodalomra külö-
nösen igaz, hisz fõvonulatát
éppen a történelmi dráma ké-
pezi. A francia klasszicizmus
bûvkörében fogant Besse-
nyei-féle történelmi játék, a
Hunyadi László is a nemzeti
kultúra megteremtésének
ügyét kívánta szolgálni. A
XIX. század nagy drámái is
a reformeszmék jegyében a
nemzeti kiteljesedést kíván-
ták elõmozdítani. Katona
Bánk bánja, Kisfaludy Stibor
vajdája, Vörösmarty Czillei

és a Hunyadiak-ja, Teleki Ke-
gyence kor-parabolák. A
XX. század elsõ felét megha-
tározó színpadra szánt mû-
vek, Herczeg Ferenc klasszi-
cista romantikus-patetikus
színmûvei, Szomory Dezsõ
stilizált impresszionista drá-
mái, Márai, Füst Milán,
Kodolányi, Háy Gyula drá-
mai szövegei mind-mind esz-
mefuttatások kortársi gon-
dokról. A század második fe-
létõl kezdõdõen Németh, Ily-
lyés, Sütõ, Szabó Magda,
Székely János, Páskándi foly-
tatják a történelemhez aktí-
van viszonyuló hõsök sorá-
nak ábrázolását. Drámáik-
ban az „ember, küzdj és bíz-
va bízzál!” gondolati modell
uralkodott, szemléletükben
pedig a kétely nélküli hit az
egyéni és közösségi cselekvés
lehetõségében érvényesült.
Ezek a szövegek a színházi
hierarchiában még primátus-
sal rendelkeztek, vagy leg-
alább egyenrangú társként
kezelték õket. Mivel alapvetõ
identitásproblémák szólaltak
meg bennük, lehetõvé vált a
színház számára, hogy társa-
dalmi küldetést teljesítsen, s
megszülessenek a színház és
közönség találkozásának
nagy pillanatai. A huszadik
század egyetemes drámairo-
dalmában azonban elural-
kodnak az identitásvesztés
színpadi mûvei, a cselek-
ményt konfliktusokban fel-
mutató, dialógusokban gon-
dolkodó, interperszonális
kapcsolatokra építõ zárt drá-
mamodellekrõl Beckett-tõl
kezdve nem beszélhetünk. 

A magyar drámaírásban a
változás a hatvanas években
indult el. A szerzõk figyelme
a diszharmonikus cselekvés
gondolatvilága felé fordult,
megrendült az értelmes cse-
lekvésbe vetett hit, és a cselek-
vés hiábavalóságából fakadó
kiábrándultság javára billent
a mérleg. Sarkadi Imre, Ör-
kény, Mészöly Miklós,
Bereményi Géza, Kornis Mi-
hály, Nádas Péter, Spiró
György drámái már ezt a vo-
nulatot képviselték. A ma-
gyar drámaírás legújabb hul-
láma ily módon nem a konf-
liktus, a jellemfestés, a törté-
netmesélés, a szocio-kul-
turális referenciák megeleve-
nítésére törekszik, hanem

szövegeiket kanavásznak
szánják a színházi elõadás
számára, amelyben immár
rendezõ és szerzõ együtt fo-
galmazzák meg esszészerûen
látomásukat a közösségi
identitásról. Ennek az irány-
zatnak a képviselõi, Hamvai
Kornél, Egressy Zoltán, Kár-
páti Péter, Garaczi László,
Filó Vera, Tasnádi István,
Parti Nagy Lajos vagy az er-
délyi Visky András, Láng
Zsolt, Hatházi András a ha-
gyományostól eltérõ módon
eleveníti meg a közösségi lé-
tet, s miközben vállalja, hogy
kanavásza legyen a produkci-
ónak, a színházat is rákény-
szeríti újszerû olvasási kul-
csok alkalmazására. Ezért
lenne fontos ennek a dráma-
szemléletnek az uralkodóvá
tételéért folytatott harcban
szerzõ-rendezõ párosok létre-
jötte. Ahogyan a közelmúlt-
ban ünnepeltük Sütõ és Ha-
rag egymásra találását, világ-
irodalmi példaként emleget-
tük Thomas Bernhard és
Botho Strauss kettõsét, tapso-
lunk a Tompa–Visky, illetve a
Schilling–Tasnádi alkotópá-
rosoknak, úgy kellene ezt a
sort szaporítani. Szólnunk
kell azonban egy jelenségrõl:
a posztmodern nem jelenthet
menlevelet az imposztorok-
nak, az esztétikai minõség
kötelezõ, ne tûrjük, hogy az
ügyeskedõk úgy próbálják
palástolni középszerûségü-

ket, hogy a szöveg és az elõ-
adás bukásáért a befogadókat
vádolják értetlenséggel. 

A színházi nyelv átírása

A világszínház kánonjai a
múlt század folyamán radi-
kálisan átrendezõdtek: a
színház interpretáló mûvé-
szetbõl autonóm mûvészeti
ággá vált. A dráma primátu-
sa megszûnt, a színész köz-
ponti szerepe megváltozott, a
színpadi világ egyik kompo-
nense lett, a szcenográfia
nem csupán a cselekmény ki-
bontását szolgálta, a történet
helyét volt hivatott jelölni,
hanem a színpadi tér az elõ-
adás szervezõ erejévé, az elõ-
adás üzenetének metaforikus
hordozójává vált, a nyelven
túli mozzanatok teatral-
izálását teszi lehetõvé, az elõ-
adás egészének a látványa,
hangzása kellett hogy kivált-
sa a nézõi percepciót, azono-
sulást, asszociációs rendszere
mûködésének beindítását. A
magyar színjátszás története
folyamán aszinkronitásban
volt az európai fõbb irányza-
tokkal. A világszínházi forra-
dalom megindulásakor nem
tudott megszabadulni hagyo-
mányos, a valóság tökéletes
illúzióját keltõ pszichológiai
kisrealizmusától, majd a dog-
matizmus éveiben ez kánon-
ná vált. A színházi nyelv át-
írása a magyar színházi kul-
túrában Erdélyben kezdõdött
a XX. század hatvanas évei-
ben, elsõsorban Harag
György munkásságának kö-
szönhetõen, az erdélyi szín-
játszás közvetlen kapcsolat-
ban lévén az európai színhá-
zi forradalom eredményeit
hamarabb asszimiláló román
színház interkulturális hatá-
sával. A múlt század kilenc-
venes éveiben indult meg
erõteljesebben Magyarorszá-
gon is a színházi nyelv átírá-
sa, változott meg a színházi
jelhasználat módja, amely
alapvetõen befolyásolta a
színház mûködését - az elõ-
adás létrejöttétõl a befogadá-
sáig. A színházi aktus recep-
ciójának hagyományos rend-
szere megszûnt, s megindult
a küzdelem új befogadói
rendszerek kialakításáért, s

ez zavarokat okozhat a né-
zõkkel való kapcsolatban,
hisz a mûvészet alaptörvé-
nye, hogy minden más nyel-
vet, más játékot használó,
más olvasatot mûvelõ alkotó-
nak ki kell alakítania saját ér-
tõ, játszó és nézõ közösségét.
Az elmondottakat jól példáz-
za a fiatal alkotók pályája,
akik máris meghatározó sze-
mélyiségei a magyar színház-
nak, határoktól függetlenül.
Zsótér Sándor, Novák Eszter,
Mohácsi János, Schilling Ár-
pád, Telihay Péter, Alföldi
Róbert, Barabás Olga,
Bocsárdi László, Tompa Gá-
bor, Vidnyánszky Attila ezt
az átírt színházi nyelvet mû-
velik, programszerûen vállal-
ják a formabontó szándékot,
a kísérletezõ kedvet, a meg-
újulási szándékot. Kialakult
a hagyományos színház mel-
lett egy alternatív színház-
szemlélet, amely más fogan-
tatású, más utakat próbál ki a
színészvezetéstõl, a térkeze-
léstõl a tanításig. Ez az alko-
tói magatartás nem csupán
párhuzamos jelensége a ha-
gyományos „kõszínháznak”,
hanem beköltözött ezekbe az
épületekbe is, igyekszik a
színház elõremutató törekvé-
sévé válni. 

„Krumplicukortól 
a kaviárig” 

Említettük, hogy az új be-
fogadói rendszerek kialakítá-
sáért folyó harc zavarokat
okozhat a nézõkkel való kap-
csolatban, de a színjátszás-
nak számos más eleme is re-
formra szorul. Mindjárt itt
van a színházi struktúra kér-
dése. Ez sem vadonatúj kele-
tû dilemma. Már Kárpáti
Aurél a kõvetkezõket írta:
„Hanem van itt más, komo-
lyabb dolog is. A színházak
mai vegyeskereskedés jel-
lege… Ugyanaz a színház
egyszer Ibsent játszik, más-
kor operettet, egyszer görög
tragédiát, máskor népszín-
mûvet, egyszer remekmûvet,
máskor tömegrevüt, rend-
szertelenül, kiszámíthatatlan
szeszéllyel, teljesen megza-
varva a közönséget, amely
így sohase bizonyos afelõl:
mit kap a pénzéért, mire
megy be a mûintézetbe?
Csodálatos, de úgy van: ná-
lunk minden üzletág diffe-
renciálódott, szakkereskede-
lemmé különült már, csak a
színház áll még a falusi bolt
nívóján. Krumplicukortól a
kaviárig mindent árul. Re-
pertoárja a legfurcsább egy-
veleg.” Ha dióhéjba kellene
szorítani a színház evolúció-
ját, Kárpáti szerint a fokoza-
tok így festenének: templom,
színház, üzlet. 

Le kell számolnunk a hete-
rogén, minden közönségré-
teg ízlését kiszolgáló játék-
rend illúziójával, olyan szín-
házi struktúrákat kell létre-
hoznunk, amelyek lehetõvé
teszik, hogy „kialakuljon
egyfajta mûvészi szellemiség,
amely áthatja az intézmény
egészét. Ez késõbb igazi
eredményeket produkál, a
mûvészi eredményeknek pe-

dig hosszú távon nyilván
hasznuk is van” – mondja
Bocsárdi László. Ez a szín-
házi törvény fejezetébe tarto-
zik, olyan ösztönzéseket kell
megfogalmaznia, amelyek a
sajátos arculatú szellemi mû-
helyek megszületésének ked-
veznek. (Örömmel köszön-
töttük azokat a kísérleteket,
amelyek intézményesíteni kí-
vánták az egy sajátos szak-
mai nyelven beszélõ vagy a
színházi mûnem határait tá-
gító mûhelyek megszületését.
Magyarországon a nagy kí-
sérlet a Katona József Szín-
ház létrehozása volt, a Bárka
megalapítása jelentõs elõrelé-
pést jelentett, a táncszínházi
mozgalom pártolása gazda-
gította az eszköztárat. Er-
délyben az Ariel mûhely, a
Lehetetlen Színház, a népi
együttesek kebelében jelent-
kezõ táncprodukciók, az
újonnan alakult önkormány-
zati színházak váltak ilyen
szellemiség hordozóivá.) 
Másik döntõ tényezõje az in-
tézményes mûködésnek a fi-
nanszírozás. Olyan financiá-
lis hálót kell kialakítani,
amely nem dobja az intézmé-
nyeket a piac martalékául, fõ
alkotói szemponttá a kifeje-
zés érvényes módozatainak
keresését teszi, s nem azt: ho-
gyan lehet egy elõadást jól el-
adni. Határon innen és túl
számos példát sorolhatnánk
fel arra vonatkozóan, hogy a
finanszírozó önkormányzat-
ok a nyereség bûvöletében
csupán szórakoztató intéz-
ménnyé degradálnák színhá-
zainkat. Koltai Tamás gyor-
san visszatérülõ befektetések
stratégiájának nevezi ezt a
szemléletet. Nem számolnak
azzal, hogy a kultúra kitörési
pont és befektetési lehetõség
is… A színház a régióban
szellemi vezetõ szerepet biz-
tosíthat egy-egy település-
nek; a területfejlesztési kon-
cepcióban a színház a kistér-
ség kulturális, idegenforgalmi
centrumává válhat. „A szín-
ház ma úgy mûködik, mint a
politika. Keresi a közönség
kegyét. Azt mondja, amit
várnak tõle. Kiszolgálja az
igényt… Kezdjük elfelejteni,
hogy egykor miért jött létre
az, amit teátrumnak neve-
zünk” – írja Koltai. Az anya-
gi kötéltánc lezuhanástól
mentõ védõhálóját állami és
alapítványi rendszereknek
kellene kifeszíteniük.

A színházi háromszög 
másik szöge 
– a közönség

Szóltunk arról, hogy letisz-
tult szemlélettel, kultúrapár-
toló magatartással esélyünk
lehet hatékony reformok kivi-
telezésére, hogy a színházi in-
tézményrendszer szekerét ki-
húzhassuk a kátyúból. Talán
ebben a közegben a legnehe-
zebb az eredményes kapcso-
latteremtés, mert itt nemcsak
a mûnem sajátos gondjaival
kell számolnunk, hanem
egyetemes trendekkel is. Itt
van mindjárt a kultúraváltás
problémája. Hogy eligazod-
hassunk a kérdéskör szövõd-

„A színháznak egy adott kor 

Bocsárdi László

Harag György Fotók: ÚMSZ/archív
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ményes rendszerében, két
próféta sugallatára kell hall-
gatnunk. A gyökereket már a
múlt század elsõ felében Or-
tega y Gasset tárta fel, aki fi-
gyelmeztetett, hogy a kor
válságkorszak: mûvelt embe-
rek helyére a középszerû spe-
cialista, az úgynevezett tö-
megember tolakodott, elkez-
dõdött a modern kor rebar-
barizálódása, a szellemi szín-
vonal süllyedése, megterem-
tõdött a tömegkultúra, ami
viszont „mindig csak kultú-
rapótlék”, ahogyan a jelensé-
get T. S. Eliot nevezte. A kiút
Ortega szerint: az elit megte-
remtése. Napjainkban, ami-
kor a jelenség felerõsödött,
az élet minden területén a
menedzserek kora jött el,
akik pragmatizmusuktól ve-
zérelve a fáktól nem látják az
erdõt – Gasset ajánlása sze-
rint kell cselekednünk. Szín-
házban például a minõség ér-
vényesülése a menedzser-
média csapaton múlik. A
kultúra döntõ vonulata pedig
a sokaság tömegkultúrával
való ellátása lett, amely való-
jában rengeteg show-elem-
mel megtûzdelt tömegszóra-
koztatás, a színház ma már
ritkán mûvészet, inkább mes-
termunkák sorozata. Való-
ban az lenne a feladatunk,
hogy színházba járó elitté te-
gyük a népesség minél na-
gyobb tömegeit, kialakítva a
saját értõ közönségünket,
kezdjük el építeni az átjáró-
kat az elit és a tömegkultúra
között. A posztmodern nyi-
tottsága révén megszületõ
eszközgazdagság lehetõvé te-
szi, hogy olyan megoldások-
kal élhessünk, amelyek min-
den befogadói rétegnek meg-
felelnek, egyesítve õket az
esztétikai élmény katarzisá-
ban. Erre is van példa szín-
háztörténetünkben. Említ-
hetnénk régebbi idõszakból
Harag György Lócsiszárját,
mai példaként Tompa Gábor
Kopasz énekesnõjét vagy Pur-
cãrete Pantagruel sógornõje cí-
mû elõadását.

Az átjárók építésében fon-
tos szerepet vállalhatnak az

ún. „populáris” színházak
(pl. tanyaszínházi kísérle-
tek), amelyek a színházi kul-
túra fehér foltjait színesítik
be elõadásokkal, eljuttatva a
legkisebb településekre is a
mûveltséget, kisebbségi hely-
zetben a mûveltség mellett
az anyanyelvi szót. Arra kell
azonban figyelnünk, hogy
ezek a próbálkozások ne
marginalizált mûvészek ön-
érvényesítési pályáivá válja-
nak, hanem hiteles mûvésze-
tet közvetítsenek korszerû
formanyelven.

Gloklizáció – „utazás 
saját bõrünkben”

A másik próféta, akire
hallgatnunk kell, az McLu-
han, aki arra figyelmeztet,
hogy elkövetkezett a Guten-
berg-éra alkonya, az írásos
és nyomtatott kultúrák hát-
térbe szorultak, helyüket az
elektronikus médiumok fog-
lalták el, s ezek alapvetõen
átformálták az emberiség
életmódját is. Kialakult az
úgynevezett „papucs-karos-
szék” kultúra, amely például
leszoktatja az embereket a
színházba járásról is, megho-
nosítva a „kollektív ma-
gányt”, hisz a glóbuszmére-
tû faluvá zsugorodott világot
szobámba hozza az elektro-
nikus média. Egy másik
trend, amely próféták elõre-
jelzése nélkül, de a nyakunk-
ba zúdult, az a globalizáció,
a világpiac uralmának ideo-
lógiája, amely mindent a
gazdaság dimenziójára kor-
látoz. Ne essünk abba a hi-
bába, hogy a globalizáció fo-
galmát szitokszóvá degra-
dáljuk, s minden bajunkat a
trend nyakába varrjuk. Tet-
szik, nem tetszik, mára egy-
értelmûvé vált, hogy a glob-
alizáció nyomán eluralkodó
globalitás arról szól, hogy vi-
lágtársadalommá váltunk, a
zárt térségek képzete már
nem állja meg a helyét, az in-
formációs infrastruktúra
pókhálóként szövi be a föl-
det. Következésképpen a
globalizáció az emberiség,

szorosan véve Európa meg-
újhodásának egyetlen, kike-
rülhetetlen útja. Ulrich Beck
szerint az érem két oldala, a
globalizmus és a globalitás
összekapcsolható a
glokalizációban, amely ké-
pes a globális értékek körfor-
gásába bekapcsolni a regio-
nális kultúrák értékteremtõ
erejét. Sõt, a világ nem arra
kíváncsi, hogy mit vettünk át
az európai mûvelõdésbõl,
hanem arra, hogy a magun-
kéból mivel gyarapítottuk
azt. Ez a szemlélet lehet a
harmadik évezredben Euró-
pa kisebb nyelvi, kulturális
közösséget alkotó népeinek
alkalmazkodási stratégiája. 

Mára világossá vált: a kul-
turális sokszínûség európai
érték. Az alkalmazkodási
stratégia ideológiájának ki-
dolgozásához, erdélyi üze-
netként, két kiváló szelle-
münk gondolatait idézném.
Sütõ András mondotta:
„…földi utazásunkat úgy
kell rendeznünk, hogy azt az
egyetemes humánum javára
is – lehetõleg a magunk bõ-
rében tegyük meg, emléket
állítván a sajátosság méltó-
ságának… az Ulyssesben a te-
metõpatkányok is dubliniak:
aki nem vállalja a maga
Dublinját, abból nehezen
lesz Joyce.” Bajor Andor így
vélekedett: „Nincs más mó-
dunk: vállalnunk kell sajá-
tosságunkat, méltósággal
vagy éppen méltóság nélkül,
ahogy szemünk színét, ar-
cunkat és testalkatunkat vál-
laljuk. Egyrészt mert ha
akarjuk, ha nem: ilyenek va-
gyunk. Másrészt mert az ál-
talános emberi önmagában
nem létezik, csak a sajátossá-
gokon keresztül, mint annak
egyik oldala… ha a sajátost
nem vállaljuk, akkor nem az
egyetemeshez jutunk el, csak
a semmihez, önmagunk fel-
adásához.” Vállalnunk kell
tehát identitásunkat, a szín-
házban is, s erre megvan a
szabadságunk. Salvatore
Puledda mondotta: „…a
kulturális identitás egy terv,
amelyet valamely nép alkot a
jövõre vonatkozóan, és eh-
hez felhasznál néhány fon-
tos elemet a múltjából. Ezt
nem tekinthetjük valamiféle

passzív dolognak… hanem
inkább olyasvalaminek, amit
fokozatosan újjáalakítunk
azon kihívások hatására,
melyekkel idõrõl idõre szem-
be kell néznünk. Mindig van
lehetõség a választásra. Min-
dig megvan a szabadsá-
gunk.” 

Hogyan lehet az alkal-
mazkodási stratégiának az
elemeit korszerû színházi
stratégiává változtatni? Visz-
sza kell vezetnünk a színhá-
zat õsi forrásához: újból
agorává kell tennünk a kul-
túraépítésnek ezt az intéz-
ményét, amely ne csak az
elõadások helyszíne, hanem
a társadalmi élet szervezõje
is legyen. Pécsi Györgyi ép-
pen a tokaji írótanácskozá-
son figyelmeztetett 2002-
ben, a színház fõ baja, hogy
elfogadta: nincs szükség ar-
ra, hogy õ gondolkozzon a
világ dolgairól. Kótsi Patkó
János már a XVIII. század
végén megfogalmazta: „…a
szív formálására és a nemzet
karakterének jobbítására
vagy elrontására is a játék-
színnél alkalmatosabb esz-
közt még az emberi elme fel
nem talált.” De vajon akik
ma gondolkodnak világunk
dolgairól, hitelesen képvise-
lik-e az országot és ezt a né-
pet? Ha a színház lemond
arról, hogy az életünkrõl is
gondolkodjon, miért várja
el, hogy bárki nézõt érdekel-
jen? 

A hitelesség záloga a sze-
kértábor szemlélet feladása,
a címkézés megszüntetése.
Az egyik fél a nemzeti célok
felvállalását sértett, üldözési
mániás magyarkodásnak ne-
vezi, a másik meg nemzet-
árulónak titulál mindent,
ami nyitottabban szemléli a
világot. Súlyosbítja a helyze-
tet, hogy egyre több esetben
tapasztaljuk: a fenntartók el-
sõdleges érdeke nem az,
hogy a színházban értékeket
mutassanak be, hanem igye-
keznek az intézményt a helyi
politika kiszolgáltatottjává
tenni. Ez a gyakorlat egy-
aránt érvényes határon túl és
innen. Pedig csak arról van
szó, hogy legyenek olyan
elõadások, amelyek a közön-
ség lelkiállapotát gondozni,

építeni tudják, önbizalmát
növelik, segítik a tisztánlá-
tást. A kultúra esélyt ad a
társadalmi megbékélésre is.
Önpusztítással felérõ, tor-
zsalkodó világunkban erre
„fölöttébb nagy szükség len-
ne” – ahogyan Apáczai fo-
galmazna ebben a helyzet-
ben. A kortárs színházban
megvan a képesség erre.
Egyik markáns képviselõje,
Tompa Gábor így fogalmaz:
„A színház változtatni akar,
ehhez viszont elengedhetet-
len, hogy a rendezõk ne csu-
pán szerzõkben és színmû-
vekben, hanem a társadalmi
valóság egészében gondol-
kodjanak. Soha nem szabad
figyelmen kívül hagyniuk a
legfontosabb érvet, ami egy
elõadás megrendezésére
késztetheti a mûvészt: a
jelenkort… Ha az elõadás
nem képes ebbe a korszerû,
várakozó emberi anyagba
belevájni a fogaskerekeit…
korszerûtlen az elõadás, és a
színház halott… semmi sem
menti fel a rendezõt az alól,
hogy máról alkotott szemlé-
letét, világnézetét kifejezésre
juttassa, egyetlen rendezõ
sem bújhat ki az itt és mást

bretteri ethosza alól. A szín-
ház az adott kor lázmérõje
kell legyen.” 

Így cseng egybe korok
üzenete, Kótsi Patkó János,
Kárpáti Aurél, Pécsi Györ-
gyi, Tompa Gábor idõkön
átívelõ kézfogása így válik a
ma ars poeticájává: a szín-
ház váljék a jelen elitkultúrá-
jának mûhelyévé. S erre van
esély, az Európai Unió a
globalizáció gazdasági di-
menziójának tulajdonít dön-
tõ fontosságot, az identitás-
õrzés szabadságát, óvását a
tagállamokra bízza.

Két irányban tehetünk so-
kat. Tegyenek meg mindent
az országok vezetõi, hogy
biztosítsák a kulturális örök-
ségünk védelmére szükséges
állami kiadásokat, beleértve
a határon túlra szakadt nem-
zeti közösségek saját állama-
inak irányítóit is, akikre kü-
lön felelõsség hárul: úgy ala-
kítsák államszervezetüket,
hogy a jövõ integrációs rend-
szereinek alapsejtjeit képezõ
természetes kis térségek, ré-

giók elnyerhessék a helyi, re-
gionális igazgatási autonó-
miák közjogilag szavatolt
formáit. Ugyanakkor felelõ-
sek a civil társadalom erõi is,
hogy kihasználhassák a regi-
onális, akár határokon is át-
nyúló együttmûködés lehe-
tõségeit a kulturális értékte-
remtésben.

„Megnyittatnak 
a szelepek”

A kortárs mûvészet a ká-
nonok alóli felszabadulás je-
gyében az alkotó korlátlan
szabadságát hirdeti, kocká-
zatos volna ajánlásokat fo-
galmazni. De példabeszéde-
ket szabad idézni. Kós Ká-
roly 1936-ban, Tamási Áron
Énekes madara kapcsán így
vallott színházi hitérõl: „az
erdélyi magyar írás európai
mértéke és teljessége: nem
ködös transzszilvanizmus,
nem regionalizmus, hanem
a magunk kötelesnek tudott
elmondandóit a magunk
módján mondjuk el, az erdé-
lyi írás nem önmagáért való
l’art pour l’art mûvészet,
nem szép lelkek gur-
mandériáját kívánja szolgál-

ni, de mindennapi kenyere
akar lenni a magyarnak… a
mi színházunknak… misszi-
ója kell legyen… a mi szín-
házunk a magyar nyelv, a
magyar szellem, a magyar
mûvelõdés iskolája, szószé-
ke kell hogy legyen.” Talán a
fentebb megfogalmazott
ajánlások meggyorsíthatják
színházi kultúránk felzárkó-
zását, csökkenthetik az egye-
temes és a magyar színházi
mozgalom közötti aszinkro-
nitást, de a nyitott kultúrák
korában mindennek az el-
lenkezõje is bekövetkezhet.
Kovács András Ferenc ilyen
irányú gondolataival zár-
nám mondanivalómat. „Van
egy nagyon érdekes dolog:
miközben minden kinyílik,
megnyittatnak a szelepek,
alulról is, a populáris, a szub-
kultúra felõl is, aközben na-
gyon elúszhat maga a lénye-
ge a dolognak. Most ez egy
ilyen kor. Lehetséges, hogy
még tart tíz-tizenöt évet, és
meglátjuk, ki hogy kerül ki
belõle.”

lázmérõjének kell lennie”

Láng Zsolt

Silviu Purcãrete

Kovács András Ferenc
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(Részlet)

ÖREG Az õr gyilkos! Az
õr gyilkos! Az õr gyilkolt...

VÉGREHAJTÓ Ugyas,
kérem. Meddig kell ezt még
hallgatnom? Mit jelent ez?

FÉRFI (int, hagyják rá, õ
elrendezi) Elég volt, apám.
Hallgass már! (Öreg elhall-
gat, többiek az ajtóhoz men-
nek, Férfi kinyitja) Tessék!

ASSZONY Isten hozta
Önöket!

ÖREGASSZONY Tes-
sék, tessék! Milyen megtisz-
telõ, hogy eljöttek.

(A csoport összetétele: a
bizottság elnöke, a bizottság
két tagja /egy nõ és egy
férfi/ és két végrehajtó. Be-
lépnek.)

ELNÖK Üdvözletem. Jó
napot!

A HÁZBELIEK MIND

Isten hozta! Tessék... Tes-
sék...

ÖREG (az ujonnan jött
végrehajtóra mutat) No lám,
itt a másik gyilkos. Látod?
Ez a másik. 

(Öregasszony int neki,
hogy fogja be a száját, mert
még megharagítja Férfit.)

ASSZONY Tessék! Fog-
laljanak helyet, kérem. Hova
akar ülni?

ELNÖK (körülnéz, meg-
felelõ helyet keres) Üljünk
oda... valahová a többinél
magasabbra, mert úgy kí-
vánja a munka ... Amiért jöt-
tünk.

FÉRFI (mutatja a helyet)
Jó lesz itt? (Elnök a többiek-
re néz, a csoport tagjai helye-
selnek...)

ELNÖK Igen... jó lesz.
(Mindannyian leülnek, ki-

véve a végrehajtókat, akik

talpon maradnak, az ajtó
mellett. A házbeliek félve és
figyelemmel nézik a csoport
tagjait.)

ELNÖK Kérnék egy asz-
talt. (Máris hozzák.)

FÉRFI Óhajt még vala-
mit?

ELNÖK Úgy hiszem, vita
közben kiszárad a torkom...
Hozzon vizet és poharat nin-
denkinek.

(Asszony vizet és faragott
fapoharakat hoz, eléjük te-
szi.)

ELNÖK Nagyot nõj, leá-
nyom. Hol van a menyed?

ASSZONY Hozzam ide?
ELNÖK Most, azonnal!

Nincs vesztegetni való
idõnk.

ASSZONY (a fiához)
Majd én hívom... (megy és
jelt ad a várandósnak, hogy
jöjjön.)

ELNÖK (az öregasszony-
nak) Mert ha nincs jelen,
nem beszélhetünk róla,
ugye?

ÖREGASSZONY Így
van.

ELNÖK Üljön le minden-
ki, s ha valakit kérdezek, az
jöjjön ide, válaszolni. Meg-
értettük?

MINDANNYIAN Igenis,
megértettük.

ELNÖK Kezdjük-e már?
(A bizottsági tagok jóvá-

hagyóan bólintanak.)
ÖREG (öregasszonyhoz)

Na végre ítélkeznek a végre-
hajtók fölött, akik meggyil-
kolták a bátyám...

(Öregasszony egy pan-
tomimost meghazudtoló jel-
beszéddel magyarázza az
öregnek, hogy mirõl van
szó.)

ÖREG Ja, hogy van itt
egy állapotos asszony és õt
is... Gyilkosok.

ÖREGASSZONY Hall-
gass már!

ELNÖK Mielõtt ide jöt-
tem volna, megnéztem a csa-
tornát, hogy milyen maga-
san áll benne a víz. Sajnálat-
tal kell bejelentenem, hogy a
víz szintje még mindig két
ujjnyival magasabb a normá-
lisnál, ami a veszély végét je-

lenti. Tehát még két ujjnyi
hibádzik... (mutatja a ke-
zén). Ez azt jelenti, hogy a
veszély nem ért véget. Leg-
feljebb ma este, vagy  holnap
reggelre múlik el, és akkor
mindenki, aki elment a falu-
ból, apraja és nagyja egy-
aránt visszatérhet, az álla-
tokkal és az elemózsiával –
megrakódva hússal, zöldség-
gel, sóval, mindennel, ami
kell -, és hosszú ideig velünk
lehetnek, három hónapig,

amíg lehull az elsõ hó. Ez-
alatt szabad lesz minden
megnyilvánulás: szülés, ke-
resztelõ és bármilyen mulat-
ság. Aztán amikor lehull az
elsõ hó, a fiatal házasok, a
kismamák, akik szültek, és a
többiek mind-mind elmen-
nek megint. Dolgozni a kö-
vetkezõ nyárig, hogy össze-
gyûjtsék mindazt, amire
szükségük van télen azok-
nak, akik itt maradnak, hogy
csendben megéljenek... Az-

Tuncer Cücenoðlu

Hólavina

Török drámaíró, jelenleg tíz darabját játsszák harminc
országban. A listavezetõ a Hólavina 2001-ben írta. Sikert
aratott vele Törökországban, nyugaton, sõt Oroszország-
ban is. Tavaly õsszel volt a darab román nyelvû õsbemu-
tatója Bukarestben, a Nemzeti Színházban, s azóta már
vendégszerepeltek vele külföldön is, legutóbb Bulgá-
riában. Milyen kicsi a világ! A darabbeli lavinaveszély
nemcsak a kelet-anatóliai hegyvidékre jellemzõ, hanem
megtalálható mindenhol, szerte a világon. Mert ezt a ve-
szélyt az ember kreálja. A természet jobb nálunk. Õ sem
az Orosz-pusztán, sem a Román-alföldön, de Andalúzi-
ában sem okoz hólavinát. Mégis nap-mind nap tarta-
nunk kell tõle. Érdemes lenne rá olykor felfigyelni. He-
lyet kaphatna ez a darab például a magyar színpadon is.

Tuncer Cücenoðlu

Elepesztett a szerelem

Askin Aldi Benden Beni

Elepesztett a szerelem
Csak te kellesz csak te nekem
Érted égek éjjel-nappal
Csak te kellesz, csak te nekem

Létemnek nem örülhetek 
A nemléttõl már nem félek 
Betölt engem a szerelem 
Csak te kellesz, csak te nekem

Az édenrõl azt mesélik 
Paloták vannak ott s hurik 
Legyen azé ki akarja 
Csak te kellesz, csak te nekem

Engem már meg is ölhetnek 
Hamvaim szórják a szélnek 
Téged szólítlak onnan is 
Csak te kellesz, csak te nekem

Yunusnak neveznek engem 
Minden nap nagyobb lesz tüzem 
Két világon nincs más vágyom 
Csak te kellesz, csak te nekem

Dervissé szíved tesz

Dervislik bastadir

Dervissé észtõl válsz, nem a süvegtõl
A meleg tûztõl van, nem a tûzhelytõl
Felebarátodat hogyha megbántod
Hiába kérsz bármit imádban fentrõl

Urad ha keresed szívedben keresd
Zarándokutakon meg nem lelheted
Fogadd meg Yunusnak hasznos tanácsát
S hamarabb eléred, mintsem gondolnád

Malom, miért sírsz olyan nagyon
Dolap niçin inilersin…

Malom, miért sírsz oly nagyon
Bánat miatt bús a dalom
Mindenem az úrnak adom
Érte vagyok bús, és sírok

Az én nevem Bánat-malom
Vizem folyik minduntalan
Ahogy parancsolta Uram
Tenger bánat miatt sírok

Hegy tetején megtaláltak 
Ágaimtól megfosztottak
Belõlem malmot csináltak
Tenger bánat miatt sírok

Hegyi fából való vagyok
Édes, keserû nem vagyok
Én az Úr szolgája vagyok
Tenger bánat miatt sírok

Hegyrõl vágták a törzsemet
Felbolygatták életemet 
Mégis zengem énekemet
Tenger bánat miatt sírok

Ácsok megfaragtak engem
Helyre tették minden részem
A jajszavam Istentõl van
Tenger bánat miatt sírok
Vizemet a mélybõl merem
Forgatva lentrõl emelem
Látod, mennyit kell szenvednem?

Tenger bánat miatt sírok

Yunus arca örömtelen 
Vágyai marasztják itt lenn
Maradása nincsen mégsem 
Tenger bánat miatt sírok

A hatalmas szerelem

Benim ol ask bahrisi

A hatalmas szerelem
Én vagyok, zúg tengerem
Vízözön csepp belõlem
Porszem végtelen nekem

A baráthoz visz utam
Ott az én birodalmam
Szerelemrõl szól szavam
Szerelem a lakhelyem

Földön ember míg nem volt
Lélek házat nem kapott
Sátán megátkoztatott
Ég vára volt lakhelyem

Yunus lent a nép között
Nem áll meg Isten elõtt
Énekel, mint megszállott
Dervis nem lehet, ó nem

(Kobzos Kiss Tamás 
tolmácsolásában)

Verscsokor Yunus Emrétõl
Köznapi szellemi horizontunkat nem igen terheli még a török mûveltség, ezért hálás köszönet minden hír-
hozónak és közvetítõnek, aki kapcsolatot teremt a török másság értékeivel. Yunus Emre 13. századi török
énekmondó (valószínûleg 1238 és 1320 között élt) egyike a török lírát egyetemessé tevõ alkotóknak. Maga
írta dalait a távoli Anatóliában, amelyek egyik hûséges, mai megszólaltatója Erdal Þalikoðlu, s az-elõ-
adómûvész így írt róla: „Amikor megszületett, öldöklõ mongol hordák pusztították Anatóliát, 30-40  év-
vel korábban pedig  a nyugatról érkezõ keresztes hadak foglalták el és fosztották ki az ortodox Bizáncot.
Ebben a sötét, reményvesztett és a biztonságot teljességgel nélkülözõ korszakban Yunus számára az volt a
legfontosabb, hogy ugyanúgy szeressük embertársainkat, mint Istent. Faji, nyelvi vagy vallási különbség-
tétel nélkül tekintett minden emberre.” Yunus Emre dalait Erdal Þalikoðlu budapesti jóbarátjával, Kob-
zos Kiss Tamás budapesti énekmondóval együtt adja elõ közel két évtizede Európa koncerttermeiben, így
hallottam én is az elsõk között, élõ kétnyelvû, interaktív elõadásban a csíkszeredai Régizene Fesztiválon.
A dalok-versek szövegét Kobzos Kiss Tamás fordította magyar nyelvre; sajátjának érezte, mert a Yunus-
mûvek korai keletkezésük ellenére olyan erkölcsi értékek tolmácsolására képesek, melyek ma is csorbítatla-
nul érvényesek és eszményeinkbe illenek. Összeállításunk a két elõadómûvész Yunus Emre: Lásd, mit
mível a szerelem c. 2007-es CD-korongjához mellékelt versfüzet alapján készült. (Cseke Gábor)

12-13 éves kamasz voltam, amikor – a kamrában
talált régi rádió alkatrészeit felhasználva – tran-
zisztoros rádiót fabrikáltam, és elalvás elõtt fül-
hallgatóval keresgéltem az állomásokat minden
este. Emlékszem, mindig rátaláltam egy különös,
mégis valahogy ismerõs zenére, egy hangszer
hangjára, ami kicsit a citerához hasonlított, a
nyelv meg, amin beszéltek ezen az adón, magyaro-
san hangzott. Lassan rájöttem, hogy a török lehet,
de a hangszert még több évig nem tudtam megta-
lálni. Áthangoltam a gitárt is, hogy hasonló
hangzást kapjak, egy-két dalt is írtam erre. 
Még sok év, talán húsz is eltelt, mire az elsõ „saz”-
t (mert így hívták ezt a hangszert) a nyolcvanas
évek elején megkaptam Osman Basmantól, az ak-
kori török nagykövettõl, Adorján Imre székesfehér-
vári barátom segítségével. Engem nem is annyira a
hangszer érdekelt, mint inkább az énekek, amiket
kísértek vele. Ezek is nagyon ismerõs dallamúak
voltak, az erdélyi régi dalok mintájára ereszkedtek
alá. Lemezeket Bécsben vettem, vagy késõbb cserél-
tem, két „Régi török zene Európában” lemezért –
amelyet a Kecskés együttessel vettünk föl 1985-ben

a Hungarotonnál – egy-egy, Franciaországban
megjelent albumot kaptam. Az „ásik”-ok (szó sze-
rint szerelmest jelent) sokszor régi szerzõk dalait
énekelték – épp ezt tettem én is, Tinódival, Balassi-
val, a XVI. századi protestáns énekmondókkal,
vagy a provanszál trubadúrokkal. A szövegeket le-
fordítva megindított a zene mellett a dalok költõi-
sége, a bennük rejlõ mély igazság is. Segítséget is
kaptam , elõször Budapesten 1983-ban, az ankarai
Ali Basbugtól, a Török Állami Népi együttes zené-
szétõl, akivel máig tartom a kapcsolatot. 
Elsõ utam Törökországba egy ösztöndíj segítségé-
vel valósult meg, 1987-ben, akkor vele is találkoz-
tam. Aztán 1991-ben megismertem Erdal
Þalikoðlut, aki orvosként ösztöndíjjal másfél évet
töltött Budapesten. Õ már beavatott a bektasi
énekmondás rejtelmeibe – mert ez a vallási irány-
zat tartotta fenn a középkortól máig ezt a csodála-
tos mûfajt. Nincs itt tér arra, hogy az alevi-bektasi
közösségek történetérõl, kultúrájáról írjak, de az
érdeklõdõ a www.terebess.hu honlapon sok fogó-
dzót találhat, elsõsorban Adorján Imre, Ágoston
Gábor és Sudár Balázs munkáit ajánlom.

Mindenesetre, minket Erdallal éppen a klasszi-
kusnak számító Yunus Emre hozott össze. Az
1991-es évet az UNESCO a XIII. században élt
szúfi misztikus emlékének ajánlotta. A Magyar
Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete
– minden bizonnyal az abban az évben elhunyt
Adnan Saygunra is emlékezve, aki Bartók Béla
barátja volt, és Yunus Emrérõl oratóriumot írt –
megemlékezett az univerzális gondolkodóról. E
megemlékezés adott alkalmat arra, hogy sebtiben
készült fordításaim megszólalhassanak. Éppen tíz
év múlva, 2001-ben jelent meg elsõ lemezünk Ma-
gyarországon egy huszadik századi, nagy hatású
énekmondó, Asik Veysel dalaiból, majd 2007-ben
Törökországban Yunus Emre albumot adtunk ki.
Ennek bemutatója Csíkszeredában, a Régizene
Fesztiválon volt, ahol Erdal barátom már nyolc,
én huszonegy alkalommal vettem részt. Idén Ba-
lassi Bálintot szólaltattuk meg törökül, kortársát,
Pir Sultan Abdalt magyarul. Reméljük, ezek a
dalok is hallhatóak lesznek hamarosan. Örülök,
és köszönöm, hogy Yunus Emre fordításaim vers-
ként is megjelennek itt. (Kobzos Kiss Tamás)

Hogyan kerültem kapcsolatba a török énekmondással?
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tán megint jönnek, és megint
elmennek... Tehát most,
amikor a hazatérõket várva
örvendünk, hogy már csak
egy kis idõ van hátra, és vé-
ge, hazajöhetnek mind, ak-
kor megjelenik a bába, és tu-
domásunkra hozza a várat-
lan veszélyt.

(A bizottság egyik tagja je-
lezi, hogy tüsszentenie kell.
Mindannyian rémülten né-
zik, automatikusan elejébe
tesznek egy kispárnát. Arcá-
ra szorítja, s fojtott tüsszen-
tés hallatszik. Megnyugszik
és visszaadja a párnát.)

ELNÖK Mélységes sajná-
lattal bejelentem: olyan hely-
zetben vagyunk, amely az
utóbbi ötven évben elõ nem
fordult nálunk. Megengedett
idõ elõtti szülésrõl van szó,
ami mélyen megrendített en-
gem és a komisszió többi
tagját. De nincs mit ten-
nünk, alkalmaznunk kell a
törvényt, mert az a dolgunk,
hogy biztosítsuk a többieket:
számunkra szent az életük,
és nem tehetjük ki veszély-

nek õket, a közösséget. Ez a
helyzet!

(A bizottsági tag megint
jelzi, hogy tüsszentenie kell,
s hogy mostmár nem elég a
kispárna, amit eléje tettek.
Mindenki felugrik, betömik
a száját, beborítják, ráraknak
mindent, ami a kezük ügyé-
ben van. S teszik ezt addig,
amíg nem hallatszik többé
már sem tüsszentés,sem sem-
mi, de nem is mozog a tag
többet. Mindannyian tisztá-
ban vannak azzal, hogy meg-
halt. Felkapják s a ház sarká-
ba hurcolják, majd fejet hajt-
va távoznak mellõle.)

ELNÖK Mostmár végez-
zük, amiért hívtak. Hozzá-
tok ide tüstén, ne veszteges-
sük az idõt. (A bábasszony-
hoz). Mikor jelentették ne-
ked?

BÁBA (feláll) Röviddel
ezelõtt.

ELNÖK És az eredmény?
BÁBA Azonnal itt vol-

tam, láttam a várandóst, és
jöttem, hogy jelentsem.
Mélységesen sajnálom, de

kétségtelen, hogy szülni fog,
hamarosan. 

ELNÖK Biztos vagy ben-
ne? Megesküszöl rá?

BÁBA Meg.
ELNÖK Megvizsgálod-e

mégegyszer?
BÁBA Szükségtelen. Min-

den jel arra utal, hogy ... ko-
raszülés. Biztos vagyok ben-
ne.

ELNÖK Leülhetsz. Ti pe-
dig (az állapotos asszony és
a férje feláll) Normális kö-
rülmények között egy hó-
nap múlva kellene, hogy
szüljön, ezt állapítottuk
meg. De ez a határidõ már
nem érvényes, a szülésre
bármelyik pillanatban sor
kerülhet. Ami pedig, ugye,
veszélybe sodorja mindenki
életét, olyan súlyos bûn,
amelyet nem vállalhatunk.
Tudjátok ezt, ugye? Tisztá-
ban vagytok vele!

FIATAL HÁZASOK
Tudjuk.

FIATAL FÉRJ De ez
nem a mi bûnünk.

ELNÖK Hanem? Mit

akarsz mondani?
FIATAL FÉRJ Az idõsök

számították ki a határidõt.
Napra. És azt mondták:
mostmár összefeküdhetsz az
asszonnyal, amit meg is tet-
tünk. Addig csak távolról lát-
tuk egymást. Hiába voltunk
házasok.

FÉRFI Elnök úr, tisztelet-
tel kérem, hogy szólhassak.
Engedje meg nekem.

ELNÖK Beszélhetsz, de
ne szaporítsd a szót.

FÉRFI A fiam igazat be-
szél. Sohasem engedtük,
hogy közel kerüljenek egy-
máshoz, amíg el nem jött a
meghatározott idõ. 

ASSZONY Még a kezük-
kel sem érinthették egymást
addig a napig.

ELNÖK Te sem beszél-
hetsz engedély nélkül. Meg-
értetted!

ASSZONY (megszégye-
nülten) Igenis, Elnök úr.

FIATAL FÉRJ Koraszü-
lésrõl van szó.

BÁBA Elnök úr, valóban
koraszülés.

FIATAL FÉRJ Tehát nem
vagyunk hibásak érte.

(Rövid csend)
ELNÖK Mit számít az,

hogy így vagy úgy. Mi nem
vitatjuk azt, hogy koraszü-
lés-e vagy egyéb. Más itt a
baj. Most kell szülnie a fe-
leségednek, ez itt a kérdés!
Akkor, amikor a lavinave-
szély nem ért véget. Mit ér-
dekel bennünket, hogy be-
tartottátok-e a határidõt,
vagy pedig elõbb érintkez-
tetek. Az eredményrõl tár-
gyalunk most. Szülnie kell
a fiatalasszonynak, s nem
akármikor, hanem most,
amikor a csatornában a víz
még két ujjnyival maga-
sabb. Mit tehetünk? A tör-
vény szerint kell eljárnunk.
(Végignéz a társaságon.)
Ezt a fiatalasszonyt azon-
nal koporsóba kell zárni, és
el kell temetni, hogy ne ve-
szélyeztesse az életét min-
denkinek. Szomorú, de ha
ez megvigasztalja önöket,
kijelentem: mélységesen
sajnálom, hogy ilyen ítéle-

tet kellett hoznom. Vigasz-
talódjanak. 

FIATAL FÉRJ Elnök úr...
ELNÖK Vége, nincs több

beszélni valónk. A fiatalasz-
szony bármelyik pillanatban
szülhet, és azt hiszem, nem
kell emlékeztetnem senkit
arra, hogy milyen kockázat-
tal jár, ha most tovább sza-
porítjuk a szót. Bábasszonyt
kérdem: van-e valami ellen-
vetése az ítélet azonnali vég-
rehajtását illetõen? S ha igen,
mivel indokolná azt, hogy
elhalasztjuk? Tehát, van
okunk? Elhalaszhatjuk? 

BÁBA Nincs. Nem ha-
laszthatjuk el, elnök úr.

ELNÖK Akkor ne veszte-
gessük az idõt, haladéktala-
nul hajtsák végre az ítéletet. 

ÖREG (mint aki most
jött rá) Dehát ezek nem a
két gyilkost ítélték el! (Öreg-
asszony egyfolytában inte-
get neki. Hogy hallgasson
már.)

Fordította: 
Zzehránszky István

Varga Andrea

A héten kerül sor a törté-
nelemtanárok éves munka-
értekezletének szokásos
marosvásárhelyi randevújá-
ra. A 2011. szeptember 7–9.
idõponttal zajló mûhelybe-
szélgetés-sorozat rendre
sokféle tartalmas és még
több idõszerû kezdeménye-
zés, egyeztetés, tapasztalat-
csere és informális megerõ-
södés alkalma, ekként is te-
kintenek rá a pedagógusok.
A szakmai programokról
szóló, értékelõ tudósítás
még okkal várat magára, ez
majd a találkozót kell köves-
se – azonban a várható
programok közül is kiemel-
hetõnek tetszik egy kezde-
ményezés, mely ezidáig pél-
dátlan, haszna tekintetében
pedig lehet, korszakossá is
erõsödhet.

Egy kiadványról van szó,
mely az Európai Bizottság
romániai képviseletének
megbízásából és támogatá-
sával készült el a rendszer-
váltó Kelet-Európa ese-
ménymenetének felvillantá-
sával. Az Europa Centerben
2009. október 29. és 2010.
július 30. között látogatók
ezrei, diákok, pedagógusok,
szakmai fórumok szeme
elõtt kapott nyilvánosságot
az a bemutatkozó fotóanyag
és válogatott dokumentá-
ció, mely Egy történet a sza-
badságról címmel az egykori
keleti tömb társadalmi el-
lenállás-történetét és folya-
matainak árnyoldalait tette
közzé. Most az egykori
anyagból egy kisebb, 32 ol-
dalas, egyszeri kiadvány ke-
rül a vásárhelyi fórum részt-
vevõinek kezéhez, mi több,
a forráskiadványt a humán
tárgyak oktatásáért felelõs
országos tanfelügyelet veze-

tõje ajánlja majd a pedagó-
gusok, egyelõre a 200 jelent-
kezõ történelemtanár figyel-
mébe. A kiadvány CD-for-
mátumban tartalmazza
nem csupán a kiállításból
válogatott, a sajtóban rend-
kívül ritkán megjelenõ, job-
bára ismeretlen „árnyéktör-
ténelem” vagy „történõ tör-
ténelem” kutatásából össze-
állított források javát, ha-
nem a hajdani fotókiállítá-
son látható szabadságtörté-
nelem hátterében fontossá
vált események megértésé-
hez szükséges válogatott
dokumentációt is.

A kiadvány mint oktatási
projekt is korszaknyitó új-
donság a történelem-peda-
gógia szakmai piacán. Mint
ilyen, nem kívánja „magára
venni” a be nem vallott sze-
mélyes történelmek összes
köztörténeti vonatkozásá-
nak mérlegre tételét, de
szemléletmódjában szakít
azzal a kényelmes közfelfo-
gással, hogy a múlt már
megtörtént, lezajlott, annak
a történelem-könyvekben
van a helye. E téren éppen
ellenkezõleg: minthogy a
történeti oktatás érdemben
sejthetõ okok miatt tartóz-
kodik a múlt jelen ideig tör-
ténõ meghosszabbításával, s
lényegében véve (nemcsak
Romániában, de megannyi
volt kelet-európai szocialista
rendszer-átmenet során má-
sutt is!) az 1989—90 körüli
változásokkal be is fejezõdik
a történeti kontinuitás látta-
tása, elõképeinek ismerete,
leágazásainak alapos kriti-
kai feldolgozása nélkül. Mi-
ként az 1956-os európai for-
radalmak közel negyven-öt-
ven évig csupán mint sötét
sejtelmek és harsány meg-
torlások voltak jelen a köz-
történeti gondolkodásban és

iskolai tanmenetben, úgy a
Vátozás korának históriája
is szinte elvágta az oktatha-
tóság fonalát, s az értelme-
zésekét is, továbbá a megis-
merését épp annyira. A
szakkutató azonban, ha le-
véltárak, titkos források, fél-
nyilvános adatok birtoká-
ban, s fõként új kérdéseivel
nyomába indul a megismer-
hetõnek, számtalan bizo-
nyosságra lelhet, melyek
azután a bizonyosságok le-
téteményesei számára, pe-
dagógusok, szülõk, ismeret-
közvetítõk munkáiban legi-
tim módon nyilvánosságot
kaphatnak… Így pedig a jö-
vendõ nemzedékek ismeret-
kincsébe és kérdéseibe épül-
hetnek.

A kiállítás alkalmával pe-
dagógus-továbbképzési, is-
kolán kívüli nevelési és te-
matikus csoportfoglalkozási

alkalmak százai voltak, ahol
kiderülhetett: mind a peda-
gógusok, mind a diákok,
mind az alternatív vagy
iskolánkívüli nevelésben ér-
dekeltek széles köre számá-
ra lehetne kulcsfontosságú
az olyan kezdeményezés,
mely kiegészíti, fölhasznál-
ja, s gazdagítja is a kortárs
történetismeret eszközeivel
mindazt, ami a formális tan-
menetbe nem mindig és
nem mindenhol fér bele. A
most kézbe kerülõ kiadvány
csupán kezdete egy sorozat-
nak, mely ezt az iskolán kí-
vüli oktatási projektet széle-
sebb szakmai és tematikai
körbe lesz képes helyezni,
ennek formalizált alapja im-
már a román oktatási mi-
nisztériummal kialakított
partnerkapcsolati protokol-
lum, amelyhez a szakmai
felügyeleti bizottság maga is

segítséget nyújt és elismerés-
sel támogatja a program
népszerûsítését, terjesztését,
gazdagítását (tananyagfej-
lesztés, szakmai és szakiro-
dalmi, sõt szépirodalmi for-
rásbázis, elektronikus fotó-
tárak, on-line adatbázisok
használata, felsõoktatásba
bevezetés, stb.).

A kiadvány szerkezetében
jól áttekinthetõ helye van a
forrásértékû szövegeknek,
melyek a történelmi temati-
ka oktathatóságát segítik elõ,
egyúttal késztetnek a rend-
szerváltási folyamat politikai
eseménytörténetén túl a sze-
mélyes sorsok, közösségi
perspektívák, többrétegû
tényanyagok megértésében
és oktatásbeli felhasználásá-
ban, sõt kutatásában is. A ki-
adványhoz, mint korábban a
kiállításhoz is kapcsolódó
weboldalon folyamatosan,

több nyelven megtalálhatók
lesznek a feltöltött források,
fotók, valamint az eddigi tör-
téneti kutatás és a még elem-
zésre-feltárásra váró további
anyagok dokumentációja is
(hogy csak jelzés-értékkel,
de konkrétabb információ is
legyen: az 1956-os romániai
események anyagából ké-
szült válogatás, mely nem
eléggé közismert az általá-
nos és középiskolai oktatás
forrásanyagai között, vagy a
Berlini Fal építését és lebon-
tását, a lengyel Szolidaritás
tíz éves történetét, a magyar
rendszerváltás eseményeit, a
temesvári forradalmi és
megtorlási kezdet jelentõsé-
gét, az egyházak és egyházi
tulajdonok problematikáját,
a kémkedés vagy besúgás
társadalom- vagy politikatör-
ténetét illetõen megannyi ér-
dekes forrásanyag és doku-
mentum-másolat). A portál
elektronikus címe: www.free-
domstory.eu.

A kiadvány és a megelõzõ
feltáró kutatások során szá-
mos kutató és szakmai intéz-
mény mûködött közre for-
rásfeltáró, dokumentációs és
elemzési segítséggel, fotó-
anyagok elérhetõvé tételével,
így a budapesti CEU mellett
mûködõ Open Society Ar-
chive munkatársai, Tamási
Miklós, Tari Örs, Dobó Ka-
ta, a Szegedi Tudomány-
egyetem jeles oktatója, kivá-
ló jog- és politikatudományi
szakember Révész Béla, va-
lamint az MTA Politikatu-
dományi Intézetének politi-
kai antropológus kutatója,
A. Gergely András, Gabriel
Catalan történész, továbbá a
rendszerváltás eseménytör-
ténetét gazdagon dokumen-
táló fotósok: Horváth Ernõ,
Zachár Ottó, Harald Haus-
wald, Martin Marenèin.

Folytatódó kelet-európai 
történet a szabadságról...
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– Nagyon kiváló orvos ez
a Wolf Herman Kisch. Mie-
lõtt átvette a városi kórházat,
fõleg idegbajokra specializál-
ta magát. A nagy Kraepelin
mellett dolgozott Berlinben,
Charcot-nál is volt egy évig.
Õ adhat olyan véleményt...

– Beavatni egy szászrégeni
orvost...? – csodálkozott
Adrienne.

– Ó, az nem olyan közön-
séges vidéki doktor, ahogyan
maga képzeli. Ez nagyon ki-
váló valaki, amilyen igen ke-
vés van nemcsak nálunk, de
egész Európában. – És sietve
magyarázott Absolon, hogy
minden érvet elmondjon,
mielõtt Adrienne visszauta-
sítaná a tervét. Elmondta dr.
Kisch egész történetét.

Itt született Dedrádon, eb-
ben a szomszédos nagy szász
faluban. Parasztfiú. Az isko-
lában föltûnt. Érettségi után a
szász univerzitás megkínálta,
hogy kiküldi külföldre, min-
den költségét fedezi és kiké-
pezteti orvosnak, ha kötelezi
magát, hogy bármikor haza-
jön és elfoglal bármilyen ál-
lást, mikor nekik szükségük
lesz reá. Kisch ezt elfogadta.
Odakünn már mint kész or-
vos a pszichiátriában tûnt föl
több tényleges tanulmányá-
val. Olyan komoly sikerük
volt, hogy tanári állással kí-
nálta meg a jénai egyetem. Õ
azonban ezt nem fogadhatta
el, mert ekkor már hazahív-
ták, most öt éve. Elkészült ez
a nagyon tökéletes, de na-
gyon kicsi városi kórház
Régenben. Harminc ágy. An-

nak az igazgatását kellett vál-
lalnia. Lemondani a világhír-
névrõl, tudományos kutatás-
ról, mindenrõl. De õ szavá-
nak állt és hazajött.

– Hát ennek a doktornak
mondanók el unokaöcsém
állapotát. Bizonyos, hogy
Uzdy Pali, bár korántsem
õrült, de nem égészen nor-
mális, tehát jó volna, ha egy
ilyen idegorvos megnézné,
persze minden feltûnés nél-
kül... Ez arra is jó, hogy
símán menjen az ügy... min-
den irányban... minden vo-
natkozásban. (...)

Az asszony nem válaszolt.
Megütõdött azon, amit az
öregúr szavai mögött érzett.
Azon a gondolaton, hogy a
férjét idegbaj miatt kezeljék.
Õ évek óta abnormálisnak
tartotta ugyan Uzdyt, de
hogy pszichiáter kezelje,
hogy tán meg is bolondul-
hatna, arra sosem gondolt.
Ez most elõször ötlött eszé-
be, és halk rémület szaladt
végig rajta. Akkor hozzá van
láncolva örökre! (...)

Ott, magosas dombon  áll
a kórház. Csinos épület.
Homlokán: „Städtisches
Krankenhaus” nagy fekete
betûkkel. Belül is minden
felírás kizárólag német. A
portás, értesítve lévén, betes-
sékelte az érkezõket a
„Warteraum” nevezetû szo-
bába. Onnan kicsi párnás aj-
tó nyílik, fehér ez is, mint
minden körülüttük, rajta
tábla hirdeti: „Ordinations-
Zimmer des Oberarztes”.

Majd egy alorvos érkezett,

aki Absolont bekísérte a fõ-
nökéhez. Adrienne egyedül
maradt.

Oktalan szorongás fogta
el... Valami új és félelmetes
fordulatként érezte, hogy vá-
lása ügyében õ most oda ju-
tott, hogy a férjével való sza-
kítás nem érzelmi vagy jogi
ügy ... hanem orvosi tárgya-
lás anyaga...

A viaszosvászonnal pár-
názott ajtó kinyílt, és kelle-
mes hang szólt hozzá:

– Darf ich Sie bitten,
Gnädige Frau...

Wolf Herman Kisch hívta
be. Absolon egyedül hagyta
õket.

Rendkívül magas, nagy
csontú ember dr. Kisch.
Majdnem akkora, mint
Uzdy. Egészen kopasz, bár
még nincs negyvenéves. Ha-
talmas szemüveg mögül na-
gyon nagy, halványkék sze-

mek néznek az emberre.
Hosszú állú ábrázatán jelleg-
zetes a száj; vékony ajkai ke-
ményen lezárva, mintha erõ-
szakkal harapná össze a fo-
gait, oldalt mélyen karcolt
árok. Mégis van valami meg-
nyerõ varázs szóejtésében,
egész modorában, a moso-
lyában is, amely azonnal el-
tüntet minden keserû, csaló-
dott vonást az arcából.

Adrienne lelkében rögtön
eloszlott az aggodalom,
majnem otthonosen érezte
magát most, hogy szembeült
Kisch doktorral. Amit pedig

az orvos mondott, az is meg-
nyugtató. 

Õ igazában alig látja szük-
ségét annak, hogy  Almáskõ-
re jöjjön [Adriennékhez].
Mégis szívesen megteszi.
Fõleg mert Absolon kéri ar-
ra, akinek õ jó barátja és gya-
kori vendége falun. És talán
okos is. Talán hasznos lehet
valamely komolyabb lelki
válság megelõzésére. Alig
érintette a válás ügyét, ha-
nem így siklott át rajta. Az
ilyen, bizonyos fokig terhelt

egyéneknél, amilyen Uzdy, a
körültekintõ elõrelátás he-
lyénvaló dolog.

Csodásan nyugtató volt
mindez, tán nem is annyira
a szavai, mint a hangja, akár-
ha simogatna vele.

Vázlatosan beszélt a kü-
löncködés gyakoriságáról.
Sokkal több ember különös,
mint azt általában hinnék.
Beszélt könnyedén a tapasz-
talásairól, esetekrõl, amelyek
sokkal komolyabbaknak lát-
szottak, titkos indulatokról,
melyek könnyen föloldha-
tók. Adrienne észre sem vet-

te, hogy tüneteket kérdez,
egy-egy részletet a házaséle-
térõl is, olyan dolgokat, ami-
ket õ soha senkinek ... sem
mondott el.

Annyira tökéletes volt dr.
Kisch vallatótechnikája,
olyan kevés szóból értett,
olyan tapintattal csúszott to-
va egyik tárgyról a másikra,
mintha mindez csak szalon-
társalgás volna. Az asszony
semmi gátlást sem érzett. So-
ká beszélgettek így. 

Végül az orvos hosszú

alakja, amit a fehér kabátja
még óriásibbra túlzott, föl-
állt. Átkísérte Adrienne-t a
„Warteraum”-ba, ahol Ab-
solon derûs egykedvûséggel
szívta a szivarját.

Itt megállapították a to-
vábbi programot.

Dr. Kisch csak június má-
sodik felében tud Almáskõre
jönni, korábban nem vehet
szabadságot. Nem! Nem ko-
csin jön, csak úgy odasétál,
át a hegyeken; odavetõdik
véletlenül. Amúgy is nagy
turista, az itteni hegyeket is
gyalog járja be mind. – Es
wird mir eine Erholung
sein... – Úgy beszélt, mintha
odajöttével neki tennének
szolgálatot. – Psychopathi-
sche Probleme haben mich
immer interessiert... – Ez
volta az egyetlen célzás a
múltjára, arra a pályára,
amirõl le kellett mondania,
mindarra, amit föláldozott,
mikor hazajött. Csak itt zá-
ródott le keményen az ajka
egyetlen pillanatra. De azon-
nal tovább beszélt az õ barát-
ságos hangján: – Ich komme
sobald ich kann... Ich gebe
Ihnen Bescheid... – Értesíte-
ni fogom. A kocsihoz kísérte
õket. Ott még pár biztató
szót mondott, aztán nyugal-
mas léptekkel visszasétált
abba a pici kórházba, mely
élethossziglan egyetlen mû-
ködési tere ama világhírû ka-
tedra helyett.

De a germán „Mannestr-
eue” nem csupán a középko-
ri lovagoké, ugyanolyan hõ-
sies lehet és önfeláldozó a
polgári élet szürke szótlansá-
gában is.

(Részlet az Erdélyi trilógiá-
ból: És hijjával találtattál, 

336–340. l.)

Bánffy Miklós

A szászrégeni orvos

Bánffy Miklós: Erdélyi történet. I. Megszámláltattál, II. És hijjával találtattál, III. Darabokra szaggattatol.
A borítókat tervezte Unipán Helga. Polis Kiadó, Kolozsvár, 2011. 

A borítókon: Dionüszosz (I.), Titán (II.) és Niobé (III.)
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