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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3540 ▲
1 amerikai dollár 3,1716 ▲
100 magyar forint 1,4196 ▼

Magyar turisták 
tragédiája Egyiptomban

Tizenegy halálos magyar áldozatot követelt
vasárnap éjjel az egyiptomi Hurghadában
bekövetkezett autóbusz-baleset. Eszám Sa-
raf egyiptomi miniszterelnök telefonon fe-
jezte ki részvétét az áldozatok halála miatt
Kveck Péter kairói magyar nagykövetnek.

Vezércikk 3

Aktuális 2

Szállodafoglalás Kolozsváron

Környezetvédõ aktivisták foglalták el teg-
nap az egykori kolozsvári New York
(Continental) szálloda épületét: síppal, dob-
bal tiltakoztak a verespataki beruházás el-
len. A rendõrség elõállította a demonstráló-
kat, akik bírságra számíthatnak.

Társadalom 7

Gazdaság 6

Csapda
Geoanának azért a csalódásért kell most
küzdenie saját pártjával a szenátusi elnöki

székért, amelyet a gyõzelem
boldog tudatában nyugovóra

tért fél ország érzett, amikor
másnap reggel arra ébredt,
hogy maradt minden a ré-
giben. És amely nem Ge-
oanáért szavazott

Geoanára, hanem
azért, hogy megszaba-
duljon Bãsescutól. 

Salamon 
Márton László

Tovább csökken az infláció 

Az idei és jövõ évi inflációs célt egyaránt le-
felé módosította a Román Nemzeti Bank,
amelynek értelmében idén 4,6 százalék he-
lyett 3,3 százalékos, 2012-ben pedig csupán
3 százalékos pénzhígulásra számít – közölte
Mugur Isãrescu jegybanki kormányzó.

A Nemzetközi Valutaalap
tegnap búcsúzó küldöttsége

is áldását adta arra a tegnapi ko-
alíciós egyezségre, miszerint jö-
võ év májusától emelik a nyug-
díjakat és a közalkalmazotti bé-

reket, ha az elsõ évnegyed gaz-
dasági eredményei ezt lehetõvé
teszik. A delegáció vezetõje,
Jeffrey Franks úgy fogalmazott:
elégedetten távozik Bukarestbõl.
3. és 6. oldal 

Orvosok illegalitásban
A hazai iskolai rendelõk több mint felének nincs egészségügyi engedélye

Mai mellékletünk:

M. Á. Zs.

Megvonta tegnap a bizalmat
a Szociáldemokrata Párt

(PSD) Mircea Geoanã szenátusi
elnöktõl, akit felszólított, hogy
mondjon le a felsõház élérõl párt-
társa, Titus Corlãþean Maros me-
gyei szenátor javára. Ilie Sârbu,
az ellenzéki alakulat felsõházi
frakcióvezetõje a plénum elé bo-
csátotta a kérdést, amelynek vitá-
ját végül – két konzultációs szü-
net után – éppen az érintett re-
kesztette be, így az állam második
közméltóságának sorsáról várha-
tóan ma folytatják a vitát.
Folytatása a 3. oldalon 

Kihúzzák Geoanã

székét maguk alól 
ÚMSZ

Ismét rácsok mögé került
Sorin Ovidiu Vântu üzletem-

ber. Az egykori médiacézár mil-
liárdost ezúttal sikkasztás és
pénzmosás gyanúja miatt vették
õrizetbe a legfelsõbb bíróság
ügyészei. Vântu mellett õrizetbe
vették két bûntársát, Liviu Luca
szakszervezeti vezetõt és Oc-
tavian Þurcan üzletembert ist. A
nyomozóhatóság szerint a
Realitatea hírtelevízió volt tulaj-
donosa összesen 83 millió euró-
val károsította meg a Petrom Ser-
vice Rt.-t. Vântuék állítólag
szándékosan vitték csõdbe a
kõolajfinomítók karbantartására
szakosodott céget, ezzel megká-
rosítva 72 ezer kisrészvényest is,
akik így nem jutottak osztalék-
hoz. 3. oldal Jeffrey Franks „összességében” elégedetten távozik

Nem fáj, de pénzigényes. Az iskolai rendelõk nagy része fejlesztésre, átépítésre szorul az egészségügyi engedélyek megszerzéséhez Fotó: MTI

Kedves olvasónk!

Az utóbbi idõben ismét megszaporodtak a
posta által kézbesített Új Magyar Szó-elõfi-
zetésekkel kapcsolatos panaszok. Ha bár-
milyen problémával szembesül lapunk pos-
tai kézbesítését illetõen, kérjük, jelezze
Béres Attila terjesztési menedzsernek a
0788-318-353 telefonszámon vagy a
difuzare@maszol.ro e-mail címen. 

Köszönjük!

Ismét rácsok

mögött SOV

A közegészségügyi hatóságok adatai szerint engedély nélkül – csupán ideiglenes jóváhagyás-
sal – mûködik a hazai iskolai rendelõk több mint fele. Ennek egyik legfõbb oka, hogy akad
olyan iskola, ahol még a vezetékes víz sem biztosított a kabinetekben. A rendelõk az önkor-
mányzatok felügyelete alá tartoznak, ám a hatóságok szerint az iskolaorvosok nem folya-
modtak segítségért, Hargita megyében például egyetlen iskola igényelte az orvosi kabinet
korszerûsítését. Az iskolaorvosok szerint újra kellene gondolni a feladatkörüket, ésszerûbbé
és hatékonyabbá kellene tenni az oktatási intézményekben az egészségügyi ellátást. 7. oldal 

Nyugdíjemelés májustól?

Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Konstanca a megyéjét védi

Nicuºor Constantinescu, Konstanca Megye
Tanácsának elnöke tegnap sajtótájékozta-
tón jelentette be: a vasárnap megtartott
népszavazáson a voksolók 96 százaléka a
megye megszüntetése ellen szavazott. A ta-
nácselnök ugyanakkor nem tudta megerõsí-
teni, hogy a referendum érvényes volt-e, va-
gyis a szavazati joggal rendelkezõk többsé-
ge leadta-e voksát. A tengerparti megye
sorsáról azt követõen írtak ki népszavazást,
hogy a Demokrata Liberális Párt bejelen-
tette közigazgatási reformtervét, amelynek
keretében a jelenlegi 41-rõl 8-ra csökkente-
nék a megyék számát. 

Moldován József Tiranában

Délkelet-Európai Elektronikus Kezdemé-
nyezés elnevezésû nemzetközi találkozón
vett részt vasárnap és tegnap Tiranában
Moldován József, a Távközlési és Informá-
ciós Társadalom Minisztériumának állam-
titkára, aki Digitális személyazonosság címmel
áttekintést nyújtott a hazai eredményekrõl
és tapasztalatokról.

Erdélyben tárgyal Dorosz

Dorosz Dávid magyar országgyûlési képvi-
selõ, a Nemzeti Összetartozás Bizottságá-
nak tagja tegnaptól több erdélyi nagyváros-
ban egyeztet az RMDSZ megyei szerveze-
teinek elnökségével. Találkozik Gergely Ba-
lázzsal, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
közép-erdélyi régiójának elnökével is. Meg-
beszélései fókuszában az egyszerûsített ho-
nosítási eljárással megszerezhetõ magyar
állampolgárság tapasztalatai, a magyar vá-
lasztójogi törvény tervezett módosítása, a
határon túli támogatáspolitika kérdései, a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem körül kialakult helyzet, valamint
az erdélyi autonómia kilátásai és a veres-
pataki bányászattal kapcsolatos környezet-
védelmi aggályok szerepelnek.

Újra vádlott a Sakál

Ilich Ramirez Sanchez, a jelenleg börtön-
ben sínylõdõ, egykoron a világ legfélelme-
tesebb terroristájaként számon tartott

Carlos, a Sakál (képünkön) tegnap újra bíró-
ság elég állt Párizsban az 1982 és 1983 kö-
zött végrehajtott robbantásai miatt, ame-
lyek során 11 ember vesztette életét, és több
mint százan sérültek meg.

Gyurcsányéknak várniuk kell

Csak fél év elteltével alakíthat frakciót az
MSZP-bõl távozó, Gyurcsány Ferenc nevé-
vel fémjelzett Demokratikus Koalíció (DK)
színeiben politizáló tíz képviselõ a magyar
parlament alkotmányügyi bizottságának ál-
lásfoglalása szerint. A testület hétfõn 21
szavazattal – a kormánypárti és a jobbikos
képviselõk támogatásával – hozta meg a
döntését. A szocialista bizottsági tagok
nem szavaztak, LMP-s képviselõ pedig
nem vett részt az ülésen.

Közösen fogtak el két törököt

Román–magyar járõrpár fogott el két határ-
sértõt Kiszombor közelében, a román olda-
lon. A török állampolgárok az éj leple alatt
próbálták meg átlépni a zöldhatárt. A ro-
mán határrendõrség munkatársai hõkame-
rával fedezték föl a két embert, aki a romá-
niai szántóföldeken Magyarország irányá-
ba gyalogolt Kiszombor közelében.

MTI

Tizenegy halálos magyar ál-
dozatot követelt vasárnap éj-

jel az egyiptomi Hurghadában
bekövetkezett autóbusz-baleset.
A legfrissebb adatok szerint 29
ember megsérült, közülük egy
férfi és három gyermek állapota
nagyon súlyos, a kairói katonai
kórházba szállították õket. Az
egyiptomi egészségügyi minisz-
ter – aki maga is orvos – szemé-
lyesen felügyeli az ellátásukat. A
helyiek szerint a sofõr nagyon fá-
radt volt; korábbi értesülések
szerint azonban gyorshajtás vagy
mûszaki hiba, esetleg a kettõ
együtt okozta a szerencsétlensé-
get. A Best Reisen utazási iroda
csoportja három autóbusszal tar-
tott hurghadai szállodáiktól a re-
pülõtérre, amikor az elsõ busz
felborult. A kairói magyar nagy-
követség két konzulja Hurgha-
dába utazott, hogy felvegye a
kapcsolatot az ott ápolt magya-

rokkal, illetve kezelõorvosaikkal,
Kairóban pedig két másik ma-

gyar diplomata teszi ugyanezt. A
magyar turistacsoportból tegnap

hajnalban száznegyvenheten ér-
keztek haza Budapestre, a bal-
esetet szenvedett busz 47 utasa
Egyiptomban maradt. A magyar
külügyi tárca felvette a kapcsola-
tot az utazásszervezõvel és a cso-
port biztosítójával, hogy meg-
szervezze a további egészségügyi
ellátást, a betegek hazavitelét,
valamint a holttestek hazaszállí-
tását. 

1983. szeptember 14., Graz mellett (Ausztria), 15
halott és 31 sérült. 1988. július 19., Topolya és
Kishegyes között (Jugoszlávia): 4 halott és 14 sé-
rült. 1988. augusztus 22., Schwechat és
Schwadorf között (Ausztria): 12 halott és 22 sé-
rült.1991. augusztus 7., Trieben közelében

(Ausztria): 16 halott és 21 sérült. 1992. június 27.,
Steinberg és Unterwald között (Ausztria): 2 halott
és 33 sérült. 1999. január 24., Deutschlandsberg
közelében (Ausztria): 18 halott és 27sérült. 2007.
október 29., Modriach közelében (Ausztria): 3 ha-
lott és 25 sérült.

Magyar autóbusz-balesetek külföldön

Hírösszefoglaló

Szergej Lavrov nagy hibának
nevezte, ha Izrael katonai csa-

pást hajtana végre iráni nukleáris
létesítmények ellen. Az orosz
külügyminiszter szerint egy ál-
lam ellen az erõszak alkalmazása
csak két esetben lehetséges, ame-
lyek az ENSZ alapszabályzatá-
ban szerepelnek: önvédelembõl
vagy a Biztonsági Tanács határo-
zata alapján. – mondta Lavrov,
leszögezve, hogy erre a helyzetre
egyik verzió sem alkalmazható.
Izraeli sajtójelentések szerint
Benjamin Netanjahu miniszterel-
nök igyekszik a kabinetjében
többséget szerezni az esetleges
katonai akcióhoz, amelyhez már
a külügyminisztert is megnyerte.
Izraeli kormánytisztviselõk
hangsúlyozzák, hogy Izraelt nem
lehet megfélemlíteni. 

Ismét a talpán a magyar turostákat szállító autóbusz. Az áldozatok a jobb oldalon ültek

ÚMSZ-összeállítás

Görögország gyakorlatba fog-
ja iktatni a pénzügyi konszoli-

dációra vonatkozó vállalásait –
erõsítette meg Evangélosz Veni-
zelosz görög pénzügyminiszter
tegnap Brüsszelben. Az euró-
övezeti országok pénzügyminisz-
tereinek találkozójára érkezve
úgy fogalmazott, erre bizonyíték
a nemzeti egységkormány most
bejelentett létrehozása is. Olli
Rehn, az Európai Bizottság
pénzügyi felelõse az Európai
Parlamentben felszólalva han-
goztatta: bízik a görög ígéretek
teljesítésében.

Jeórjiosz Papandreu görög kor-
mányfõ gyakorlatilag az euróvál-
ság áldozata. Hiába próbált hiva-
talban maradni, elvben megegye-
zés született a görög politikai erõk
között, hogy Papandreu görög
miniszterelnök lemond, utódját
lapzártánk után jelölhetik ki. Ez
egyúttal véget vet a szocialista
pártelnök regnálásának: Papand-
reu két éven át vezette a szakadék
szélére került országot – anélkül,
hogy személyesen õt terhelte vol-
na a felelõsség a helyzet elõidézé-
séért. Negyvennyolc órán belül
hatalmas kört írt le, mivel egy he-
te anélkül, hogy európai partnere-
ivel konzultált volna, népszava-

zást jelentett be az október végi
csúcson elfogadott 130 milliárd
eurós második görög pénzügyi
mentõcsomagról, hogy aztán a
nagy nemzetközi felháborodás
hatására másnap visszalépjen és
lemondjon a tervérõl.

Antonisz Szamarasz, az ellen-
zéki Új Demokrácia Párt vezetõ-
je nem lesz az egységkormány fe-
je, bár a múlt héten még ez is fel-
merült. Kormányfõ-választó ko-
médiára így sem kell számítani,
görög sajtóhírek szerint Lukasz
Papademosz, az Európai Köz-
ponti Bank volt alelnöke vezethe-
ti el az országot a következõ vá-
lasztásokig, és ezzel magára vehe-

ti annak terhét, hogy elfogadja a
megszorításokat, cserébe az uniós
mentõcsomagért. Más hírek sze-
rint ugyanakkor nem õ, hanem
Venizelosz a favorit. Az átmeneti
kormány megbízatása a második
pénzügyi mentõcsomag gyors jó-
váhagyására terjed ki, mielõtt
rendkívüli választásokat írnának
ki, nagy valószínûséggel február-
ra. Ez a forgatókönyv azért is lát-
szik a legvalószínûbbnek, mert ez
a „legkényelmesebb” megoldás
az összes politikai pártnak – a bel-
politikai feszültségek pedig az eu-
rópai összefogás ellenére is majd-
nem lehetetlenné tették Görögor-
szág megmentését. 

Új kormány alakul Athénban

ÚMSZ

A rendszerint félmeztelenül
tüntetõ Femen ukrán feminis-

ta szervezet négy tagját tartóztat-
ta fel az olasz rendõrség vasárnap
a Vatikánhoz vezetõ Via del
Conciliazionén, ötödik társuknak
azonban valahogy sikerült bejut-
nia a Szent Péter térre. A 25 év
körüli ukrán nõk akkor akarták
felhívni az általuk képviselt ügyre
a figyelmet, amikor XVI. Bene-
dek pápa hagyományos vasárna-
pi úrangyala imádságát mondta a
Szent Péter téren. A rendõrök
gépkocsiba ültették a tüntetõ nõ-
ket, és a Vatikán elõl a borgói ka-
pitányságra szállították õket.

A bejutott szõke, testhezálló
farmert, félmeztelen felsõtestén
fekete tüll mellényt viselõ nõnek
sikerült kibontania a Freedom for
women (Szabadságot a nõknek)
feliratú transzparenst, mielõtt a

karhatalom emberei elérték vol-
na. Az ukrán feministák szomba-
ton az olasz Demokrata Párt, a
legnagyobb baloldali ellenzéki

párt tüntetésén Silvio Berlusconi
kormányfõt ostorozó táblákkal
vonultak fel tetõtõl talpig olasz
nemzeti színekre festve. 

Pucér nõ a Szent Péter téren Önmérsékletre 

intik Izraelt

Fotó: MTI

Magyar turisták tragédiája
Tizenegy halálos áldozatot követelt egy egyiptomi autóbusz-baleset

Félmeztelenül a pápai áldás után. A Femen szabadságot követel a nõknek



Jó kis csapdát állított sa-
ját magának a nagyob-
bik ellenzéki párt azzal,
hogy vezetõi eldöntöt-

ték: ha törik, ha sza-
kad, megfosztják
Mircea Geoanát sze-

nátusi elnöki tiszt-
ségétõl. A Szociál-
demokrata Párt

volt elnöke – jelenleg formálisan az állam
második embere – azzal vált hirtelen elsõ
számú közellenséggé pártjában, hogy egy
televíziós mûsorban riporteri unszolásra ki-
bökte: nem hátrálna meg egy újabb meg-
mérettetés elõl, amennyiben úgy alakulna,
hogy ismét megmérkõzhet az államfõi szé-
kért. (Erre még rátett egy lapáttal azzal,
hogy amerikai útján a romániai ellenzék
vezéreként feszített, fiatal fõnöke, Victor
Ponta pártelnök egójába taposva.)
Mircea Geoanã igazi pártbeli problémái
azonban sokkal mélyebbek és régebbi kele-
tûek ezeknél. Az egykori jónevû washingto-
ni román nagykövet, külügyminiszter,
majd bukott fõpolgármester-jelölt és állam-
fõjelölt úgy került a párt élére 2005 elején,
hogy sem pártpolitikusi tapasztalata nem
volt, sem – mint késõbb kiderült – tehetsége
hozzá. A kabinetprotokollban igen jártas
diplomata csapnivaló politikusnak bizo-
nyult: a nem megfelelõ embernek a nem
megfelelõ helyen. S mint ilyen, sikerült el-
veszítenie két évvel ezelõtt egy olyan állam-
elnök-választási második fordulót, amelyet
a biztos vesztes Traian Bãsescu ellen a ha-
zai élpolitikusok háromnegyede behunyt
szemmel megnyert volna. 
Ezt az élhetetlenséget nem tudta azóta sem
megbocsátani neki pártja és a PSD-s szava-
zók, de ugyanúgy nem tudták megbocsáta-
ni neki a nem várt kudarcot az említett el-
nökválasztás elsõ fordulójában harmadik
helyen végzett, ám kitûnõen teljesítõ liberá-
lis jelölt, Crin Antonescu hívei sem. 
Geoanának azért a megaláztatásért kellett
pártelnöki székével fizetnie, majd kivert
kutyaként, magányosan csatangolnia a
PSD-székház és a szenátus folyosóin, ame-
lyet akkor szenvedett el az ellenzék, ami-
kor Traian Bãsescu pökhendin odavetette
a választások második fordulója utáni
nap reggelén: „Szitává lõttem õket!” („I-
am ciuruit!”) Azért a hatalmas csalódá-
sért kell most utolsó megmaradt formális
pozíciójáért, a szenátusi elnöki székért kö-
römszakadtáig küzdenie saját pártjával,
amelyet a gyõzelem boldog tudatában
nyugovóra tért (több mint) fél ország ér-
zett, amikor másnap reggel arra ébredt,
hogy maradt minden a régiben. És amely
nem Mircea Geoanáért szavazott Mircea
Geoanára, hanem azért, hogy végre meg-
szabaduljon Traian Bãsescutól, Emil
Boctól és a többiektõl.
Az ellenzéknek tehát, úgy látszik, semmi
sem drága, amikor meg kell torolnia régi és
új sérelmeit, legyen bár a legfontosabb álla-
mi tisztség is a bosszú ára. A bosszúvágy, a
harag azonban nem jó tanácsadó – tartja a
mondás, és ilyenkor egyet kell érteni
Traian Bãsescuval, amikor éretleneknek
nevezi az ellenzéki szövetség két társelnökét.
Persze most az egyszer hallgat az államfõ,
nem inti Pontáékat bölcsességre, pedig kivé-
telesen éppen lenne oka rá. Hogy is tenné,
amikor õ az ellenzéki vezetõk meggondolat-
lanságának legfõbb haszonélvezõje...
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Folytatás az 1. oldalról

„Istennek se értem, miért adjuk át
tálcán a kormánypártoknak a sze-
nátusi elnöki tisztséget” – nyilat-
kozta Mircea Geoanã a PSD ál-
landó bizottságának döntését
kommentálva. A volt államfõ-je-
lölt szerint az ellenzéki alakula-
tok nem fogják ölbe tett kézzel
hagyni a szociáldemokraták pár-
ton belüli helycseréjét. Érvelése
szerint mind a jelenlegi elnök le-
váltását, mind pedig a jövendõ
házelnök kinevezését csakis a sze-
nátorok többségének szavazatá-
val lehet elérni, a kormánypárti
többségû felsõházban pedig kevés
esély mutatkozik az ellenzék szá-
mára, hogy saját jelöltjét juttassa
tisztségbe. 

Ezzel szemben Victor Ponta
PSD-elnök az Alkotmánybíróság
egy korábbi, 2005-ös döntésére
alapozva leszögezte, a felsõház el-

nöki tisztsége a szociáldemokratá-
kat illeti meg a jelenlegi parlamen-
ti ciklus végéig. A taláros testület
határozata ugyanis így szólt: a
házelnök új személyére csak az a
parlamenti frakció tehet javasla-
tot, amely korábban a házelnöki
tisztséget elnyerte. Ezért a tegnapi
ülésen a PSD a kérdést akarta sza-
vazásra bocsátani: egyetértenek-e
azzal, hogy Mircea Geoanã he-
lyére Titus Corlãþean kerüljön?

A Demokrata Liberális Párt
(PDL) szenátusi frakcióvezetõje
ezzel szemben azzal érvel, hogy
az alkotmánybírósági döntés a je-
lenlegi helyzetre nem alkalmazha-
tó. Mircea Rãdulescu szerint töb-
bek között azért nem, mert
Geoanát korábban a Szociálde-
mokrata Párt és a Konzervatív
Párt (PC) közös frakciója javasol-
ta házelnöknek, ez a frakció pedig
a PC kilépésével megszûnt.
Rãdulescu azt is közölte: pártja

Vasile Blagát javasolja szenátusi
elnöknek.

„Jogi csiki-csuki következik.
De nagyon úgy néz ki, hogy a
PSD elveszti a házelnöki
tisztéget” – kommentálta lapunk-
nak a helyzetet Fekete Szabó
András, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetõje.

Mint ismert, Mircea Geoanát
azzal vádolják párttársai, hogy
az utóbbi idõben tett kijelentései-
vel és megnyilvánulásaival lejá-
ratja az alakulatot. A 2009-es ál-
lamfõ-választási kampány nagy
vesztese azzal haragította magá-
ra kollégáit, hogy múlt heti,
Egyesült Államokba tett látoga-
tásáról – ahol a román ellenzék
vezéreként tetszelgett – nem kon-
zultált pártjával. A PSD-sek azt
se nézték jó szemmel, hogy
Mircea Geoanã bejelentette: elõ-
fordulhat, hogy ismét indul az el-
nökválasztásokon. 

Antal Erika

„Erre nincs mit mondani, ez a
Tõkés László véleménye” –

fogalmazott lapunknak Kelemen
Atilla, az RMDSZ Maros megyei
elnöke, akit annak kapcsán keres-
tünk meg, hogy az Erdély Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
tegnap közleményben figyelmez-
tette a szövetséget: Vass Levente
egyelõre nem tekinthetõ a két
szervezet közös marosvásárhelyi
polgármesterjelöltjének. Kelemen
furcsállotta a Tõkés László által
szétküldött nyilatkozatot, ugyanis
– mint fogalmazott – az EP-alel-
nök nem volt ott a tárgyaláson,
ezért beleszólása sem lehetett ab-
ba. „Az EMNT megyei szerveze-
tével megkötöttük az együttmû-
ködési szerzõdést, de természete-
sen még sok mindenrõl lehet tár-
gyalni. Egyelõre úgy néz ki, hogy
14 hónap múlva lesznek helyható-
sági választások, addig erre még
bõven van idõ” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek Kelemen.

Tõkés László azzal vádolta Ke-
lemen Atillát, hogy a napokban
„az etikus és ügyszerû nemzeti
politikától teljességgel idegen
hangnemben” nyilatkozott a ma-
rosvásárhelyi polgármester-jelö-
lésrõl. „Megengedhetetlen, hogy
a kisebbik kormánypárt egyes
tisztségviselõi az EMNT, illetve
az Erdélyi Magyar Néppárt
együttmûködési készségét – köz-
vetlen vagy közvetett módon – az
RMDSZ egyoldalú választási

kampány- és propaganda-céljaira
használják fel” – vádolt Tõkés.
Mindezek után az EP-alelnök le-
szögezte, hogy a helyzet jelenlegi
állása szerint Vass Levente nem
az RMDSZ és az EMNT/EMNP
közös, hanem kizárólag a Maros
megyei/marosvásárhelyi RMDSZ
saját polgármester-jelöltje. „Mi a
plurális és demokratikus magyar
összefogás hívei vagyunk, s ennek
megfelelõen nem az RMDSZ je-
löltjét, hanem a marosvásárhelyi
magyarok közös jelöltjét kívánjuk
a helyhatósági választásokon elin-
dítani és támogatni. Vass Levente
pedig – Smaranda Enache mellett
– csupán egyike a szóba jöhetõ
közös jelölteknek” – fogalmazott
Tõkés László. Hozzátette: az
EMNT továbbra is készen áll,
hogy koalíciós egyezség alapján
közös jelöltet állítson és ennek ér-
dekében mihamarabbi megállapo-
dást szorgalmaz.

Mint ismeretes, az EMNT Ma-
ros megyei szervezete augusztus
10-én döntött úgy, hogy Vass Le-
ventét jelöli polgármesternek. Az
akkori sajtóközlemény szerint
Vass Levente az a személy, akit
„a magyar politikai szervezetek
és a teljes magyar közösség ma-
gáénak tekinthet, elfogadhat, és
aki szakmai irányítást képes biz-
tosítani a város számára”. Az
EMNT támogatása nyomós érv-
ként szólt Vass mellett az
RMDSZ megyei választmányá-
ban is Csegzi Sándor jelenlegi al-
polgármester ellenében.  

Tõkés kihátrálna Vass mögül

Titus Corlãþean, a szenátus külügyi bizottságának elnöke    Mircea Geoanã, a szenátus elnöke. Egyelõre...
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Csapda

Román lapszemle

Mágnesként vonzzák a Fekete-tenger ro-
mániai partvidékének kõolajtartalékai a
világ kõolajipari óriásait, amelyek több
milliárd eurót készek beruházni az itteni
energetikai forrásokba. (Adevãrul) Két
méter tíz centiméteres hosszúságú, 100
kilós harcsát fogott két horgász a Zsil fo-
lyóban. Ezzel felülmúlták az alig néhány
nappal korábban, a Dâmboviþa bukaresti
szakaszánál felállított rekordot: a „fõvá-
rosi” harcsa mindössze 40 kilós és másfél
méteres volt. (Click) 

Õrizetben SOV 
ÚMSZ

Sikkasztás és pénzmosás gya-
núja miatt a legfelsõbb bíróság

ügyészei tegnap ismét õrizetbe
vették Sorin Ovidiu Vântut és két
üzlettársát, Liviu Lucát és Octa-
vian Þurcant. A nyomozóhatóság
szerint a Realitatea hírtelevízió
volt tulajdonosa összesen 83 mil-
lió euróval károsította meg a
Petrom Service Rt.-t. A vád sze-
rint Vântuék szándékosan vitték
csõdbe a Petrom Service Rt.-t, ez-
zel megkárosítva 72 ezer kisrész-
vényest is, akik így nem jutottak
osztalékhoz, és jelentõsen lecsök-
kent a részvények értéke is. Mind-
emellett az állami költségvetés is
98 millió eurós jövedelemtõl esett
el. Az ügyészek szerint a három
õrizetbe vett személy érdekeltségi
körébe tartozó offshore cégektõl
sokszoros áron vásároltak külön-
bözõ részvénycsomagokat a Pet-
rom pénzén. A csõdbe vitt cég
számláiról többször is dollármilli-
ókat utaltak saját vállalkozásaik
vagy személyes bankszámláikra.
Így például a Vântu érdekeltségé-
be tartozó a Realitatea Media Rt.-
nek 14,2 millió euró folyt be
számláira, de más vállalkozások
is egy és hétmillió euró közötti
összegekkel lettek gazdagabbak.
A volt médiamágnást korábban
zsarolás gyanújával is õrizetbe
vették, mivel 150 ezer eurós össze-
get követelt a Realitatea Media
tröszt menedzselésével megbízott
Sebastian Ghiþa üzletembertõl.
Sorin Ovidiu Vântu ellen nem
elõször indított vizsgálatot az
ügyészség, hiszen állítólag õ irá-
nyította a háttérbõl az Országos
Befektetési Alap elnevezésû pira-
misjátékot, amely 2000-ben látvá-
nyosan csõdbe ment. Az üzletem-
bert végül felmentették, mivel
nem találtak elegendõ bizonyíté-
kot bûnösségére vonatkozóan. 

Salamon 
Márton László

Nyugdíjemelés májustól?
Cs. P. T.

Az RMDSZ javaslatára a koa-
líciós tanács tegnapi ülésén az

a döntés született, hogy jövõ má-
justól emelkedjenek a nyugdíjak
és közalkalmazotti bérek – ha ezt
a gazdasági eredmények lehetõvé
teszik. „Megállapodásunk szerint
a költségvetés tervezetébe szöveg-
szerûen bekerül az a kitétel, mi-
szerint áprilisban a kormány meg-
vizsgálja a nyugdíj- és béremelés
lehetõségét. Van remény arra,
hogy ezeket a juttatásokat növelni
tudjuk” – mondta lapunknak a
koalíciós tanács ülése után az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
je. Fekete Szabó András tájékoz-
tatása szerint az IMF küldöttsége
legközelebb 2012. április 25-én ér-
kezik Bukarestbe elemezni az or-
szág gazdasági helyzetét. „Addig
más ismertté válnak az elsõ ne-
gyedév eredményei, s tudni fog-
juk, mire lesznek elegendõek a
tartalékaink” – magyarázta a frak-
cióvezetõ.

A kompromisszum hírét meg-
erõsítette a munkaügyi miniszter
is. Sulfina Barbu az Agerpres hír-
ügynökségnek elmondta: a költ-
ségvetés jelenlegi tervezete áprili-
sig nem számol nyugdíj- és bér-
emeléssel. „Elfogadtuk azt az
RMDSZ-es javaslatot, hogy az el-
sõ negyedévben a gazdasági fejlõ-
dés üteme az elképzeléseink sze-
rint alakul, akkor növeljük a fize-
téseket és nyugdíjakat” – mondta
a tárcavezetõ.

Egy múlt heti koalíciós megbe-
szélésen – amelyen Mugur
Isãrescu jegybanki kormányzó és
Gheorghe Ialomiþianu pénzügy-
miniszter ismertette a kormány-
pártok vezetõivel a 2012-es költ-
ségvetés alapjául szolgáló adato-
kat – még az az elképzelés körvo-
nalazódott, hogy a nyugdíj- és
béremelés csupán a második fél-
évtõl lesz lehetséges. 

Mint ismert, korábban az
RMDSZ képviselõházi frakciója
korábban arra hatalmazta fel a
szövetség vezetõit: kérjék a koalí-
cióban, hogy a költségvetés össze-
állításakor tegyék lehetõvé a
nyugdíjak inflációt is meghaladó
mértékû növelését, illetve a lefara-
gott közszolgálati bérek visszaál-
lítását. A képviselõk arra hivat-
koztak, hogy a nyugdíjak infláci-
ónak megfelelõ kiigazítását, illet-
ve az országos bruttó átlagbér-nö-
vekedés 50 százalékának megfele-
lõ emelését az egységes nyugdíj-
törvény írja elõ. A kormány
azonban sürgõsségi rendeletben
elhalaszthatja a juttatások elõírt
megemelését.

A tavaly 25 százalékkal meg-
nyirbált közalkalmazotti bérek
visszaállításáról törvény nem szól
ugyan, ám erre a kormányfõ több-
ször is ígéretet tett. Idén januártól
végül 15 százalékkal emelték a fi-
zetéséket, s az utóbbi hónapokban
Emil Boc miniszterelnök már sok-
kal óvatosabban fogalmazott,
amikor az eredeti szintre történõ
visszaállításuk került szóba. 

Kihúzzák maguk 
alól Geoanã székét
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Bogdán Tibor

Bármilyen hihetetlennek
is tûnik, Románia lakos-

ságának túlnyomó része
hisz a babonákban, a sötét
túlvilági erõkben. A meg-
kérdezettek 60 százaléka
tart a szemmelveréstõl, 47
százaléka tartja szavahihe-
tõeknek a jövendõmondó-
kat, kártyavetõket, kávé-
zaccból, tenyérbõl jósló
kóklereket, kézrátevéssel
gyógyítókat. 

Istenhitbõl jeles

A lakosság 94 százaléka
istenhívõ, függetlenül attól,
hogy milyen felekezet, egy-
ház tagja. A felkérésre,
hogy a tízes értékskálán ha-
tározzák meg Isten életük-
ben betöltött helyét és fon-
tosságát, a megkérdezettek
közel kétharmada a maxi-
mális számjegyet jelölte

meg, csaknem 30 százalék
7-9 közötti értéket diktált
be, és mindössze 3 százalék
adott meg 5 százaléknál ki-
sebb fokozatot. Ezzel Ro-
mánia európai viszonylat-
ban is az élhelyek egyikén
áll a vallásosság tekinteté-
ben. Ugyanakkor csak 42
százalék vallja azt, hogy Is-
ten egy élõlényben testesül
meg; 49 százalék szerint a
Mindenható inkább valami-
lyen elvont erõ, szellemi
lény. Kevesebb, mint 2 szá-
zalék tagadja a Fennvaló lé-
tét, 4 százalék nem kívánt
véleményt nyilvánítani a
kérdésben. 

A mintacsoport 88 szá-
zaléka úgy véli, hogy léte-
zik a testtõl elkülönülõ lé-
lek, ennél alig egy száza-
lékkal kevesebben vannak
azok, akik hisznek az ere-
dendõ bûnben, valamivel
kisebb a részaránya – 79
százalékos – azoknak, akik

valósnak tartják a menny-
országot, a pokolban 75
százalék, az ördög létében
70 százalék hisz. Ennek el-
lenére csupán 63 százalék
meggyõzõdése, hogy léte-
zik túlvilági élet, ennél egy
százalékkal többen bíznak
a csodákban.  

Keresztény hit, 
pogány elemekkel

Jóllehet a megkérdezettek
túlnyomó része a keresztény
eszmék és értékrend híve, kö-
zülük sokan ragaszkodnak
még bizonyos pogány szoká-
sokhoz, berögzõdésekhez.
Így például 28 százalékuk
hisz a talizmánok erejében,
25 százalékuk az asztrológiá-
ban és a horoszkópokban, 23
százalék pedig meggyõzõdés-
sel állítja, hogy léteznek
földönkívüli lények. A lélek-
vándorlás híveinek részará-
nya mindössze 18 százalékos.

A lakosság több mint fele
vet keresztet minden alka-
lommal, amikor elhalad egy
templom elõtt, közel fele
tartózkodik mindenféle
munkától vasárnaponként
(a többi pedig hétköznapon-
ként – tehetné hozzá, a fel-
mérésen kívül, a romániai
valóságok jó ismerõje), 15
százaléka pedig gyakran a
paptól kér tanácsot akkor,
amikor valamilyen gondja-
baja adódik, vagy kilátásta-
lanul nehéz helyzetbe kerül.
Ugyanakkor 35 százalék ál-
lítja azt, hogy soha, semmi-
lyen ügyben nem fordul
paphoz. 

A románok csaknem egy-
harmada szentelteti meg
minden vásárlás alkalmával,
negyedrésze pedig olykor a
hosszabb használatra szóló
tárgyakat – házat, gépkocsit
– és közel egynegyede böjtöl
rendszeresen, vagyis nem
csak a nagy keresztény ünne-
peket megelõzõen. (Ehhez
nyilván nem kis mértékben a
válság elmélyülésével egy-
idõben romló életkörülmé-
nyek is hozzásegítik).

Jóllehet a rendszeres
templomba járók részaránya
viszonylag alacsony, mégis a
lakosság több mint háromne-
gyed része vallja magát vallá-
sos, hívõ személynek, és csak

15 százaléka állítja ennek el-
lenkezõjét. A meggyõzõdé-
ses ateisták részaránya alig
haladja meg viszont az 1 szá-
zalékot.

Az egyház Romániában
betöltött fontosságát ez a fel-
mérés is alátámasztja. Amint
ugyanis adataiból kiderül, a
lakosság 67 százaléka állítja
azt, hogy az egyház megfele-
lõképpen szolgálja az isten-
hit megerõsödését, 28 száza-
lék véli úgy, hogy ennek csak
kis-, illetve nagyon kismér-
tékben tesz eleget, a fennma-
radó 5 százaléknak nincs vé-
leménye errõl a kérdésrõl. 

Bigottság, 
türelmetlenség

A vallásos bigottságot jelzi
az az adat, amelynek megfe-
lelõen a megkérdezettek 43
százaléka szerint csupán
egyetlen vallás – az övé – te-
kinthetõ igaznak, 38 száza-
lék pedig csupán annyit haj-
landó elismerni, hogy más
vallások is tartalmazhatnak

igazságelemeket. Azoknak a
részaránya, akik tagadják az
egyedüli üdvözítõ vallás léte-
zését, és azt állítják, hogy va-
lamennyi nagy világvallás
alapvetõ igazságokat tartal-
maz, nem éri el a 20 százalé-
kot sem.

A vallásos türelmetlenség-
re utal az a körülmény, hogy
az ortodox vallásúak bizo-
nyulnak a legintoleránsab-
baknak. Több mint 15 száza-
lékuk nem kívánna magának
muzulmán, vagy zsidó – és
magyar szomszédot, az öt-
ven százalékot is meghaladja
azoknak a részaránya, akik a
homoszexuálisok szomszéd-
ságát is elutasítanák. Egy-
harmaduk a szekták híveit
sem tartja kívánatos szom-
szédnak.

Vallásos szempontból a
legtürelmetlenebb térségnek
Moldova és Bukarest bizo-
nyult, az ellenkezõ véglethez
tartozóak nagyrészt a Bán-
ságban és a Körösök vidé-
kén, valamint a máramarosi
régióban élnek. 

A babonák uralma Romániában

Gy. Z.

Kína elsõ alkalommal
hajtott végre dokkolási

manõvert az ûrben: az ember
nélküli Sencsou-8 ûrhajó 343
kilométer magasságban ösz-
szekapcsolódott a Tienkung-
1 ûrállomás-modullal. A kí-
nai sajtó a technikai elõrelé-
pést ünnepli. Kedden helyi
idõ szerint 5:58 perckor a
Kanszu tartományban talál-
ható Csiucsuan Szatellit In-
dító Központból indult útjára
egy emberi utast nem szállító
kínai ûrhajó. A Sencsou- 8
Góbi sivatagbeli startját kö-
vetõ két napon kapcsolódott
össze a szeptemberben Föld
körüli pályára állított Tien-
kung-1 moduljával

Élõ közvetítés a rajtról

Az elkövetkezendõ éveken
belül a program keretében a
kínai kormány még legalább
két hasonló mûveletet tervez,
amelyek közül az elõzetes ki-
jelentések alapján legalább az
egyik emberi utas részvételé-
vel zajlik majd le. A mostani
misszió elsõdleges célja te-
hát, hogy a kínai mérnökök
gyakorolják a dokkolást. A
jelenlegi kezdeményezés hát-
terében ugyanis sokkal ambi-

ciózusabb kínai tervek áll-
nak. A világ második legna-
gyobb gazdasága, amely csu-
pán 2003-ban küldött elõször
embert az ûrbe, és az elsõ ûr-
sétát csak három évvel ez-
elõtt hajtotta végre, 2020-ig
saját ûrállomás kiépítését ter-
vezi. „Az indítás és a dokko-
ló technológiák fejlesztése le-
fekteti az ûrprogram és az ûr
kínai felfedezésének az alap-
jait. Az ûrrel kapcsolatos tu-
dományos kutatás során
szerzett tudás az emberiség
közös tulajdona, amelybõl
így az egész világnak része-
sednie kell” – nyilatkozta
Csou Csian-pink, a program
vezetõje.

A sikeres manõvert a kínai
központi televízió élõben
közvetítette, az irányító köz-
pontból a legfelsõ politikai
vezetés – az akkor éppen a
G20 franciaországi csúcsta-
lálkozóján részt vett Hu
Csin-tao elnök kivételével –
figyelemmel követte, Hu pe-
dig üzenetben gratulált a si-
kerhez. A Zsenmin Zsipao, a
Kommunista Párt hivatalos
lapja is „teljes sikernek”
könyvelte el a rajtot. Az elsõ
kínai ûrbeli dokkolást kom-
mentáló hírekben kiemelik,
hogy Kína – az Egyesült Ál-
lamok és Oroszország után –

a világ harmadik országa,
amely elsajátította ezt a tech-
nikát.

Az ISS helyébe lépne

A kelet-ázsiai ország im-
már rendelkezik azzal a tu-
dással és felszereltséggel,
amely szükséges egy ûrállo-
más megépítéséhez, s ezzel
megnyílik az út Kína elõtt,
hogy kiterjessze ûrkutatási
tevékenységét – állapítják
meg a szakemberek. A
Hszinhua hírügynökség jegy-
zete szerint: ha a közeli jövõ-
ben nem várható is komoly
gazdasági haszon az „embe-
res” ûrprogramból, a tudo-
mány és a technológia terén
elérhetõ eredmény, érték ak-
kor sem lebecsülendõ. Az or-
szág azt szeretné, ha saját ûr-

állomása a 2020-ban a
„nyugállományba vonuló”
Nemzetközi Ûrállomás (ISS)
helyébe léphetne, és teret
nyújtana a nemzetközi ûrku-
tatásnak.

A korábban közölt tervek-
nek megfelelõen a Sencsou-
8 és a Tienkung-1 tizenkét
napig kering együtt, majd
szétválnak, és újabb dokko-
lási kísérletet hajtanak végre.
A program részeként jövõre
két újabb ûrhajó, a Tien-
kung-9 és a Tienkung-10 in-
dul hasonló küldetéssel a vi-
lágûrbe. Egyikük már bizto-
san legénységet is visz ma-
gával. Az ûrhajósok (kínai-
ul: tajkonauták) – köztük két
nõ – kiképzése máris folya-
matban van.

Kína a harmadik olyan or-
szág, amely saját ûrhajón jut-

tatta el ûrhajósát a világûrbe.
Erre 2003-ban került sor. A
Chang’e-1 („Holdistennõ”)
nevû elsõ holdszondát 2007.
október 24-én indították út-
nak a délnyugat-kínai Szecsu-
án tartományban lévõ Hszi-
csang Ûrközpont 3-as számú
indítópadjáról. Ezt követte
az idén a Kínai Népköztársa-
ság kikiáltásának 62. évfor-
dulója elõtt felküldött ûrállo-
más-modul, a Tienkung-1
(„Mennyei Palota”). Kína
2008 szeptemberének elején
kezdte meg a kutatást a saját
ûrállomás kifejlesztéséhez.
Ekkor egy tajkonauta, Csaj
Cse-kang végrehajtotta az el-
sõ ûrsétát a háromfõs Senc-
sou-7 misszió során. Az ûr-
technika látványos felfuttatá-
sával Kína alapvetõ szándé-
ka az ûrben található forrá-

sok feltárása és hasznosítá-
suk az emberiség javára – fo-
galmazott Csou Csien-ping,
a kínai ûrprogram vezetõje,
aki azt is közölte, hogy szán-
dékaik szerint a kínai ûrállo-
más nemzetközi platformot
kíván majd nyújtani a továb-
bi kutatásokhoz, alkalmazá-
sokhoz. 

Közömbös kínaiak

A társadalmi egyetértés
mindazonáltal nem töretlen.
Az eseményeket beárnyékol-
ja az a júliusi sanghaji vonat-
baleset, amelyben 280-an sé-
rültek meg, és amely ezáltal
felhívta a figyelmet a gyenge
közlekedésbiztonságra. A
közvélemény eleve a közle-
kedésbiztonság fejlesztését
szorgalmazta inkább a csúcs-
technológiás vasutak építése
helyett. Most az internetes
fórumokon többen is „presz-
tízsprogramnak” nyilvánítot-
ták az ûrhajós terveket, ame-
lyek „emberi és pénzbeli erõ-
forrásokat pocsékolnak el”.
A társadalom egy csoportja
ugyanakkor meglehetõsen
semlegesen viszonyul a kínai
ûrprogram létéhez, mond-
ván: „nincs közvetlen hatás-
sal ránk, hétköznapi embe-
rekre”. Ezt tükrözik a Sina
Weibón (a kínai Twitteren)
elindított közvélemény-kuta-
tás nyilvánosságra hozott
eredményei is: eddig a részt-
vevõk 40 százaléka válaszolt
igennel az azt firtató kérdés-
re, hogy õt büszkeséggel tölti-
e el a rajt sikeressége, miköz-
ben 47 százalék úgy érezte,
hogy „semmi köze hozzá”. 

Nagyratörõ kínai ûrtervek

Érdekes és tanulságos felmérést készített a Romániai So-
ros Alapítvány; a vallás és vallásos magatartás témakörû 
közvélemény-kutatás adataiból kiderül, hogy a 21. század
Romániájában áthatolhatatlan sötétség uralkodik a fejek-
ben. Ez volt egyébként az országban végzett elsõ olyan
tanulmány, amely behatóan elemzi a vallásos értékek,
magatartás helyzetét. 

A kínai sajtó elragadtatott hangon ün-

nepli az ország ûrprogramját: szerdán

sikeresen összekapcsoltak egy ember

nélküli ûrhajót és egy ûrállomás Föld

körül keringõ modulját. A kínaiak az

évtized végére ûrállomást terveznek.

A leendõ kínai ûrállomás moduljának rajtja. Kína ûrnagyhatalommá válik?
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Ortodox 40 

Görög-katolikus 67 

Római-katolikus 49 

Protestáns 58 

Neoprotestáns 61 



– A betûk szisztematikus permutációjával próbáljuk valamennyit
összeírni, csak éppen saját speciális ábécénkkel dolgozunk. (...)
Szerencsére az önök automata számítógépét nem lesz nehéz erre a
munkára alkalmazni. Ha már egyszer a programozás megfelelõ,
sorban permutálni fog minden betût, és nyomtatásban adja az ered-
ményt. Ami nekünk tizenötezer évig tartott volna, a gép elvégezhe-
ti száz nap alatt. (...)
Magasan, távoli sziklafészkeikben türelmesen dolgoztak ezek a
szerzetesek, nemzedék nemzedék után, értelmetlen szavak jegyzé-
két szerkesztették. Van-e határa az emberiség ostobaságainak? Min-
denesetre sejtetnie sem szabad legbensõbb gondolatait. A vevõnek
mindig igaza van…
– Semmi kétség - felelt a doktor –, a Mark-5-ön elvégezhetõk az át-
alakítások úgy, hogy efféle jegyzékeket nyomtasson. Sokkal agg-
aszóbb kérdés a gép felszerelése és kezelése. Tibetbe eljutni, éppen
most, nem lesz könnyû.
– Ez a mi dolgunk. Az alkatrészek elég kicsik, repülõvel szállítha-
tók, ez volt az egyik szempont abban, hogy az önök gépét válasz-
tottuk. Ha Indiáig elhozzák õket, majd gondoskodunk a tovább-
szállításról.
– És két mérnökünket kívánja szerzõdtetni?
– Igen, három hónapra, amíg a terv tartana. – Ezt Personnel el tud-
ja intézni, az kétségtelen. – Wagner doktor néhány sort firkantott
az írómappájába. – Most már csak két dolog marad hátra. 
Mielõtt befejezhette volna a mondatot, a Láma kis papírdarabot
húzott elõ.
– Hiteles követelésegyenlegem az Ázsiai Banknál.
– Köszönöm. Ügy látszik, ez… õõ… rendben van. (...)

Arthur C. Clark: Isten kilencmilliárd neve. Fordította Nagy Zoltán

Egy szebeni antikváriumban vásároltam
meg, még valamikor egyetemista korom-
ban, és azóta, mint mondani szokás, bár-
hová is sodort az élet, magammal vittem.
Lapjai már akkor sárgák voltak, de azóta
még jó néhány hasonló árnyalatot elhelye-
zett rajtuk az idõ, amely legelõször mindig
az újságpapírt részesíti kitüntetõ figyelmé-
ben. Márpedig az Est 1938-as
Hármaskönyve, amelyet az Est, a Pesti Napló
és a Magyarország elõfizetõinek szántak,
nagy példányszáma miatt hasonló papír-
ból készült, és magán viseli nem csupán a
korabeli, hanem általában az évkönyvek
valamennyi jellegzetességét: szerkesztésük,
tartalmuk rendszerint úgy épül fel, hogy
minél több olvasnivalót és információt

nyújtson különbözõ képzettsé-
gû embereknek. Amikor

kézbevettem a könyvet a
polcokkal telezsúfolt, szûk
szobában, a padlóra fel-
kent fáradtolaj szocreál-
tisztaságot árasztó illatá-
ban, véletlenül éppen a 73.
oldalon nyitottam ki, ahol
azt írta: József Attila

1905-ben született Buda-

pesten. Szegeden élt, ma Budapesten tiszt-
viselõ. Költõ, esszéíró. Verskötetei: Medve-
tánc (1934), Nagyon fáj (1936), és utána kö-
vetkezett az akkor még csupán kesernyés,
de azóta egyre fájdalmasabbá való Kész a
leltár. Emlékszem, akkor nagyon megdöb-
bentem: úgy éreztem,
mintha az élõ József Atti-
lával találkoztam volna, és
mint késõbb kiderült,
egész sor olyan költõ tár-
saságában, akik az akkor
már halott Ady, Juhász
Gyula, Kosztolányi, Tóth
Árpád után (verseikkel a naptári részben
rájuk is emlékeztek) tovább vitték a ma-
gyar költészetet. Vagy ahogyan a bevezetõ
fogalmaz: „a ’fiatal’ költõk neve mellett a
legszükségesebb életrajzi adatokat is közöl-
jük. Ezek az adatok a mai Magyarorszá-
gon kívül Erdélyt, a Felvidéket és a Délvi-
déket is állandóan idézik és mutatják,
hogy népünknek mennyire minden rétegé-
bõl táplálkozik az egyetemes magyar iro-
dalom.” Nem vagyok irodalomtörténész:
az Est évkönyvében közölt költõk közül
Bakos Ákos, Berczeli Károly, Marconnay
Tibor, Mikes Margit, Mollináry Gizella és

több más korabeli alkotó nevével itt talál-
koztam elõször és utoljára, mint ahogyan
becsültem az újságíró elõdök jó szemét,
hogy az erdélyiek közül Bartalis János,
Dsida Jenõ, Jékely Zoltán, Szemlér Ferenc
is ott volt a sorban, nem is beszélve azok-

ról a nevekrõl, amelyek
nélkül ma nem csupán
szegényebb lenne, hanem
nem is létezne a magyar
irodalom: Berda, Illyés,
Weöres, Szabó Zoltán,
Zelk Zoltán és így tovább.
Közben rájöttem arra is,

hogy mit jelent az elõszót író névtelen
szerkesztõ idézõjele a fiatalok szó két ol-
dalán, hiszen az akkor már középkorúak is
szép számmal szerepeltek a több nemzedé-
ket átfogó antológiában. És az évkönyv ol-
dalain ott következnek hosszú összeállítá-
sok a színházakról, immár klasszikusnak
tekintett szobrászokról és szobrokról, mi-
közben egy kis, Karafiáth Jenõ fõpolgár-
mester és Szendy Károly polgármester arc-
képeivel illusztrált szövegbetét megjegyzi,
hogy„Budapest mindenek mellett az az
igazi kultúrváros, ahol a mûvészek otthon-
ra találtak, ahol igazán élvezni tudják a

szépet úgy a képekben, szobrokban, mint a
zenében.”
Azóta eltelt hetvenhárom esztendõ. És
amint az Est 1938-as évkönyvét újra meg
újra fellapozgatom, hogy az akkor még élõ
József Attilával, kor- és sorstársaival talál-
kozzam, egyáltalán nem értem, hogy Bu-
dapesten miért kell elmozdítani a szobrát
annak a költõnek, akinek legalább a nevé-
rõl valóban a magyar nemzet minden tagja
hallott. Mint ahogyan azt sem értem: miért
kell rendszeresen és folyamatosan támadni
azt a budapesti értelmiséget, amely idõktõl
függetlenül átvette, megõrizte, tovább vitte,
gazdagította és sokszínûvé tette a „Buda-
pest, kultúrváros” fogalmat, hiszen a bár-
hol élõ magyarság számára, ott legbelül,
mindenekelõtt ezt jelenti a Duna két part-
ja. Nem politikát, nem közigazgatást, nem
adó- és illetmény-változásokat, az egymás-
sal való állandó marakodást, hanem azokat
az értékeket, amelyeket fölösleges mind-
egyre kiválogatni politikai indokok alapján,
ide vagy oda csoportosítani. A kultúra és
általában az idõben való megmaradás vagy
kihullás ugyanis rendeletileg nem szabá-
lyozható – ismerné el még Karafiáth fõpol-
gármester is. 

Kész a leltár? 
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A heti szokásos miniszterelnöki nagyotmondások
és álmodozások között akadtam arra a kijelentés-
re, miszerint Románia mezõgazdasági kapacitása
80 millió ember táplálására képes, s el kell érni,
hogy az ország élemiszer-importálóból kiviteli
nagyhatalom legyen. Ez a mondat, ha komolyan
vesszük, s miért is ne vennõk, gyökeres szemlélet-
váltásról, lépéskényszerrõl árulkodik.
Egykor Romániát a Balkán bõségkosarának te-
kintették, elsõsorban a bõségkosár fosztogatói: az
ország elitje, és fennen hirdették, hogy Románia
elsõrendûen mezõgazdasági (eminamente agrar)
állam. Ennek megfelelõen alakították az ország
gazdasági életét, a termékszerkezetét, a külkeres-
kedelmi összeköttetéseket és a mérlegegyensúlyt.
A lakosság jelentõs hányada a mezõgazdaságból
élt, oda kötötte lak- és munkahelye, ott alakult ki
újkori kulturális identitása. Következésképpen a
városok kicsinyek és otthonosabbak voltak, az or-
szág útjai híresen elhanyagoltak vagy ki nem épí-
tettek, kevesebb gyár füstölt, kevesebb üzemben
szólalt meg a sziréna mûszakvégeken.
Aztán a szocializmus, szovjet receptre, mindezt a
békés és idilli képet felforgatta, kirángatta a falusi
lakosságot a biztonságos otthonból, iparosított és
„blokkolt”, villamosított, a városokat megnövelte,
a levegõt és a tudatot mindenféle mellék- és fõter-
mékkel beszennyezte. Enni nem volt fontos, sõt a
racionális táplálkozásról demakogtak, midõn az
elégséges megszerzése is kétes volt. A szocialista
társadalom felé vezetõ utazás közben, miként azt
egy korabeli vicc sommázta: nem eszünk.
Bár az ún. Valev-féle KGST-terv Romániának a
mezõgazdaságban szánt nagyhatalmi szerepet, a
tábor országainak éléskamrája lehetett volna, azt
Dézs elvtárs és a függetlenségi rögeszme hívei el-
utasították. És még inkább iparosítottak. (Annak
idején XI.-es koromban gyarló fejjel azt gondol-
tam, hogy az emberek inkább esznek és áldoznak
ételre, mint bármi másra, a kaja bármikor eladha-
tó, maga a biztonság, de kioktattak, hogy az ipar
varázslatokra képes. Lásd a ma már nem füstölgõ
gyárakat és visszamaradt ipari szennyhegyeket.)
Most pedig cancel: vissza a mezõkhöz. Ennek
hallatán az ember csak közhelyeket tud hebeg-
ni: Ki megy vissza gazdálkodni? Ki fogja meg-
mûvelni a földeket? Milyen gépekkel? Kinek
lesz elég pénze azokhoz? Milyen áron terme-

lünk majd? Eladható lesz? A nagy
áruházláncok elfogadják-e a
Nyárád- vagy Szamos-mente ter-
ményeit? Hogy teszik változatossá
a kínálatot? Hiszen míg például
franciák vagy olaszok legalább hét-

száz féle sajtot termelnek, itt-
hon az évezrednyi hagyomány
ellenére alig harminc félére

szûkül a választék. Sebestyén Mihály
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„Budapest, kultúrváros”
– a bárhol élõ magyar-
ság számára, ott legbe-
lül, mindenekelõtt ezt
jelenti a Duna két partja.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem vagyunk különlegesek. De nem vagyunk a
világ szennye és mocska sem. Egyszerûen va-

gyunk, és minden csak megesik velünk.” 
Chuk Palahniuk

Az udvari költõ síremléke

Tibetben

Mezei
A nap címe. Bãsescut a felfüggesztés fenye-
geti azok után, amiket a bíráknak mondott,
Jurnalul naþional

Magyarázat. Tesz, amit tesz a hiperaktív el-
nök, és így vagy úgy beledurrant a nullás-
lisztbe, barnára festi a kalapács nyelét. Az
(immár lassan egyedüli) ellenzéki papír-napi-
lap kéjesen idézi Crin Antonescut és Victor
Pontát, akik szintén lelkesen sorolják az oko-
kat, amikért az elnök majd kirúghatóvá vá-
lik. Valami azt súgja, hogy Traian Bãsescu
nem viszi végig a második mandátumát, a
népszavazás után elvonul… hova is? 

Tiszteletre méltó. Az Adevãrul és a
Cotidianul ismerteti Cristian Preda, a nagyob-
bik kormánypárt értelmiségije rádióban kifej-
tett véleményét. C. Preda semmi esélyt nem
lát arra, hogy a PDL megnyerje a választá-
sokat. „Elszigeteltebbek vagyunk, mint an-
nak idején a Nagy-Románia Párt”, mondta
az európai parlamenti képviselõ. (Aki liberá-
lisként kezdte, és akit véleményünk szerint
szívesen „visszafogadnának” Antonescuék –
bár ki tudja…) A politikus hozzátette: ilyen
körülmények között a PDL-nek képesnek és
hajlandónak kell mutatkoznia szövetségkö-
tésre más politikai erõkkel. Mindenesetre
Preda nem elõször bizonyítja, hogy A király
mezetlen! felkiáltás nem csak ártatlan kisgye-
rektõl származhat, mint a mesében. 

Még egy bíráló. Nem sorolható a fenti kate-
góriába Adriean Videanu volt fõpolgármester
és miniszter, valamint éjszakai szavazat-
számláló hasonló értelmû tévében tett nyilat-
kozata, amelyet a Gândulban olvastunk.
Videanu is azzal vádolja pártját, a PDL-t,
hogy az „megcsontosodott” és „erõtlen”, vé-
leménye szerint ha Emil Boc nem kezd bátor
gazdaságélénkítésbe, Románia pénzügyileg
lebénulhat. Íme, a már meggazdagodott,
megállapodott – és egy-két lépéssel hátrább
szorult – régi garnitúra is támadja szegény
Bocot. Pedig õ aztán igazán ártatlan, nem
csinált semmit!

A nap álhíre. Elena Udrea visszatér a fény-
képezõ kamera elé, ugyanis stábjával együtt
elfelejtette a legfontosabbat: Elena Lupes-
cunak (eredeti nevén Farkas Magdának) öl-
tözni, a bõrébe bújni. 



Hírösszefoglaló

Az idei és jövõ évi inflá-
ciós célt egyaránt lefelé

módosította a Román
Nemzeti Bank (BNR),
amelynek értelmében idén
4,6 százalék helyett 3,3 szá-
zalékos, 2012-ben a 3,5
százalék helyett pedig csu-
pán 3 százalékos pénzhígu-
lásra számít – jelentette be
tegnap a negyedéves inflá-
ciós jelentést bemutató saj-
tótájékoztatóján Mugur
Isãrescu, a jegybank elnö-
ke. Bár részletekre nem tért
ki, a kormányzó elmondta,
a jegybank inflációs muta-
tói alapján valamivel két
százalék fölötti gazdasági
növekedés várható 2012-
ben. „Az árcsökkenés kö-
rülbelül jövõ tavaszig tart,
márciusban az inflációs rá-
ta két százalékon, vagy az
alatt fog megállni. Nyár fo-
lyamán ismét enyhe növe-
kedésnek indulhat, hogy az-
tán stabilizálódjon” – ma-
gyarázta Isãrescu. Hozzá-
tette, a tavaly õsz óta eltelt
idõben a pénzhígulás na-
gyon nagy, 0,7 százalékos
ütemben mérséklõdött, jövõ
évben azonban már normá-
lis, 0,2 százalék körüli lesz
ez a változás. A kormányzó
röviden kitért arra is, hogy a
BNR egyensúlyra törekszik
az átváltási árfolyamok
meghatározásában. „Nem
szeretném azt az érzetet
kelteni, hogy egy bizonyos
árfolyamszintet céloztunk
meg” – fogalmazott a jegy-
bankelnök, hozzátéve, a jö-
võ év elején tapasztalható
globális tõkepiaci mozgá-
soknak nagy szerepük lesz
a BNR monetáris politiká-
jának alakulásában. 

ÚMSZ

Egyszer s mindenkorra
véget kell vetni annak a

rendszernek, amelyben az ál-
lami és a magánszektorban
tevékenykedõ „ügyeskedõk”
meg nem érdemelt nyereség-
re tesznek szert, míg alkal-
mazottaik és a széles töme-
gek fizetik ezen hatékony
ügyleteknek a számláját –
szögezte le tegnap, a külföldi
hitelezõk harmadik vizsgáló-
dását összegzõ sajtótájékoz-
tatón Jeffrey Franks. 

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) küldöttségének veze-
tõje különben úgy látja, a ro-
mán kormány és a hatósá-
gok eléggé eltökéltek az álla-
mi vállalatok magánosítását
és a privát szférából érkezõ
menedzserek kinevezését il-
letõen, ugyanakkor több cse-
lekvést látna jónak, valamint
a vonatkozó törvények vég-
legesítését. Franks elmondá-
sa szerint szakértõi szinten
egyetértés született azt illetõ-
en, hogy az ország jól teljesí-
tett és eleget tett a hitel-meg-
állapodás követelményeinek. 

Dupla haszon
az uniós pénz

A gazdasági növekedés
kilátásait ismertetve – amely
az IMF szerint idén 1,5 szá-

zalékos, jövõre pedig
1,8–2,3 százalék közötti le-
het – a valutaalapi képviselõ
hangsúlyozta, hogy min-
dennél fontosabbak az óva-
tos döntések. Az Európai
Bizottság (EB) ennél vala-
mivel bizakodóbb a fellen-
dülést illetõen, legalábbis
ami a 2011-es évet illeti.
Mint Székely István Eb-kül-
döttségvezetõ a tegnapi saj-
tótájékoztatón elmondta, az
uniós hatóság idénre 2 szá-
zalékos, jövõre pedig 1,9–

2,1 százalékos gazdasági
növekedéssel számol.

Az európai alapok lehívá-
sát létfontosságúnak nevezve
Franks rámutatott: a közös-
ségi pénzek segítségével ösz-
tönözni lehet a gazdaság te-
vékenységét úgy, hogy köz-
ben az államkasszát nem kell
megterhelni. „Ez különösen
fontos egy olyan idõszakban,
amikor a pénzügyi nehézsé-
gek költségvetési megszorítá-
sokat követelnek meg” – tette
hozzá, egyben a még végle-

gesítés alatt álló jövõ évi bü-
dzsétervezet témáját is felve-
zetve.

Béremelés 
csak nyáron?

Elmondása szerint a jó
termésnek köszönhetõen je-
lentõsen visszaesett infláció
további csökkenésére számí-
tanak, ugyanakkor meg-
egyeztek abban is, hogy az
ország 2012-ben három szá-
zalék alá szorítja a fiskális
deficitet. „Ez azért lényeges,
hogy minél kisebb legyen az
ország Európával szembeni
sebezhetõsége” – fogalma-
zott Jeffrey Franks, hangsú-
lyozva, hogy a kormánynak
szigorúan korlátoznia kell
minden költségvetésen kívü-
li kiadását. „Megállapod-
tunk a közalkalmazotti bé-
rek és  a nyugdíjak nominá-
lis értékének befagyasztásá-

ban. Mivel a költségvetés
óvatos, abban maradtunk,
hogy ha a pénzpiaci változá-
sok lehetõvé teszik, jövõ
nyártól emeljük a fizetéseket
és nyugdíjakat” – fejtette ki
az IMF-küldött.  

„Hatékonyság
mindenekelõtt”

Összegzésében Jeffrey
Franks kitért az energiapiaci
árliberalizáció kérdésére is.
Sietett leszögezni: a Nemzet-
közi Valutaalap azt várja el a
román hatóságoktól, hogy a
villanyáram- és földgázszer-
zõdések kivétel nélkül nyi-
tottak és átláthatóak legye-
nek. „Nem azt kértük, hogy
a lakossági energiaárak a leg-
rövidebb idõn belül utolérjék
a globális szintet, hanem,
hogy ez fokozatosan valósul-
jon meg annak érdekében,
hogy a háztartások jövede-
lemszintje növekedjen” –
igyekezett tisztázni az IMF-
képviselõ. Majd magyarázat-
ként hozzáfûzte, hogy Ro-
mánia nagyon drágán im-
portált gázt Oroszországból,
amelyet jelentõs állami tá-
mogatások révén olcsóbban
bocsátott a fogyasztók ren-
delkezésére. „Az állam tehát
gyakorlatilag bizonyos üzle-
teket támogat. Jobb stratégia
lenne, ha reálisabb árat szab-
na meg és kisebb fogyasztás-
ra ösztönözné a vállalkozá-
sokat. A fogyasztást és gyár-
tást illetõen hatékonyságra
kell törekednünk” – javasolta
Franks. A pénzügyi szakem-
ber mindehhez hozzátette,
hogy jelenleg a leggazdagab-
bak részesülnek a legna-
gyobb támogatásokban, ho-
lott a legrászorultabbakon
kellene segíteni. 

HIRDETÉS
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„Az ország jól teljesített” – vélte Jeffrey Franks, Tony Lybek IMF-, valamint Székely István EB-képviselõ

A Junior Business Club
(JBC) november 23-án a
sepsiszentgyörgyi Babeº-
Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Karával
partnerségben második al-
kalommal szervezi meg az
Üzleti Tervek versenyét.

A szervezõk és a verseny
célja az, hogy a fiatalok
minél könnyebben elsajá-
títsák egy üzleti terv elké-
szítését. Az üzleti terv
megírása a fiatalokat olyan
gyakorlati kérdések megol-
dására vezeti, amelyek ké-
sõbb hasznosak lehetnek
számukra. 

A résztvevõk idén tetszés
szerint egy alapszintû, illet-
ve és haladó szintû terv be-
mutatásával készülhetnek
– elõbbi elsõsorban a kö-
zépiskolásokat (XI–XII.
osztályos diákokat), míg
utóbbi az egyetemistákat
és fiatal végzõsöket céloz-
za meg.

A versenyzõk üzleti ter-
veit kiváló, ugyanakkor

változatos zsûri értékeli,
akik között közgazdász,
egyetemi professzor, befek-
tetõ, vállalkozó egyaránt
megtalálható. A verseny
nyertesei, akárcsak múlt
évben, idén is értékes dí-
jakban részesülnek. 

A versennyel kapcsola-
tos információk (üzleti terv
minta, jelentkezési feltétel,
egyebek) megtalálhatóak a
www.utv.juniorbusinessclub.ro
weboldalon. 
Verseny idõpontja: 2011.
november 23. (9:00-13:00
óra).
Helyszín: a sepsiszent-
györgyi Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem.
Versenyzõk jelentkezési
idõpontja: legkésõbb 2011.
november 9., (weboldalon
a „Jelentkezés” menüpont
alatt).
Üzleti tervek leadási ha-
tárideje: legkésõbb 2011.
november 16., (e-mail:
juniorbusinessclub@yahoo.com) 

(JBC sajtóiroda)

Kovács Zsolt

Míg az erdélyi lakosság
alig 4,6 százalékának van

saját vállalkozása, 81,9 szá-
zalékuk nem is kíván céget
alapítani és mindössze 13,5
százalék lenne hajlandó vál-
lalkozásba kezdeni - derült ki
a abból a felmérésbõl, ame-
lyet az Integrált vállalkozásfej-
lesztési modell három fejlesztési
régió kisvárosaiban címû pro-
jekt keretében végzett el az
Etnikumközi Viszonyok Ku-
tatóközpontja. Tamás Sán-
dor, a Kovászna megyei ön-
kormányzat elnöke a tegnapi
sepsiszentgyörgyi sajtótájé-
koztatón kiemelte: elõzmény
nélküli ez a munka, hiszen
Erdélyben még nem készült
átfogó kutatás a témában. 

A vállalkozói kedv felmé-
résére és az adatbázis elké-
szítésére azért volt szükség,
mert a következõ idõszak-
ban Kézdivásárhelyen,
Margittán és Zsombolyán
képzõközpontokat hoznak
létre, illetve tanácsadást biz-
tosítanak azok számára,
akik új vállalkozást indítaná-
nak, vagy a meglévõt kíván-

ják fejleszteni. A kezdemé-
nyezés célja, hogy 2012-ben
540 résztvevõt tanítsanak
meg vállalkozói ismeretekre,
illetve elõsegítsék 54 új ke-
reskedelmi társaság megala-
kítását. Klárik Attila pro-
jektmenedzser, a LAM Ala-
pítvány elnöke elmondta, az
Európai Szociális Alap által
támogatott, kétmillió euró
értékû projekt Erdély három
fejlesztési régiójára terjed ki,
ezen belül pedig 104 kisvá-
rost foglal magába.

Bátor nagyvárosiak

Mint a felmérésbõl kide-
rült, erdélyi viszonylatban –
ahol ezer személyre átlag 27
cég jut - a vállalkozások
számát tekintve élen járnak
a nagyvárosok és környé-
kük, elsõsorban Kolozsvár,
Temesvár, Brassó, Nagyvá-
rad, Arad és Szeben, emel-
lett pedig olyan nagyobb tu-
risztikai potenciállal rendel-
kezõ kisvárosok, mint
Predeal, Herkulesfürdõ,
Kovászna, Tusnádfürdõ és
Borszék. A Zsil völgye és a
Szeben megyei Kiskapus

ugyanakkor a leghátrányo-
sabb helyzetben levõ telepü-
léseknek számítanak ebbõl
a szempontból, ahol ezer
személyre alig hét vállalko-
zás jut. 

A vállalkozói hajlam a fi-
atal, egyedülálló, magasan
képzett, átlag feletti jövede-
lemmel rendelkezõ férfiak
körében a legmagasabb,
akik több pénzt szeretnének
keresni, és munkavégzés te-
rén nagyobb szabadságra
vágynak – mutatott rá is-
mertetõjében Csata Zsom-
bor szociológus, a kutatást
végzõ központ igazgatója. 

Éllovas Székelyföld

A kérdõíves módszerrel
végzett, reprezentatív felmé-
rés szerint, Székelyföldön
nagyobb a vállalkozói kedv,
mint Erdély más térségeiben,
amit Csata Zsombor azzal
magyarázott, hogy a székely-
földi emberekben nagyobb a
hajlandóság az együttmûkö-
désre, csakúgy, mint az egy-
más iránti bizalom. Székely-
földön belül Maros és Hargi-
ta megyékben több az aktív

cég, mint Háromszéken, el-
lenben azok átlagban keve-
sebb alkalmazottat foglal-
koztatnak és kisebb üzleti
forgalmat valósítanak meg,
mint a Kovászna megyei vál-
lalkozások. 

Borúlátó cégvezetõk

A felmérésben megkérde-
zett erdélyi vállalkozók
többsége (40,5 százaléka)
szerint az idei év rosszabb
volt mint tavalyi, és mind-
össze 21,5 százalékuk látja
eredményesebbnek a 2011-
es esztendõt. A borúlátó
cégvezetõk az ország rossz
adó- és pénzügyi politikáját,
a megrendelések csökkené-
sét, a korrupciót és a nem
lojális konkurenciát nevez-
ték meg problémaként. 

A szociológus ugyanak-
kor arra is rámutatott, hogy
az erdélyi lakosság körében
negatív a vállalkozók meg-
ítélése, a megkérdezettek
több mint 80 százaléka sze-
rint ugyanis a vállalkozók
„olyan ügyeskedõ emberek,
akik mindig megtalálják a
törvényes kiskapukat”. 

Másodszor startol az
Üzleti Tervek Versenye
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Isãrescu: az

infláció jövõre 

tovább csökken
Elégedetten távozik az IMF

Mindent összevetve elégedetten távozott Bukarestbõl a

külföldi hitelezõk – a Nemzetközi Valutaalap (IMF), Eu-

rópai Bizottság és Világbank – küldöttsége. Jeffrey Franks

IMF-képviselõ leszögezte, hogy az „óvatos” költségvetés

nyár elõtt nem teszi lehetõvé sem a közalkalmazotti bérek,

sem a nyugdíjak emelését, ugyanakkor hatékonyabb ener-

gia és támogatási politikát szorgalmazott.

Vállalkozószellem, palackban 



ÚMSZTÁRSADALOM2011. november 8., kedd   www.maszol.ro 7

Röviden

ÚMSZ

A romániai iskolai rende-
lõk nagy részének nincs

mûködési engedélye, mert
nem tartják be az akkreditá-
láshoz szükséges törvényes
elõírásokat – derül ki a köz-
egészségügyi hatóságok ada-
taiból. Fehér és Kolozs me-
gyében például a rendelõk fe-
lében gyakorlatilag illegali-
tásban dolgoznak az iskola-
orvosok. A legtöbb tanintéz-
ményben az infrastruktúra
hiánya miatt kellene bezárni
a betegellátók ajtaját. Tar
Gyöngyi, a Hargita Megyei
Közegészségügyi Igazgató-
ság vezetõje szerint az iskolai
rendelõk korszerûsítéséhez
és az engedélyeztetéshez se-
gítséget kaphatnak az iskola-
orvosok az önkormányzat-
októl, ezt azonban a többség
elmulasztja kérni. Hargita
megyében egyetlenegy ren-
delõ esetében kérte az orvos
a hatóságok segítségét. 

Senki sem tudja

„Mióta én eljöttem az is-
kolából, az önkormányzatok
felügyelete alá kerültek a
rendelõk, ez azt jelentette,
hogy helyi forrásból kellene
ezeket korszerûsíteni. De
igazából senki sem tudja, mi-
re is lenne valójában szük-
ség. Az oktatási intézménye-
ken belüli sürgõsségi esetek
ellátásához elég az asszisz-
tensek jelenléte, az általános
orvosi vizsgálatokat a házi-
orvosok, illetve adott esetben
a szakorvosok végzik. Va-
gyis az iskolaorvos tulajdon-
képpen fölösleges” – hangsú-
lyozta Mircea Oltean kolozs-
vári háziorvos, aki korábban

a kincses város egyik iskolai
rendelõjében dolgozott. A
szakember azonban úgy vé-
li, van olyan egészségügyi
terület, amelynek ellátását
az iskolaorvosok tudnák
eredményesen biztosítani.
„Rendkívül fontosnak tarta-
nám, ha a drogprevenciós
programokat olyan orvos se-
gítené, aki nap mint nap lát-
ja a gyerekeket, aki azonnal
felismeri a tudatmódosító
szerek fogyasztásának jeleit
az érintetteken. Ugyanígy jó
volna, ha például a diabé-
tesz, az AIDS elleni kam-
pányt vagy bármely olyan
akciót, amely az egészségvé-
delmet szolgálja, iskolaor-
vos is folytatná.  Csak az is-
kolán belül látszik ugyanis,

hogy a fiatalok hogyan visel-
kednek, mennyire vannak
kitéve azoknak a veszélyek-
nek, amelyeket az életvite-
lük, közösségi kapcsolataik
is magukban rejtenek” – ma-
gyarázta. Mircea Oltean kér-
désünkre elmondta: azért
hagyta ott korábbi állását,
mert „az iskolaorvos csak
dísz az iskolában”. A szak-
ember szerint az iskolai be-
tegellátás rendszere elavult,
az elodázhatatlan korszerû-
sítésre pedig nincs elég pénz
és nincs is ehhez átgondolt
egészségügyi stratégia. 

Daniel Ciocan, a Kolozs
Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság szóvivõje az
ÚMSZ megkeresésére elis-
merte: bár jelentõs az állásel-

hagyók aránya az iskolaor-
vosok között (elsõsorban az
alacsony bérek és a rossz
munkakörülmények miatt),
egyelõre még így is el tudják
látni a feladatokat. Kolozs-
váron 55 iskolának és 25
óvodának van saját rendelõ-
je, ötven százalékuk rendel-
kezik érvényes engedéllyel,
ötven százalékuk pedig ide-
iglenes jóváhagyással mûkö-
dik. Kérdésünkre, hogy az
országos egészségügyi kam-
pányokra, prevenciós prog-
ramokra szánt pénzkeretbõl
át lehet-e csoportosítani
olyan összegeket, amelyek a
rendelõk mûködését segítik,
a szóvivõ kitérõ választ
adott. „Ez a kérdés nem a
megyei igazgatóságok hatás-

körébe tartozik” – mondta
Daniel Ciocan.

Fõ a biztonság

László Attila kolozsvári
alpolgármester hangsúlyoz-
ta, az önkormányzat három
éve vette át az iskolai rende-
lõket, és azóta folyamatosan
fejlesztik ezeket. „Nagyon
sok a különleges helyzet, és
ezek mind különleges meg-
oldást igényelnek. A Bátho-
ry István Elméleti Líceum-
ban például ideiglenes enge-
déllyel mûködik a fogorvosi
és orvosi rendelõ. Azért nem
kaptak mûködési engedélyt,
mert közös folyosóra nyílik
mindkettõ. Ahhoz, hogy eb-
ben az iskolában az elõírá-
soknak megfelelõen mûköd-
jenek a betegellátók, átépí-
tésre lenne szükség” – nyi-
latkozta az elöljáró. László
Attila szerint gondot jelent,
hogy nagyon kevés a szak-
képzett orvos, egyre nehe-
zebb megfelelõ kompetenci-
ával rendelkezõ szakembert
alkalmazni.  Jelenleg Ko-
lozsváron 48 orvos és 96
asszisztens látja el a város-
ban tanuló diákokat.  „Ter-
mészetesen szakorvos kezeli
a gyereket, de megnyugtat a
tudat, hogy van, aki segít-
sen, ha nagy baj van. Annyi
mindenre költenek a hazai
iskolákban, szerintem az or-
vosi rendelõk megfelelõ fel-
szerelése kellene hogy ab-
szolút elsõbbséget élvezzen
mindenhol” – foglalt állást
egy diabéteszben szenvedõ
kolozsvári kislány anyukája,
aki hozzátette: egészségügyi
szempontból is biztonság-
ban érzi a gyerekét a Bátho-
ryban. 

A szülõket vádolják

Gondatlanságból elkövetett
emberölés gyanújával indult
eljárás tegnap egy Szilágy
megyei házaspár ellen. A
szülõk tarlóégetés közben  a
felgyújtott területen felejtet-
ték két hónapos  kislányu-
kat. Az áldozatot október
27-én szállították a kolozsvá-
ri kórházba, ahonnan men-
tõhelikopterrel küldték to-
vább Bukarestbe, életét
azonban a gondos orvosi be-
avatkozás ellenére sem sike-
rült megmenteni. A házas-
párnak még hat gyermeke
van, de a gondatlan szülõk-
tõl megvonták a felügyeleti
jogot az illetékes hatóságok.

Letartóztatták 
az erõszakoskodókat

Két férfi ellen indult tegnap
eljárás az Arad megyei
Pécskán, mert a gyanú sze-
rint bántalmaztak és meg-
erõszakoltak egy kétéves kis-
fiút. Az áldozatot súlyos, ki-
vérzett állapotban édesanyja
szállította kórházba. A nõ
élettársára és annak barátjá-
ra bízta kisfiát néhány órára.
A sérültet megmûtötték, ál-
lapota jelenleg is kritikus. A
bûncselekménnyel kapcso-
latban jelenleg is folyik a
nyomozás.

Újabb erdõtüzek

Kétszáz tûzoltó oltotta teg-
nap a Fehér, Szeben és Vâl-
cea megyékben pusztító er-
dõtüzet, a hónapok óta tartó
szárazság és a rendkívül erõs
szél miatt több hektár erdõ
kapott lángra. A tûzvédelmi
szakemberek arra figyelmez-
tetnek, hogy az õszi tarló-
égetések miatt a természet-
védelmi területek is veszély-
ben vannak. A lángokat teg-
nap délután megfékezték.

Orvosok illegalitásban
Egészségügyi engedély nélkül mûködik a hazai iskolai rendelõk több mint fele

Rendelõ a kolozsvári Báthory-líceumban. Átépítésre van szükség az engedélyhez

S.M.Z.

„A forradalom Veres-
patakon kezdõdik” – hir-

dette tegnap az egykori New
York (Continental) szálloda
ablakaiba kitûzött méteres
transzparens: önkényes ház-

foglalók vették birtokukba a
lakatlan ingatlant, hogy a ci-
ánalapú aranykitermelés és a
bányanyitást engedélyezõ
döntéshozók ellen tiltakoz-
zanak. Az aktivisták egy ré-
sze az ingatlanban bariká-
dozta el magát, többen pedig

a szálloda lépcsõit foglalták
el, hogy a helyszínre kivezé-
nyelt rendõrök ne tudják be-
kísérni a rendõrõrsre a benti
tüntetõket. A Kolozsváron
szokatlan (forradalmi) han-
gulatú demonstráción do-
bokkal, sípokkal jelezték a

környezetvédõk: határozot-
tan elutasítják a bányanyi-
tást, és azokat, akik a környe-
zetre káros beruházást támo-
gatják. Szakáts István szerve-
zõ sajtónyilatkozatban azt
hangsúlyozta: a beruházás
nemcsak a verespatakiakat
veszélyezteti, de a kolozsvári-
akat is, ezért rendezték ebben
a városban a házfoglalással
egybekötött demonstrációt.
Az „Ocupy Conti” fedõnevû
akción részt vevõk szóróla-
pokat osztogattak, és kilátás-
ba helyezték: akár több na-
pon át is „ostrom alatt” tart-
ják az üres épületet, hogy
nyomatékot szerezzenek kö-
veteléseiknek. A szervezõk
abban bíznak, a következõ
napokban egyre több helyi la-
kos csatlakozik a rendez-
vényhez. A rendõrség tegnap
kora délután dulakodás és
hangos szóváltás után állítot-
ta elõ az aktivistákat, akik az
követelték, hogy az illetéke-
sek „erõszak nélkül” járjanak
el ügyükben. Egyelõre nem
tudni, hogy milyen bírságra
számíthatnak a kolozsvári til-
takozók. 

Szállodafoglalás Kolozsváron

Forradalmi hangulat a Continental szállónál: Verespatakért tüntettek a környezetvédõk Fotó: Sipos M. Zoltán

Hírösszefoglaló

Több ezer eurós kártérí-
tést követel a nyárádsze-

redai önkormányzat tagjaitól
a Maros megyei kormány-
megbízott. Marius Paºcan
prefektus néhány napja bepe-
relte a nyárádszeredai önkor-
mányzat tagjait. Tizennégy
képviselõ azért áll majd bíró-
ság elé, mert a kormánymeg-
bízott szerint nem hajtották
végre a város fõterén találha-
tó, ortodox egyház tulajdo-
nában lévõ telekre vonatkozó
bírósági végzést. Ezt ugyanis
az említett döntés szerint ki
kellett volna venni a közterü-
leti leltárból. A tanácsosok
számára nemrég kikézbesí-
tett törvényszéki idézés sze-
rint Marius Paºcan a telekre
vonatkozó bírósági döntésre
hivatkozva fejenként 6000
eurós kártérítést követel a 13
tanácsostól, illetve Tóth Sán-
dor alpolgármestertõl. A kár-
térítési per november 25-én
lesz a Marosvásárhelyi Táb-
labíróságon, ítélet még
ugyanaznapra várható. Tóth
Sándor szerint a prefektus
azért gyakorol nyomást a tes-
tületre, hogy az illetékesek az

ortodox egyház érdekei sze-
rint járjanak el a telekügy-
ben. Mint arról korábban be-
számoltunk, az említett terü-
letet 2002-ben kormányren-
delet révén minõsítették
parkká, az önkormányzat
tagjai pedig arra hivatkoz-
nak: nem áll módjukban
megváltoztatni ennek a státu-
sát, így nem nyilváníthatják
az ortodox egyház magánva-
gyonává. Az alpolgármester
szerint jogi szempontból kü-
lönösen aggályos, hogy a
prefektus nem az önkor-
mányzatot, hanem személy
szerint a tanácsosokat pró-
bálja felelõsségre vonni, a
pénzbeli kártérítési igény pe-
dig egyértelmûen arra mu-
tat, hogy a kormánymegbí-
zott valójában nem a kérdés
rendezését, hanem a magyar
tanácsosok megfélemlítését
és ellehetetlenítését akarja.
„Határozottan elítéljük a
prefektus magatartását, és
úgy látjuk, hogy az ilyen
nyomásgyakorlás nemhogy
közelebb, de egyértelmûen
távolabb visz az évek óta hú-
zódó ügy rendezésétõl” –
szögezte le Nyárádszereda
alpolgármestere. 

Folytatódik a telekháború

Fotó: Sipos M. Zoltán
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„Új kezdetet jelent szá-
munkra a bukaresti Or-

szágos Színházi Fesztiválon
(FNT) való részvétel. Elisme-
rés és kihívás a fõvárosi desz-
kákon fellépni, hisz még min-
dig ez az ország leghíresebb
fesztiválja” – értékelte az Új
Magyar Szónak Gáspárik Atti-
la az általa vezetett intéz-
mény fesztiváljelenlétét.  A
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház igazgatója hangsú-
lyozta: a Tompa Miklós Tár-
sulat felemelt fejjel tudott sze-
repelni azon a színházi szem-
lén, amelyre évek óta nem ka-
pott meghívást. Amint arról
lapunkban már beszámol-
tunk, a fõvárosi fesztivál va-
sárnap este a marosvásárhe-
lyi társulat Platonovjával (ren-
dezte: Harsányi Zsolt) és a fõ-
városi Bulandra Színház mû-
vészei által bemutatott Ivanov
(r. Andrei ªerban) címû elõ-
adással zárult. 

Tanulni kell 
a színháznyelvet

„A bukaresti fesztiválra
nem a díjakért mennek az
egyes társulatok, hisz nincs
verseny. Itt az egyetlen do-
log, amit nyerünk, de azt
mindenki, az a népszerû-
ség” – indokolta a FNT-n
való részvétel fontosságát
Gáspárik. Hozzátette, a fõ-
városi színházi szemle pozi-
tívuma, hogy „ez az a hely,
ahol személyes barátságok
köttetnek és erõsíttetnek
meg”. A Platonov közönség
általi fogadtatásával kap-

csolatban a színházigazgató
elmondta, a marosvásárhe-
lyi bemutató utáni elsõ elõ-
adáson mindössze harmin-
can nézték meg Harsányi
Zsolt darabját – most azon-
ban, ha mûsorra tûzik, leg-
kevesebb kétszázan válta-
nak rá jegyet.

„Van egy stabil közönség-
réteg, akiknek tetszik a Pla-
tonov, illetve Csehov drámái,
de ez nem elég. Közönségne-
velésre van szükség, hisz a
potenciális színházba járók
többsége nem érti a színház
nyelvét, így kényelmesebb el-
idegenedni a darabtól” –
hangsúlyozta a marosvásár-
helyi színház igazgatója.
Hozzátette: a helyzeten sokat
javítana, ha lennének szín-
házkritikusok, akik „átvezet-
nék a nézõt az elõadáson”. 

Kifulladt a fesztivál?

Az összesen 32 elõadást,
15 konferenciát és hat könyv-
bemutatót felvonultató feszti-
válon erõteljes volt a magyar
jelenlét: a marosvásárhelyiek
mellett kolozsvári társulat
három produkcióval (Ványa
bácsi, Suttogások és Sikolyok,
Leonce és Léna) lépett a fõvá-
rosi fesztiválközönség elé, a
sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház A velencei kal-
már, az M Stúdió Mozgás-
színház pedig Othello és hõn
szeretett Desdemonája címû
elõadását mutatta be. 

A lapunknak nyilatkozó
Alexander Hausvater, a te-
mesvári színház rendezõje
bírálta a 21. alkalommal
megszervezett FNT-t, ame-
lyet, mint fogalmazott „egy

független, menedzser által
irányított csapatnak kellene
szerveznie, nem pedig az
UNITER-nek”. Hangsúlyoz-
ta, egy országos színházi
fesztiválon nem egyéni dön-
tés alapján válogatott társula-
tokat kellene meghívni, ha-
nem olyan darabokat, ame-
lyek utalnak az aktuális szín-
házi évadra.

„Minden fesztiválnak
megvan a maga életciklusa,
egy idõ után minden kifullad
és megérik az újragondolás-
ra, és ez alól a bukaresti szín-
házi fesztivál sem lehet kivé-
tel. De ez nem az én aszta-
lom. Továbbra is hangsúlyo-
zom viszont: ez az ország
legjelentõsebb fesztiválja,
amelyen kiváltság részt ven-
ni” – kommentálta Hausva-
ter kijelentését Gáspárik. 

Röviden Újragondolják a FNT-t?
Baloga-Tamás Erika

A holland Aristo Quartet
és a Frissen Quartett

koncertje nyitotta tegnap es-
te a 9. Székelyudvarhelyi Ka-
marazene Fesztivált, a széke-
lyudvarhelyi városháza
Szent István-termében, ahol
a péntekig tartó rendezvé-
nyen több hazai és külföldi
zenész, együttes lép fel. Má-
tól színesedik az elõadók so-
ra, hisz a hazai, valamint
Norvégiából és Hollandiából
érkezõ mûvészek mellett egy
argentin hegedûmûvész,
Alejandro Drago is fellép
majd az udvarhelyi közönség
elõtt. A hazai mûvészek
hangversenyére szerdán ke-
rül sor, az udvarhelyiek má-
sok mellett Haáz Bence
(oboa), Lokodi Károly (he-
gedû), Márton József (brá-
csa), Zágoni Elõd (cselló) és
Kostyák Márton (nagybõgõ)
játékát hallhatják. A rendez-
vény kiemelkedõ eseménye
lesz az 1999-ben alakult ma-
gyarországi Új Harmónia
Fúvósegyüttes csütörtöki
koncertje. Az oboa-, klari-
nét-, fagott-, bõgõ- és kürt-
mûvészeket felsorakoztató
kilenctagú zenekar a buda-
pesti Zeneakadémiáról in-
dult azzal a céllal, hogy a
szerenád- és divertimento-
irodalom, illetve az ezek
nyomán megszületett ro-
mantikus és modern reperto-
ár kiemelkedõ alkotásait értõ
és színvonalas elõadásban
népszerûsítse. Az együttes
zenei repertoárja széles, a re-
neszánsz táncoktól, egészen
a dzsesszig ível, ezen belül is
nagy hangsúlyt fektetve a sa-
ját hangszerelésekre. 

Kamarazene

Udvarhelyen

Sike Lajos

„Amióta ide szerzõdtem,
minden fórumon próbál-

tam felhívni a figyelmet arra,
hogy a szatmári színház nyo-
morúságos körülmények
közt mûködik. Nem csupán
az épület és az infrastruktúra
katasztrofális, de költségveté-
sünk erdélyi és romániai vi-
szonylatban az egyik legki-
sebb. Pedig ugyanazt a mun-
kát végzi el az itteni színész
is, mint más színházbeli tár-
sa, csak éppen annak töredé-
kéért” – hangsúlyozta tegnap
délelõtti sajtótájékoztatóján
Keresztes Attila. A Szatmári
Északi Színház Harag
György Társulatának mûvé-
szeti igazgatója azt követõen
tartott sajtótájékoztatót,
hogy a napokban felmondott
Rappert Gábor és Nagy
Csongor-Zsolt a társulat két
színésze. A felmondások hát-
terében személyes konfliktu-
sok, valamint a színház mun-
katársainak alacsony fizetése
áll – viszont egyik mûvész
sem kommentálta az ügyet.
Rappert és Nagy annak elle-
nére távozott a színháztól,
hogy érvényben levõ szerzõ-
déseik vannak – mint meg-
tudtuk, elõbbi végigjátssza a
már rá osztott szerepeket,

Nagy pedig gondoskodik
„beugróról”.

„Jelen pillanatban a két fel-
mondás következtében elõ-
állt helyzeten túl az egyes saj-
tótermékek által kreált han-
gulatkeltéssel is meg kell küz-
denünk” – jelentette ki a saj-
tótájékoztatón Keresztes.
Hangsúlyozta: a színészek-
nek nehéz színpadra állni ak-
kor, amikor a sajtóban névte-
len forrásokra hivatkozva
újabb felmondásokat helyez-

nek kilátásba, miközben az
elõállt helyzet kapcsán tartott
társulati ülésen minden kol-
léga megerõsítette azt a szán-
dékát, hogy nem hagyja el
évad közben a társulatot.
„Valahol valaki hazudik – hi-
szek benne, nem a társulat
tagjai” – szögezte le a szat-
mári színház mûvészeti igaz-
gatója. Keresztes emellett a
sajtóban megjelent, szemé-
lyét érintõ vádakra is reagált.
„A fejlõdést nem lehetett és

nem lehet egyetlen varázsigé-
vel, cilinderbõl elõvarázsolva
elérni – ennek az ára a kõke-
mény, fegyelmezett értékte-
remtõ munka” – fogalma-
zott. Elmondása szerint a kri-
tizált idõszakban hét elõ-
adást rendezett Szatmáron –
„mintegy három és félszere-
sét annak, amennyit egy mû-
vészeti igazgató/fõrendezõ
szokott és kétszeresét annak,
ami egy átlagos beosztott
rendezõ penzuma lenne”. 

Színházgondok Szatmáron
ÚMSZ

Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is kulturális

naptárral jelentkezik a Ma-
rosvásárhelyi Kulturális Köz-
pont. Az Erdélyi Szépmíves
Céh kiadványainak arculati
jegyeit hordozó 2012-es ka-
lendáriumban a marosvécsi
helikonisták tizenkét embl-
matikus figurája jelenik meg.
A naptárt a november 10-én
kezdõdõ Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár ke-
retében mutatják be a közön-
ségnek, pénteken délután a
Nemzeti Színház Beszélgetõ
sarkában. „A Marosvásárhe-
lyi Kulturális Központ 2008
óta minden évben kiad egy
kulturális jellegû naptárt. Így
az elmúlt években olyan Ma-
rosvásárhely és Erdély szint-
jén fontos kulturális értékek-
nek állítottunk emléket, mint
Marosvásárhely neves szü-
löttei, a székely fõváros ba-
rokk építészete, de legutóbbi
naptárunkkal az összmag-
yarság fele is nyitottunk azál-
tal, hogy Erdély középiskolá-
it mutattuk be. Legújabb nap-
tárunkkal annak az irodalmi
csoportosulásnak állítunk
emléket, amely meghatároz-
ta a XX. századi erdélyi ma-

gyar irodalmat” – magyaráz-
ta Szepessy Elõd, aki ismer-
tette az idén 85 éve életre hí-
vott írói közösség emlékére
készített naptár szerkezetét
is. Mint elmondta, a naptár-
ban nemcsak közismert írók
kaptak helyet, hanem az er-
délyi köztudatban kevésbé je-
len lévõ irodalmi személyisé-
gek is megjelennek, illetve
minden szerzõtõl választot-
tak egy-egy, a mai kor számá-
ra is sokat mondó idézetet. A
báró Kemény Jánost és fele-
ségét Augusta Patont, vala-
mint az év hónapjainak meg-
felelõen 12 helikonistát, név
szerint: Berde Máriát, Bánffy
Miklóst, Kuncz Aladárt,
Dsida Jenõt, Kacsó Sándort,
Tompa Lászlót, Tamási
Áront, Reményik Sándort,
Áprily Lajost, Makkai Sán-
dort, Karácsony Benõt és
Kós Károlyt bemutató kalen-
dárium a kulturális központ
négyéves hagyományának a
folytatása. Az egyesület elnö-
ke hangsúlyozta, az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is
megajándékozzák a maros-
vásárhelyi magyar tannyelvû
osztályokat egy-egy naptárral
– tavaly több mint 400 nap-
tárt osztottak szét a tanintéz-
mények között. 

Kulturális naptár 

Marosvásárhelyrõl

A marosvásárhelyiek Platonovjának megértéséhez ismerni kell a színház formanyelvét

Rappert Gábor személyes konfliktus és alacsony fizetés miatt hagyta ott a szatmári színházat

Fotó: Maria ªtefãnescu

A szerzõ felvétele

Tóth Árpád-emléktáblát
avattak Aradon

Születésének 125. évfordu-
lója alkalmából emléktáblát
avattak Tóth Árpád költõ
aradi szülõházának falán a
hétvégén. A szombati táb-
laavatás elõtt az aradi Tóth
Árpád Irodalmi Kör emlék-
mûsort tartott a Csiky Ger-
gely Fõgimnáziumban, ha-
sonlóan az áprilisban szo-
kásos megemlékezéshez –
írja honlapján a Nyugati Je-
len címû napilap. A költõ
szülõhelyén, az egykori
Sarló utca 51-es számú ház
falán ezt követõen leplez-
ték le a magyar, román és
angol nyelvû emléktáblát.
A költõ 1886-ban született
Aradon, hároméves korá-
ban családjával Debrecenbe
költözött. 

Magyar napok 
Brassóban

Túrával egybekötött szim-
bolikus térfoglalással, a vá-
ros feletti Cenk-csúcson
kezdõdött hétvégén az idei
Brassói Magyar Napok
programsorozata. Toró Ta-
más szervezõ megnyitóbe-
szédében hangsúlyozta: 71
éve nem volt Brassóban ha-
sonló magyar vonatkozású
rendezvény. A Brassói Ma-
gyar Napok november 13-ig
tart, a fesztivál ideje alatt
22 rendezvényt tart az erdé-
lyi város magyar közössége.
Tegnap In memoriam Edith
Piaf címmel kultúrestet tar-
tottak, ma a mozgás kerül a
középpontba az esti tánc-
házzal és a napközben el-
kezdõdõ négynapos focibaj-
noksággal. 



ÚMSZ

A  magyar közszolgálati mé-
diából a nyári 500 fõs elbo-

csátás után újabb 417 embert kül-
denek el, akiknek nagy része is-
mét a mûsorgyártási területrõl
kerülhet ki – írja az Index. A por-
tál szerint az Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelõ Alap-
ban (MTVA) folyó második elbo-
csátási hullám ismét nagy szám-
ban érintené az 50 év felettieket
és a mûsorkészítésben részt vevõ
munkatársakat. A csoportos lét-
számleépítésben érintett 417 fõ-
bõl nagyjából 120-130 ember er-
rõl a területrõl kerülne ki.

Repülnek a közmédiások

Az MTV-bõl, a Duna TV-bõl,
a Magyar Rádióból és az MTI-
bõl leginkább szerkesztõket
küldenének el (37 embert), és
annak ellenére megválnának 16

riportertõl is, hogy a hírek sze-
rint a tévékben már így is nehe-
zen tudnak napi adásokat ké-
szíteni. Az Index szerint a mû-
sorvezetõk sem lehetnek nyu-
godtak, pedig sokáig úgy tûnt,
hogy õket már nem érinti a má-
sodik leépítési hullám. A portál
információi szerint most 15
képernyõs és rádiós mûsorveze-
tõ került fel a listára. Miután a
nyári leépítéskor elküldték a
köztévés mûsorvezetõk nagy-
ágyúinak nagy részét, sokak
szerint most az a kérdés, hogy a
maradék két húzónév, Krizsó
Szilvia és Baló György rajta
van-e a mostani listán. Baló
évek óta nem kapott új mûsort,
Krizsó Szilviát pedig október
elsején tették ki a Ma Reggelbõl
– emlékeztet az Index. A rende-
zõk és a gyártásvezetési terüle-
ten dolgozók szintén nagy
számban szerepelnek a statisz-
tikákban, elõbbiekbõl 11-et,

utóbbiak közül 22-öt küldené-
nek el. A szakszervezetek már
múlt héten kifogásolták, hogy a
vezetõ beosztásúak közül csak
28 személyt küldenek el, holott
az összevonások után közülük
lehetne a legtöbb személyt me-
neszteni. 

Kereskedelmi 
megszorítások

Nem áll jobban a kereskedel-
mi televíziók szénája sem – az
RTL Klub Reggelivel, a déli Hír-
adó, a Fél kettõ és a XXI. század
után a válságra való hivatkozás-
sal decembertõl megszünteti a
milliós nézettségû 12 éves múlt-
ra visszatekintõ Heti hetes címû
mûsorát. Ónody György fõszer-
kesztõ szerint azonban csak téli
szünetrõl van szó. A szünetelte-
tésrõl szóló döntést a hivatalos
értesítés szerint a megtakarítás
mellett az indokolta, hogy a rek-

lámpiacon a téli hónapok kevés-
bé számítanak erõsnek, mint a
többi. A TV2 a Népszabadság in-
formációi szerint hétvégén 93
dolgozójától vált meg. A napilap
információi szerint jelentõs rész-
ben a különbözõ produkciókban
dolgozó technikai szakembere-
ket érintette a leépítés, ezenkívül
megváltak öt riportertõl,
archivátoroktól és asszisztensek-
tõl is. Csökkentették a promó-
ciós stáb és a pénzügyesek lét-
számát is. Az elbocsátások után
jelenleg közel 300 ember dolgo-
zik a csatornánál. Az elbocsátá-
sok mögött feltehetõen az áll,
hogy a válság idején bekövetke-
zett reklámpiaci visszaesés miatt
a TV2 a tavalyi évet veszteséggel
zárta. A társaságnak 62 millió
eurós árbevétele volt 2010-ben
az elõzõ évi 70 millió euró után.
A TV2-t üzemeltetõ MTM-SBS
Televízió Zrt. 7 millió eurós üze-
mi veszteséggel zárta az évet. 
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Újra a törvényszék elé került Iljich Ramirez
Sanchez, a.k.a. Carlos, a híres Sakál, aki vél-
hetõleg több száz ember haláláért közvetlenül
felelõs terrorista a hidegháborús paranoid-
média sztárja. Benne, a kevés „elkapott” go-
nosztevõk egyikében találta meg a kor médiá-
ja azt a nyilvánosság máglyájára vethetõ ál-
dozatot, akit nyugton marhatott, mert a be-
zárt Sakál nem igazán tudta visszaharapni
azokat, akik ketrece körül kattintgatták fotó-
masinájukat, körmöltek a jegyzetfüzeteikbe,
vagy koslattak a kamerával. Carlos tagadha-
tatlanul emblematikus figura, de nem a ter-
rorizmusé. Sokkal inkább annak a médiának
a jelképe, amely tehetetlen a szabadban ga-
rázdálkodó „társadalmi ragadozókkal” szem-
ben, ám azonnal szétcincálja azokat a „nagy-
vadakat”, amelyek a titkosszolgálatok
és/vagy különleges egységek csapdáiba estek.
Carlost elzárták, ám az általa hirdetett esz-
mék a mai napig testek és lelkek millióit gyil-
kolják meg. A média természetesen jó védõ-
pajzsa a lelkeknek. Ismétlem: az ETIKUS
média!

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

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

✁

Szavazógép

Az olvasók többsége 
világít halottak napján

Lapunk internetes olvasóinak jelentõs
többsége tartja a halottak napi világítás
szokását. A maszol.ro szavazógépén feltett
legutóbbi kérdésünkre (Szokott-e világítani
halottak napján?) válaszoló olvasóink
nyolcvan százaléka azt nyilatkozta, halot-
tak napján minden évben helyez el gyer-
tyát elhunyt szerettei sírjánál. A válasz-
adók tíz százaléka úgy nyilatkozott, csak
a látszat kedvéért szokott elmenni világí-
tani, míg ugyanennyien mondták azt
hogy halottak napján nem tartják a világí-
tás hagyományát.

E heti kérdésünk: 
Ön szerint mikorra várható a nyugdíjak meg-
emelése?

1. 2012. május 1.
2. 2012. július 1.
3. 2012-ben semmiképp.

2011. november 6-án, életének 98. évében el-

hunyt iidd..  SSiissaakk  IIssttvváánn, nyugalmazott egyetemi

tanár, kinek erkölcsi magatartása családjának

és diáknemzedékeknek felbecsülhetetlen erejû

példakép volt.

Temetése 2011. november 9-én, 14 órától, a

botfalusi szász temetõben lesz, római katolikus

szertartás szerint. A gyászmenet a családi ház-

tól indul (Botfalu, Tudor Vladimirescu utca,

128. szám).

FFiiaaii,,  ddrr..  SSiissaakk  FFeerreenncc  ééss  

ddrr..  SSiissaakk  IIssttvváánn  ccssaallááddjjaaiikkkkaall

Gyászjelentés

Rostál a magyar média

EEllaaddóó a Cristur (Déva), Bucovina utca

végén, csendes, kulturált környezet-

ben 4000 m2 telek, a szomszédban

közmûvesített. Irányár: 3 euró/m2.

Telefon: 0763-269424 (Cosmote),

0744-989220 (Orange).

EEllaaddóó perfeljegyzés alatt álló 7,5

hektáros, teljesen közmûvesített in-

gatlan a Dealul Paiului (Déva) övezet-

ben. Kiváló lehetõség lakóépületek

felhúzására, a környéken erõteljesen

fejlõdnek az ingatlan- és kereskedel-

mi beruházások. Irányár 7 euró/m2.

Telefon: 0763-269424 (Cosmote),

0744-989220 (Orange).

Apróhirdetés
MTI

Az eddig feltételezettnél sok-
kal több embert hallgatott le

a júliusban a botrányok miatt be-
zárt News of the World. A Rupert
Murdoch tulajdonában lévõ bul-
várlap lehallgatási botránya mi-
att már több tucat embert tartóz-
tattak le. A brit rendõrség szerint
közel hatezer ember telefonbe-
szélgetéseit hallgatták le Robert
Murdoch sajtómágnás lapjánál,
a News of the World bulvárlapnál,
amelyet be is zártak júliusban, a
botrány kirobbanása után. A
Scotland Yard nemrégiben nyil-
vánosságra hozott adatai szerint

a parlamenti vizsgálóbizottság
által korábban feltételezettnél
kétezerrel több, 5795 áldozat
volt, de ez sem tekinthetõ végle-
gesnek. „Nem lehet megadni a
lehallgatott telefonok pontos
számát, de ma 5795-nél tartunk”
– közölték a nyomozók. A le-
hallgatott színészek, politikusok,
sportolók és más hírességek kö-
zött volt – mint most kiderült –
Carol Caplin, az egykori brit mi-
niszterelnök, Tony Blair arculati
tanácsadója is, akit a napokban
értesített errõl a rendõrség.
Ügyükben elõreláthatólag janu-
árban kezdõdik a bírósági tár-
gyalás. 

Murdoch: hatezer lehallgatás 

Hírösszefoglaló

Lady Gaga popénekes a va-
sárnap este Belfastban tartott

2011-es MTV Europe Music
Awards (EMA) abszolút nyerte-
se – az extrém ruhakölteményt
viselõ énekesnõ kapta ugyanis a
legjobb nõi elõadónak, legjobb
dalnak és a legjobb videónak járó
díjat is, utóbbit a Born This Way
klipjéért, illetve a leglelkesebb ra-
jongótáborral is õ rendelkezik. A
világ egyik legrangosabb zenei
díjátadójának tartott gáláról
Justin Bieber, Bruno Mars és a
Thirty Seconds To Mars két-két
szobrot vihetett haza. A tiniked-
venc Bieber a legjobb férfi és a
legjobb pop elõadónak járó elis-
merést kapta meg, Bruno Mars
pedig a legjobb új és a legjobb
push elõadó lett. A Thirty
Seconds To Mars tehetségét a
legjobb alternatív elõadó díjával
ismerték el, de a fiúk vehették át
a legjobb World stage produkció-
ért járó MTV EMA-szobrot is.

Az est egyik legnagyobb meg-
lepetését a koreai Bigbang fiú-
csapat okozta, amely többek kö-
zött Britney Spearst is maga mö-
gé utasítva nyerte el a World-
wide Act kategória fõdíját. Raj-
tuk kívül még olyan neves éneke-
sek vehettek át elismerést, mint
Eminem, aki megismételte
2010-es gyõzelmét, és ismét övé

lehetett a legjobb hip hop elõ-
adónak járó díj, vagy Katy
Perry, akit a legjobb élõ produk-
cióért díjaztak, de nem távozott
trófea nélkül a Linkin Park csa-
pata sem, ugyanis õket válasz-
totta a közönség a legjobb rock-
zenekarnak.

A belfasti Odyssey Arénában
tartott gálát Coldplay nyitotta
meg a több mint nyolcezer fõs

közönség elõtt, akik mellett az
est folyamán még színpadra lé-
pett Lady Gaga, Justin Bieber,
Bruno Mars, az LMFAO és a
Queen is. A Selena Gomez által
vezetett est egyik kiemelkedõ,
meghitt eseménye, annak a meg-
ható kisfilmnek a levetítése volt,
ami Amy Winehouse-nak állí-
tott emléket, legváratlanabb pil-
lanatát pedig egy meztelen férfi

színpadra rohanása jelentette,
amikor épp a Hõsökbõl ismert
Hayden Panettiere konferálta
volna fel a legjobb dalnak járó
díjat az MTV European Music
Awards csúcspontjaként. Talán
e két momentum számít az idei
gála legemlékezetesebb pillana-
tainak, amelyet világszerte 640
millió háztartásban követtek
nyomon a zenerajongók. 

Lady Gaga, az MTV királynõje

Lady Gaga, az MTV Europe Music Awards abszolút gyõztese ezúttal is extrém ruhakölteményt öltött magára



7.00 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
7.30 Híradó
7.40 Kisváros 
(sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men
- Reklámőrültek 
(am. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.10 Utókor (ism.)
15.40 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 Floyd Olaszország-
ban (ism. sor.)
17.40 Az erdélyi szász
kultúra nyomában
18.15 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Kis Dorrit 
(angol minisor.)
22.20 Hírek
22.30 Miss Austen bána-
ta (amerikai-angol életr.
dráma, 2008)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Piedone, a zsaru
(olasz-NSZK akció-vígjá-
ték) 13.15 Kölyökpilóta
(am. családi kalandfilm)
14.55 A hipnotizőr (am.
vígjáték) 16.35 Habostor-
ta (kan.-am. rom. vígjáték)
18.20 Boldogító igen,
vagy nem (am.-kan. rom.
vígjáték) 20.05 Késő
bosszú (am. akció-vígjá-
ték) 22.00 Gagyi lovag
(am. vígjáték) 23.50
Hegylakó (angol-am. ka-
landfilm, 1986)

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 Véletlen anya
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.15 Vélet-
len anya (ismétlés) 2.30
Ez Románia! 

10.00 Moldoványi Judit:
A faragó 10.30 Népzene
16.00 Híradó 16.15 Met-
szet 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Útmutató 20.15
Moldoványi Judit: Utazás
a fehér hajón 21.00 Hit-
élet 21.30 Híradó 22.00
Szüreti vigadalom 22.30
Híradó

8.15 A csábítás földjén
(sorozat) 9.45 Örökké
együtt (sorozat) 12.45 A
kötelék (sorozat) 14.15
Clase 406 (sorozat) 15.30
Amor real (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Lola
(amerikai sorozat) 18.30
A lángoló ég alatt (sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 A szere-
lem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (soro-
zat) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sorozat)

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 14.00
Végzetes szenvedély

Az autószerelő Joey a kábítószer rabja. Csak nehéz küzde-
lem árán sikerül megszabadulnia a függőségtől. A sikeres
drogelvonó után új emberként tér vissza családjához. Né-
hány esztendővel később a város gazdag üzletemberének ti-
nédzser lánya szemet vet rá, és üldözni kezdi a szerelmével.
A férfi csak ártatlan próbálkozásnak véli mindezt, nem is
sejtve, hogy jóval többről van szó.

DUNA Tv, 22.30
Miss Austen bánata

A 40. születésnapja felé közelítő Jane Austen látszólag bol-
dog hajadonként él, regényei hősnőihez hasonlóan szelle-
mes és bájos hölgy. Mégis, mikor ifjú unokahúga, Fanny
megkéri, hogy segítsen neki a potenciális férjjelöltjei között
válogatni, Jane magabiztos higgadtsága megrendül, ahogy
visszatekint múltjára, az ő egykori lehetséges jövendőbelije-
ire, és a meghozott döntéseire.

TVR1, 23.10
Kettõs ügynök

Robert P. Hanssen a Szövetségi Nyomozó Iroda ügynöke. A
szuperintelligens, ám érzékeny férfit frusztrálja, hogy miköz-
ben ő a munkájában a maximumra törekszik, a középszerű
ügynöktársait mindez nem érdekli, sőt, a főnöke is azt taná-
csolja neki, hogy fogja vissza magát, ha az FBI-nál akar ma-
radni. Ennek, valamint a költekező életmódjának köszönhe-
tően Hanssen úgy érzi, hogy a tönk szélére került.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.10 Nekem ne lenne ha-
zám?
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Az irodalom nyelve
17.05 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
17.55 A magyar Cellini
18.35 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese: 
A bűvös körhinta, 
Thomas, a gőzmozdony
20.10 Különleges 
mentőalakulat 
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 24 
(am. sor.)
0.00 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.45 Az Este
1.15 Párizsi helyszínelők
(fr. krimisor.)
2.05 Bűvölet 
(olasz sor.)
2.55 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
3.40 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)

7.10 Autómánia
Autósmagazin 
(ism.)
7.45 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Reflektor Reggel
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.25 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mexikói sorozat)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
16.10 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
17.15 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - összefoglaló
23.35 Vámpírnaplók
(amerikai kaland sorozat)
Utána: RTL-hírek
0.35 Reflektor 
- Sztármagazin
0.55 Apám bűnei 
(amerikai filmdráma,
2002)
Sz.: Tom Sizemore,
Richard Jenkins

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Winnetou és barát-
ja, Old Firehand 
(német-jug. western,
1966)
14.10 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.10 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz sor.)
17.10 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
18.15 Update Konyha
18.20 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.20 ÖsszeEsküvők
(valóságshow)
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House (sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Doktor House 
(am. sor.)
0.20 Aktív
0.50 Esküdj!
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
2.35 Egy erkölcstelen me-
se (am.rom. dráma, 1998)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Mámó 
(dok. f.) (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.)

10.35 Személyes vonatko-
zás (amerikai dráma)
12.45 Topmodell leszek!
13.40 Feleségcsere 14.40
Őrangyal (sorozat) 15.40
Doktor House (ism.) 16.35
Nyomtalanul (sorozat)
17.30 Gyilkos számok (is-
métlés) 19.20 Jóbarátok
(sorozat) 20.20 Két pasi
(ismétlés) 21.15 Doktor
House (sorozat) 22.15
Riddick - A sötétség kró-
nikája (amerikai akciófilm)
0.35 Terepen 1.30 Az utol-
só órában (sorozat) 

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.30 Pontos sport-
idő (live) 14.00 Sport.ro
Hírek (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 20.00 Pontos
sportidő (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
21.45 Boxbuster: Nagy
meccsek   

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
11.05 DTK 
(talk show) (ism.)
12.10 A Kennedy család
(kan. minisor.) (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.30 Ecranul nostru
15.00 Tudástár 2011
15.30 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
15.55 Lássuk Indonéziát!
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Különleges men-
tőalakulat (auszt. sor.)
17.45 MM
18.40 Család
csak egy van 

(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
22.05 On The Spot: 
Bolívia 
(dok. f.)
23.00 Az Este
23.35 KorTárs
0.05 A WikiLeaks-botrány
(dok. f.)
1.05 Szellem a palack-
ból...
1.30 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 Lee Sun: 
Vihar a palotában 
(sor.)
11.25 Ítéld meg te!
12.20 TVR 55
12.40 A palota legendái:
A szelek királya 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hírek
17.30 Nina otthona 
(francia filmdráma, 2005)
18.25 A palota legendái:
Lim Sang (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Apró gyilkosságok
a családban 
(francia sorozat)
22.45 Túl a hírnéven
22.50 Szerelem a képer-
nyőn túl
23.10 Kettős ügynök
(amerikai filmdráma,
2002)
0.45 Nem felejtelek el
(orosz romant. f., 2009)
(ism.)
1.40 Közérdek (ism.)
2.05 La vie en rose 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 Édes november
(amerikai romantikus drá-
ma) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Végzetes 
szenvedély 
(amerikai filmdráma,
1993)
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 Román Komédia
Társaság 
- szórakoztató műsor
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
22.30 A rejtély 
(amerikai-kanadai thriller-
sorozat)
23.30 A rejtély 
(amerikai-kanadai thriller-
sorozat)
0.30 20 év után 
- talk show
1.30 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
3.00 A rejtély 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
-  műsora (live)
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Csillagháló 
- szórakoztató műsor
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show
Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
Andreea Berecleanu-val
20.20 Nyerj 
60 másodperc alatt 
- szórakoztató műsor
21.50 Lale 
(török sorozat)
22.50 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
23.45 Egy bűnös show 
- Dan Capatos műsora
(live)
1.00 Lale (török sorozat)
(ism.)

7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
8.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 NCIS
(amerikai krimisor.)

11.30 Finţescu hídja
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Családban 
(román sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája 
- szórakoztató műsor
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Mondenii 
- szórakoztató műsor
23.45 NCIS 
(amerikai krimisor.)
1.00 Finţescu hídja 
(ism.)
2.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.00 Autófórum (ism.)

6.30 Szétépítők 
– Konyhamalac
7.00 Hogyan készült?
Pneumatikus ütőműves
csavarbehajtó gép
8.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 A túlélés törvényei
12.00 Amcsi motorok 
- Mikey emlékei
13.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
15.00 Állítólag... 
– Összetörik és kigyullad
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Byron Nelson
18.00 Autókereskedők 
- BMW 840
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Műhelytitkok
20.00 Állítólag... 
- Vízen járás
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés 
törvényei 
- Arizona Sky Islands
23.00 Egyszemélyes 
hadsereg 
- Bajtársak
0.00 Hétpróba 
a világ körül
1.00 Autókereskedők 
- Land Rover
2.00 A túlélés t
örvényei 
- Műhelytitkok

8.00 Hannah Montana
(amerikai sorozat)
8.35 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
9.35 Késhegyen
10.20 Kaland 
és természet
10.50 Egészségpasztilla
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Bazár
12.35 Biznisz óra
13.25 Egészségpasztilla
13.30 Főzz otthon 
Jamie-vel
14.00 Szentek és mester-
ségek (ism.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások (live)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Wild Times 
(amerikai minisorozat)
20.15 Adio
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Testvérség 
a borban
23.35 OP Center 
(amerikai akcióf., 1995)
1.10 Wild Times 
(amerikai minisorozat)
(ism.)
2.55 Biznisz óra (ism.)
3.45 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, 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 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gaz-
dasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma a Zsombor és Kolos
(Kolozs) nevûek ünnepel-
nek.
A Zsombor régi magyar
személynév. Szláv eredetû,
jelentése: bölény.
A Kolos régi magyar sze-
mélynév, ami a német
Klaus névnek a magyar
formája, ez pedig a
Nikolaus (magyarul Mik-
lós) név rövidülése.
Kolozs a Kolos alakválto-
zata.
Holnap a Tivadarok ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1793 – Megnyílik a
Louvre Múzeum Párizs-
ban.
• 1887 – Emile Berliner
amerikai feltaláló szaba-
dalmat szerez a gramofon-
ra.
• 1895 – Wilhelm Conrad
Röntgen egy új sugarat fe-
dez fel.
• 1923 – Adolf Hitler elsõ
hatalomátvételi kísérlete: a

müncheni puccs vagy sör-
puccs.

Vicc
Két ivócimbora összefut:
– Haver, mész ma este vala-
hová?
– Á, dehogy! Ki se mozdulok
a kocsmából!

Recept
Körteszuflé
Hozzávalók: 4 db tojás, 8
dkg liszt, 8 dkg cukor, 1 kevés
só, 5 dkg vaj, 50 dkg körte, 1
ek citromlé, 1 ek triple sec. 
Elkészítése: A körték héját
levágjuk, magházát eltávolít-
juk, húsát felszeleteljük. Fel-
öntjük a citromlével és a trip-
le sec-kel, és megpároljuk. A
tojásokat sárgáját összekever-
jük a liszttel és a cukorral, a
fehérjét habbá verjük, majd
óvatosan belekeverjük a lisz-
tes tojássárgájába. A keveré-
ket hozzáadjuk a körtéhez,
majd egy vajjal kikent jénai
tálba töltjük, és gõz felett
megpároljuk. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Hold a Kosban. Anyagi téren
segítik a csillagok. Igyekezzen ki-
használni minden lehetséges al-
kalmat. Sõt, most bátran koc-
káztathat is.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Bármerre jár vagy dolgozik, bát-
ran kommunikáljon, szerezzen
új ismereteket. Elõvigyázatosnak
kell lennie, de új nézõpontokat,
gondolkodásmódot sajátíthat el.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Extra feladatokat csak mértékkel
vállaljon el. Vigyázzon egészsé-
gére. Maradjon elég ideje a lazí-
tásra és a magánéletére is.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szeretõje szeretné a befolyása alá
vonni. Önállósága érdekében le-
gyen határozott, a problémák el-
kerülése nem jó megoldás. Ne
magyarázkodjon, védekezzen!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Legfõbb támasza a párja. Hosz-
szú ideje élnek kellemes, szeretet-
teljes légkörben. Válságos idõben
is számíthat rá, segíti az eligazo-
dást az élet útvesztõjében.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Meghökkentõ, ahogyan belelát
másokba, és azt is tudja, hogy a
kimondott szavak milyen szán-
dékot rejtenek. A tisztességet, a
becsületességet és a barátságot

tartja a legfontosabb emberi tu-
lajdonságnak.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Biztosnak látszik, hogy a koráb-
binál több lehetõsége lesz szak-
mai elõrelépésre és anyagi gyara-
podásra. Nem ártana, ha haté-
konyabban menedzselné magát.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Váratlan utazási lehetõség adó-
dik, melyre lehet, hogy nemet
kell mondania. Otthon ennek
nem örülnek feltétlenül. A mun-
ka áll az elsõ helyen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Igazi mókamester. Tele van ener-
giával, erõvel és lendülettel. Jó-
kedvû napra számíthat még ak-
kor is, ha nem minden úgy ala-
kul, ahogyan szeretné.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Legyen nagyon figyelmes, tettre
kész, mert egy bomba üzlet, jó le-
hetõség adódhat, amit feltétlenül
ki kell használnia. Este a szere-
lem kerül elõtérbe.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az aspektusok arra inspirálják,
hogy ismereteit fejlessze. Ragad-
ja meg azokat a lehetõségeket,
amibõl tanulhat. Különösen a
szakkönyveket tanulmányozza.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nincs túl jó kedvében, ezért most
inkább az egyedüllétet választja.
Figyelmét a munkájára összpon-
tosítja, nehogy hibázzon. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nagyon türelmesek vagyunk,
ha úgy alakulnak a dolgok,
ahogy azt elterveztük. Türel-
münk legtöbbször sikereink
függvénye. Ha elgondolásaink
szerint mennek a dolgok, ak-
kor türelemmel várjuk a végki-
fejletet. De ha valami nem úgy
történik, ahogy szeretnénk, ak-
kor azonnal türelmetlenek és
követelõzõek leszünk. A vára-
kozás nem az idõ siettetése, ha-
nem az elõre nem látható dol-

gokra való felkészülés. Aki türel-
mes, annak el kell fogadnia azt,
hogy a dolgokat nem irányítja,
hanem csak elfogadja. Természe-
tesen a dolgokon változtatni is le-
het. De ehhez is türelem kell,
mert a legritkább esetben változ-
nak meg a dolgok azonnal. Mi-
nél többet várunk valamire, an-
nál nagyobb lesz örömünk. És
minél jobban kapkodunk, annál
kevésbé fogunk tudni örülni an-
nak, amit elértünk. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Hat perc alatt három
gólt szerzett a Videoton

a hajrában, ezzel nyert az
Újpesti FC ellen a magyar
labdarúgó OTP Bank Liga
15. fordulójának vasárnapi
játéknapján. Gyõzelmével a
címvédõ székesfehérvári csa-
pat a negyedik helyen zárta
az õszi idényt. A fekete sze-
relésben pályára lépõ Ferenc-
város hazai környezetben
gól nélküli döntetlent ját-
szott a Pakssal a forduló
zárómérkõzésén. A találko-
zó elõtt megemlékeztek Al-
bert Flóriánról, a zöld-fehé-
rek múlt vasárnap elhunyt
legendás futballistájáról, az
egyetlen magyar aranylab-
dásról. Öt perccel a kezdés
elõtt teljesen kialudt a világí-
tás az Albert Flórián Stadi-
onban, amely ezt követõen a
közönség közremûködésé-
nek köszönhetõen gyertya-
fényben úszott. A két csapat
néma lelátók elõtt vonult a
pályára, majd a játékosok a
kezdõkörben egyenként gyer-
tyát gyújtottak és közösen
imádkoztak a Császárért. Az
élcsoport csapatai közül csak
a Honvédnak nem sikerült
nyernie a 15. fordulóban, ez-
zel a harmadik helyrõl az ötö-
dikre csúszott vissza. Az éllo-
vas Debrecen Szombathelyen
gyûjtötte be a három pontot,
a második helyezett Gyõr sa-
ját pályáján a Pápa ellenében,
a Diósgyõr pedig a Vasas ven-
dégeként. A Fradi három si-
keres fellépést követõen nem
tudta legyõzni Paksot, de így
is két helyet ugrott elõre a ta-
bellán. A gólvágók versengé-
sében Danilo (Honvéd) és
Peric (Kaposvári Rákóczi)
11-11, Alves (Videoton) és
Coulibaly (Debreceni VSC)
9-9, Böde (Paks) és Rajczi
(Újpest) pedig 7-7 találatnál
tart. A hét végén ismét ját-
szanak, mégpedig a visszavá-
gók fordulója keretében. A
menetrend: november 18.,
péntek: Lombard Pápa–Új-
pest FC; november 19.,
szombat: Videoton FC–
FGSZ Siófok, Haladás–Pé-
csi MFC, Zalaegerszegi
TE–Diósgyõri VTK, Kecs-
keméti TE–MVM Paks,
Gyõri ETO FC–Budapest
Honvéd; november 20., va-
sárnap: Vasas–Debreceni
VSC, Ferencvárosi TE–Ka-
posvári Rákóczi. 

„Franciáznak” a kolozsváriak
Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Ma este megindul a küz-
delem Európa harmadik

legerõsebb sorozatában, a
férfi-FIBA-EuroChallenge-
kupában, a csoportokban a
román és magyar bajnok
Kolozsvár U-Mobitelco-BT,
illetve Szolnoki Olaj KK
mellett a Paksi Atomerõmû
SE is indul. 

Az E betûjelû kvartettben
a kolozsváriak mindjárt a
csoport legerõsebb csapata,
az Elan Chalon-sur-Saone
ellen mutatkoznak be – ha-
zai pályán. A 19 órakor kez-
dõdõ találkozót a Sport.ro
közvetíti élõben. 

Az 1970-ben alapított
francia klub 1994-ben vált
profivá, s tapasztalata nagy
az európai kupaporondon,
ahol már a 2000–2001-es
idényben bemutatkozott.
Akkor vesztett a Saporta-
kupa döntõjében, a 2009–
10-es idényben pedig a FI-
BA EuroChallenge-kupá-
ban szerepelt. Tavasszal
Francia Kupát nyert, a leg-
utóbbi pontvadászatot pe-
dig az ötödik helyen zárta,
miután az alapszakasz vé-
gén a harmadik volt. A na-

gyon erõs francia élvonal-
ban az Elan 2004-ben,
2005-ben és 2007-ben is a
legjobb négy közé jutott, je-
lenleg pedig négy gyõze-
lemmel és egy vereséggel a
második helyet foglalja el.
A kispadon ülõ, 54 éves
Gregor Beugnot rendelke-
zésére egy nagyon fiatal, at-
létikus gárda áll, kilenc

francia, négy amerikai és
három svájci kosaras. Ko-
rábban a csapat tagja volt
öt, a világ legerõsebb pont-
vadászatában, az észak-
amerikai profibajnokságban
(NBA) is megfordult játé-
kos, Tracy Murray, Udonis
Haslem, Thabo Sefolosha,
Will McDonald és Ma-
moutou Diarra is. 

Mindezek ellenére a négy-
szeres román bajnok kolozs-
váriak bizakodóak és ígérik:
mindent elkövetnek a bravúr
érdekében. A kétvízközi
Horia Demian Sportcsar-
nokban telt ház várható, kö-
zel háromezer szurkolóra
számít Marcel Þenter és csa-
pata. Az edzõ tudja, hogy a
papírforma szerint tanítvá-

nyai a legesélytelenebbek a
továbbjutásra, s úgy gondol-
ja, hogy éppen ezért képesek
meglepetésekre. 

Az E csoport másik mér-
kõzésén az orosz BC Jenyi-
szej a belga Antwerp Giant-
sot fogadja és aligha sza-
lasztja el a gyõzelmet. 

A magyar bajnok Szolno-
ki Olaj KK a H csoportba
került, és ma este a francia
Pau Lacq Orthezt fogadja.
A kvartett másik mérkõzését
Cipruson vívja a Keravnos
Strovolou és a német Artand
Dragons. 

A D csoport keretében az
Atomerõmû SE Pakson
kezd az orosz BC Nyizsnij
Novgorod ellen. A másik
mérkõzésen a szintén orosz
BC Himik Juzsnij a lett BK
Ventspilst fogadja. 

Egy másik román férfi
csapat, a Temesvári BC ma
este hazai pályán fogadja a
macedón KK Torus–SC Bo-
ris Trajkovskit a Balkán Liga
(BIBL) keretében. A Bega
menti alakulat vereséggel
kezdett az A csoportban: a
múlt héten nagy csatában
80-78-ra kikapott Szama-
kovban a bolgár BC Rilski
Sportisttól. A ma 18 órakor
kezdõdõ mérkõzésrõl a TVR
3 számol be élõben. A FIBA Europe rangsorolása szerint is Zoran Krsztanovics (fehér mez) a kolozsváriak legjobbja 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A hazai pályán szerep-
lõ Athletic Bilbao kétszer

is vezetett az FC Barcelona
ellen, ám a címvédõ – a zu-
hogó esõben, teljesen felázott
pályán rendezett összecsapá-
son – mindkétszer egyenlí-
tett. A vendégek pontot érõ
gólját – Gerard Piqué öngól-
ját követõen – Lionel Messi
szerezte a 91. percben. A 2-
2vel a Barcelona megõrizte
ugyan veretlenségét, de a ta-
bellán már három ponttal
van lemaradva az éllovas
Real Madrid mögött. Utób-
biak Osasuna elleni mérkõ-
zését (eredmény 7-1) becslé-
sek szerint több mint hatvan-
millió kínai nézõ látta, miu-
tán Beijing TV által közvetí-
tett találkozó kezdési idõ-
pontja Pekingben a 19 órás
fõmûsoridõt jelentette. Spa-
nyol szakértõk szerint többek
között éppen ezért jók a korai
meccsek, mert ezeknek kö-
szönhetõen a távol-keleti or-
szágokban is megismerked-
hetnek az ibériai futballal.
További vasárnapi eredmé-
nyek: Espanyol–Villarreal 0-
0, Rayo Vallecano–Real
Sociedad 4-0, Getafe–Atlé-
tico Madrid 3-2. A Real
Madrid (28 pont) vezet a Bar-
celona (25), a Valencia (24), a
Levante (23) és a Sevilla (18)
elõtt. 

A Tottenham Hotspur 2-1-
re nyert a Fulham vendége-
ként az angol Premier Lea-
gue 11. fordulójának vasár-
napi játéknapján. A tabellán
a manchesteri csapatok áll-
nak a legjobban, a Citynek

31, az Unitednek pedig 26
pontja van. A Newcastle
United 25, a Chelsea és a
Tottenham pedig egyformán
22 pontot gyûjtött.  

A vasárnap délutáni Ge-
noa-Internazionale-mérkõ-
zés után este az SSC Napo-
li–Juventus-rangadót is el
kellett halasztani az Olaszor-
szágban dúló ítéletidõ miatt.
Az olasz Serie A-ban, a 11.
forduló után az Udinese (21
pont) vezet az SS Lazio (21),
az AC Milan (20) és a
Juventus (19) elõtt.

A német Bundesliga 12.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a Bayern
München 2-1-re nyert az
újonc FC Augsburg otthoná-
ban és megõrizte veretlensé-
gét a pontvadászatban. A 28
ponttal vezetõ bajor alakula-
tot a címvédõ Borussia Dort-
mund (23), a Werder Bremen
(23), a Borussia Mönchen-
gladbach (23) és a Schalke 04
(22) üldözi. 

A francia Ligue 1 13. for-
dulójában elsõ gólját szerezte
csapata, az AS Saint-Étienne
színeiben Bãnel Nicoliþã – a
zöldek 1-1-re végeztek a
Montpellier HSC-vel. Továb-
bi vasárnapi eredmények: AJ
Auxerre–Toulouse 2-0, AS
Nancy–Stade Brestois 2-1,
Lorient–AC Ajaccio 2-0,
Sochaux–Olympique Lyon
2-1, Olympique Marseille–
OGC Nice 2-0, SM Caen–
Dijon FCO 3-0, Stade Ren-
nais–Valenciennes 1-1, Gi-
rondins Bordeaux–Paris St.
Germain 1-1. A PSG (30
pont) vezet a Montpellier
(27), az OSC Lille (24), a
Lyon (23), a Rennes (22) és a
Toulouse (22) elõtt. 

Õszi bajnok 

a Debrecen

Az őszi végeredmény 
1. Debrecen 15 114 0 30-9 37
2. Győri ETO 15 111 3 26-14 34
3. Diósgyőr 15 8 3 4 25-19 27
4. Videoton 15 8 2 5 23-12 26
5. Honvéd 15 7 4 4 27-18 25
6. Kecskemét 15 7 4 4 27-21 25
7. Pécsi MFC 15 6 6 3 22-25 24
8. MVM Paks 15 5 6 4 29-30 21
9. Vasas 15 3 7 5 15-19 16
10. FTC 15 4 3 8 13-15 15
11. Pápa 15 4 3 8 16-22 15
12. Haladás 15 4 3 8 15-22 15
13. Újpest FC 15 4 2 9 20-28 14
14. FGSZ Siófok15 2 7 6 12-16 13
15. Kaposvár 15 1 104 18-24 13
16. ZTE 15 0 5 1013-37 5

Labdarúgás

T. J. L. 

Két vendégsiker és egy
hazai gyõzelem szüle-

tett a labdarúgó-Liga-1 13.
fordulójának vasárnapi
mérkõzésein. A brassói kis-
padot a Sportul Studenþesc
tréneri posztjára váltott
Daniel Isãilã vereséggel
mutatkozott be új csapatá-
nál, igaz a Sportul veresé-
géhez nagymértékben hoz-
zájárult az is, hogy Cheþant
már a 19. percben kiállítot-
ták. A Kolozsvári U 4-2-re
nyert a Regie-ben, miután
Adrian Cristea és Tony, va-
lamint Maxim is duplázott.
Cristea és Maxim is másod-
jára büntetõbõl volt ered-
ményes.    

Zsinórban három gyõze-
lemnél tart a Galaci Oþelul,
a bajnoki címvédõ vasárnap
Târgu Jiuból vitte el a há-
rom pontot (1-0). Az egyet-
len gólt Iorga szerezte a 78.
percben, két pecccel késõbb
pedig emberhátrányban ma-
radtak a „pandúrok”, miu-
tán Stromajert kiállították.  

A vendégek szereztek ve-
zetést a játéknap utolsó
mérkõzésén is, Vlad
Munteanu a Steauával a
Nemzeti Arénán megküz-
dõ Concordia Chiajnát jut-
tatta elõnyhöz. Tãnase a
48. percben egyenlített,
majd a csereként beállt
Rusescu a gyõzelmet is ki-
csikarta a Steauának, 2-1. 

Lapzárta után Marosvá-
sárhelyi MFC–Rapid- és

Medgyesi Gaz Metan–FC
Vaslui-mérkõzésekkel ért
véget a 13. forduló. 

A kolozsvári klubvezetés
kitart amellett, hogy a CFR
1907 a bukaresti Dinamo
ellen elvesztett rangadó er-
kölcsi gyõztese, és hogy
Alexandru Tudor befolyá-
solta a  végeredményt.
Pászkány Árpád csapattu-
lajdonos vádjait vállvetve
verik vissza a bukarestiek, a
dinamós hangok mellett
Gigi Becali, a Steaua tulaj-
donosa is a piros-fehérek
igazát védi. A meg nem
adott Kapetanos-gól és a
Nuno Diego ellen megítélt
11-es jogossága is vitatható,
az azonban tény, hogy a ko-
lozsváriak három alapem-
berüket vesztették el anél-
kül, hogy Tudor megtorolta
volna a durvaságokat.
Weldon komoly véraláfu-
tással, Lionn vállficammal,
Ronny pedig húzódással
adott munkát az orvosok-
nak, s Beto kapus is sánti-
kálva fejezte be a mérkõ-
zést, miután már nem volt
lehetõség lecserélésére. 

A nagyszebeni vereséget
követõen megtorlásokat
helyezett kilátásba Marius
ªumudicã, a brassóiak új
mestere. A tréner szerint
több játékos nem szolgál rá
teljesítményével a magas fi-
zetésre, ezért Paez, Diste-
fano, Machado, Kanu,
Godinho, Bruno Madeira,
Hugo de Sousa és Vela-
yosés  számíthat arra, hogy
a téli szünetben távoznia
kell. 

Megtáltosodtak 

a galaciak a Liga-1-ben Kikaptak a csíkiak

A férfi-kosárlabdabajnokság
7. fordulójának vasárnap esti
mérkõzésén a Dinamo 76-
67-re nyert Bukarestben a
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye ellen, míg Craiován ven-
dégsiker született: 97-94 a
Marosvásárhelyi BC Mureº
javára. Két elmaradt mérkõ-
zés idõpontja felõl is döntöt-
tek: a CSS Giurgiu–CSU
Asesoft Ploieºti-találkozót
ma, a CSU Atlassib–CSS
Giurgiu-meccset pedig no-
vember 16-án pótolják. 

Fehérvári siker 

A magyar–román jégko-
rongbajnokság, a MOL Liga
vasárnap esti mérkõzésén a
Sapa Fehérvár AV19 farm-
csapata 8-5-re nyert Buka-
restben a Steaua Rangers el-
len. Tegnap este Dab.Docler
–Újpesti TE-találkozót ren-
deztek, ma pedig Corona
Fenestela–HSC Csíkszereda-
mérkõzés lesz Brassóban. 

Magyar kudarc 

A már biztos elsõ helyezett
magyar férfi kézilabda-válo-
gatott 30-22-re kikapott a
horvát csapattól a Négy
Nemzet Tornájának vasár-
nap esti zárómérkõzésén a
szerbiai Versecen. A csehek
23-22-re verték a szerbeket,
így négy ponttal tornagyõz-
tes magyarokat a csehek
(4), a szerbek (2) és a hor-
vátok (2) követték. Azonos
pontszámok esetén az egy-
más elleni eredmények
döntöttek.

Messi-góllal nyert a Barca



Cseke Gábor

Jó nézõnek lenni egy ilyen
fesztiválon, mint a csíkszeredai
Film.dok. Mert mindenik évadja
sajátos, ugyanakkor mindegyik
hozza a formáját. A legutóbbi
szlogenje azt ígérte: „Nyomot

hagy...” Nem jó viszont nézõnek
lenni ugyanitt, mert óhatatlanul
válogatni kell. Ha nem szakma-
beli, kritikus vagy éppen meg-
szállott az ember, akkor eldönti,
mennyi idõt képes büntetlenül a
vászon elõtti bambulásra áldozni
egy örökös jövés-menéstõl moz-

galmas, hangzavaros, rögtönzött
nézõtéren. Naponta három-négy
óra már komoly áldozat a nézõ
életébõl, de abba alig fér bele 3-4
versenyfilm, hiszen a legtöbb ren-
dezõ 30-40-50 percnél nem na-
gyon adja alább a játékidõt... A
zsûri békétlenkedésének, misze-

rint túl nagy súlyt raknak a vállá-
ra, több mint száz versenyfilmet
válogatni a döntõ mezõnyben,
népi futóversennyé silányíthatja
a szakmai küzdelmet, van némi
alapja, és még sincs... (De errõl
még lesz késõbb is egy-két sza-
vunk.) Folytatása a 18. oldalon

úmszkisebbségbenHavi melléklet
Szerkeszti: Zsehránszky István
2011. november 8., kedd

Film.dok: nyomot 
hagyott, de milyent?

„Senkinek sem rossz 
az etnikai alapú autonómia”

„Romániának el kell döntenie, hogy gazda-
sági kérdésben a görög vagy a lengyel utat
követi. Hogy a kisebbségvédelem kérdésé-
ben a görög vagy az olasz utat követi? Vagy
esetleg a finnet?” Beszélgetés Sógor Csabá-
val, a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség európai parlamenti képviselõjével.

Interjú 15

Történelem 14
(Poszt)kommunista 
etnocentrizmus

Gabriel Catalan két, 1990 után kiadott tör-
ténelemkönyvet elemez, amelyben hem-
zsegnek a bizonyítékok arra, hogy a tan-
könyvírók továbbra is a nemzeti-kommunis-
ta szemlélet szerint tálalják a románok tör-
ténetét, és tovább folytatják a történelemha-
misító manipulációkat, kárt okozva vele a
végre lehetõvé váló román–magyar megbé-
kélésnek. Sorozatunkat folytatjuk.

„A középszintû, illetve felsõfo-
kú oktatás beiskolázási számait
fogom vallatóra az összehasonlí-
tás módozatainak felhasználásá-
val. Miért a beiskolázás? Azért,
mert ha van kit tanítani, akkor
már lehet iskolát szervezni, taná-
rokat alkalmazni, tartalmi kérdé-
sek boncolgatásába fogni, tanter-
veket, tankönyveket írni/íratni.
A beiskolázási számokra fordí-
tott figyelem nem jelenti az okta-
tás többi összetevõjének elhanya-
golását. Most, példának okáért,
épp abból indulunk ki, hogy az
általunk vizsgált elsõ referen-
ciális évben (2004–2005) több
mint 1400 középiskola mûködött
Romániában, amelybõl 133-ban
oktattak magyarul is.” Murvai
László tanulmányának befejezõ
részét közöljük. 16-17. oldal

A beiskolázás kérdései az erdélyi
magyar oktatásban (2004–2011)

Vasárnap este a marosvásárhelyi színház
Platonov-elõadásával Bukarestben véget ért az
Országos Színházi Fesztivál. Ez volt a rendez-
vény 21. kiadása. Tíz napig tartott, és ezalatt
65 elõadást láthatott a szakma és a közönség.
S ami a legnagyobb meglepetés: a Fesztivál
minden napjára jutott legalább egy magyar
nyelvû elõadás, öt napra pedig akár kettõ is,
november 9-én szombaton pedig nem kevesebb,
mint három magyar nyelvû elõadást láthatott
a bukaresti közönség. Ilyen még nem volt a ro-
mániai Országos Színházi Fesztivál több mint
két évtizedes történetében, hogy egy kiadás ke-
retében 16 magyar nyelvû elõasdást tastottak
volna Bukarestben. S ehhez még hozzá kell
számítani másik négy elõadást, a craiovai és a
Piatra Neamþ-i színházak produkcióit (a Cali-
gulát és a Yermát), amelyeket magyar rendezõ
– Bocsárdi László, illetve Béres László – vitt
színre. Ez is jelentõs hozzájárulás a Fesztivál-
hoz. Színvonalban nem maradt el Andrei
ªerban budapesti és kolozsvári rendezéseitõl (a
Három nõvértõl, a Ványa bácsitól, a Suttogá-
sok és sikolyoktól), illetve Tompa Gábor
Leonce és Lénájától, Bocsárdi Velencei kal-
márjától... Bebizonyítottuk tehát, hogy adni is
tudunk, nemcsak kapni a román színházi kul-
túrától.
Mindezért köszönet illeti a román színházi
szakmát, amely figyelemmel kíséri a ma-
gyar színházak elõadásait, és ilyen sokat be-
választott közülük az Országos Színházi
Fesztiválra. Ebben meghatározó szerepe volt
Alice Georgescunak, a Fesztivál igazgatójá-
nak s a mûsor válogatójának. Reméljük,
hogy a román és a magyar színházi szakma
közötti jó kapcsolat állandósul, mûködni fog
a jövõben is.

Zsehránszky István

Jegyzet
Bukaresti fesztiválzáró A csíkszeredai Film.dok dokumentumfilm-fesztivál a mûfaj hazai és nemzetközi termékeinek rangos seregszemléje Fotó: film.dok
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Gabriel Catalan

Ugyanúgy „ködösítve”
mutatják be Vlad Þepeº kap-
csolatait Magyarországgal.
Sõt „ellentmondásosként”
határozzák meg azokat. Így
tehát megemlítik azt, hogy
Vlad Þepeºt Hunyadi János
ültette trónra (illetve az õ se-
gítségével került oda). Az
1456. szeptember 6-i levelé-
ben Vlad Þepeº arról értesíti
a brassóiakat, hogy minden-
ben hûséges a magyar király-
hoz, V. Lászlóhoz, mert „fél
a törököktõl”, majd a tan-
könyvírók az 1460-as megál-
lapodást említik, s ezzel kap-
csolatban egy másik levelet,
amelyben Vlad Þepeº “érte-
síti a magyar királyt, hogy
magas rangú követek érkez-
tek a törököktõl, akik azt
akarják, hogy õrizzük meg a
békét és a felségeddel létre-
hozott egységet”. Egy 1462.
február 11-én keltezett levél-
ben arról értesíti Mátyás ki-
rályt, hogy kitört a konflik-
tus a törökökkel, és sürgõsen
segítséget kér. Majd a szer-
zõk azt említik, hogy 1476-
ban Mátyás király visszahe-
lyezte a trónra Vlad Þepeºt,
ugyanakkor azt bizonygat-
ják, hogy Vlad Þepeº függet-
len uralkodó volt, az erdélyi
vajdák, a brassóiak és a
szebeniek pedig igazságtala-
nul bántak vele, a rivális
trónkövetelõket támogatták
és bemocskolták õt a magyar
királyoknál. A tankönyvírók
dicsérték Vlad Þepeº „szigo-
rúan protekcionista” keres-
kedelmi politikáját, ami ab-
ból állt, hogy megtorló intéz-
kedéseket foganatosított az
erdélyi kereskedõkkel szem-
ben, Mátyás királyt pedig az-
zal vádolják (többé vagy ke-
vésbé alátámsztva érvekkel),
hogy nem segített Vlad
Þepeºnek 1462-ben, „csak
augusztus végén lépett köz-
be, amikor a török hadjárat
már rég véget ért”; valamint
azzal foglalkoznak, hogy az
erdélyi szász városok a Vlad
Þepeº jó hírét sértõ dolgokat
terjesztettek, amelyek aztán
a havasalföldi uralkodóról
szóló német rémmesék alap-
jául szolgáltak. Mátyás ki-
rály csak egyszer kap jó je-
gyet a szerzõktõl, akkor,
amikor „elismerte, hogy a
Szebennel való konfliktus-
ban Þepesnek van igaza”.

Hasonlóképpen tárgyalják
ªtefan cel Mare viszonyát is
Magyarországgal. A VII.
osztályos tankönyv Lengyel-
országgal, illetve Magyaror-
szággal való, egymást követõ
„szövetségek”-rõl beszél, s

csak Lengyelországgal
szemben ismeri el a szabá-
lyos vazallusságot ( 1459. –
„Az uralkodó abban a pilla-
natban kötelezte magát,
hogy elfogadja a lengyelek-
tõl való függõséget”; 1485. –
„... hûségesküt tett IV. Káz-
mérnak, Lengyelország kirá-
lyának”).

Tagadják a Magyarország-
gal szembeni vazallusságot,
vagy pedig ilyen megfogal-
mazásokba rejtik: „Magyar-
ország uralmi igényei”
(1467), illetve pontatlan
megfogalmazásban: „1475.
július 12-én Matei Corvinnal
szövetségi egyezményt kö-
tött, amely a törökök ellen
irányult”; „ªtefan látva azt,
hogy a Lengyelországgal va-
ló szövetség nem hatékony,
megerõsítette a szövetséget
Magyarországgal (1489); „...
1499 júliusában írásba fog-
lalják Moldva függetlensé-
gét, amelyet még a magyar
király is elismert”.

S a végkövetkeztetés így
hangzik: „Hazánk történeté-
ben ªtefan cel Mare uralko-
dása egyike volt a legragyo-
góbbaknak, amely biztosítot-
ta Moldva függetlenségét a
nagyhatalmakkal szemben.”

Nyilvánvaló, hogy Ma-
gyarországgal szemben
megkülönböztetést alkal-
maztak, és Lengyelországot
részesítették elõnyben. Ez
kétségtelen, hiszen magá-
ban a tankönyvben írottak

is adott ponton ellentmon-
danak a szerzõknek, példá-
ul az, hogy 1475-ben ªtefan
cel Mare hadseregéhez
„hozzá kell számítani 5000
székelyt, 1500 erdélyit és
vagy 2000 lengyelt” (tehát a
magyarok nyújtotta segítség
nagyobb volt, mint a lengye-
lek által nyújtott); „vala-

mint az is, hogy ugyancsak
1475-ben  ªtefan cel Mare
kedvezménylevelet ad min-
den Magyarországból való
kereskedõnek”. A Moldvá-
nak a Magyarországgal
szembeni vazallusságát bi-
zonyítja többek között az is,
hogy 1476 õszén ªtefan cel
Mare Mátyás király oldalán
részt vett Vlad Þepeº trónra
ültetésében. Egy szó sem
esik ªtefan cel Mare aláren-
deltségérõl ebben az akció-
ban, hanem a szerzõk a ro-
mánok közötti együttmûkö-
désrõl, kölcsönös segítség-
rõl értekeznek (Vlad Þepeº
annak idején, 1457-ben a
maga részérõl támogatta
ªtefan cel Mare trónra ülte-
tését), habár nyilvánvaló,
hogy a ªtefan cel Mare rész-
vétele Vlad Þepeº trónra ül-
tetésében, akárcsak a Vlad
Þepeºé a ªtefan cel Mare
trónra ültetésében vazallusi
kötelezettségeik következ-
ménye volt, a szerzõk vi-
szont táplálni kívánják a mí-
toszt, miszerint a román fe-
jedelemségek között létezett
egy „ottománellenes egy-

ségfront”.
A XI.-es tankönyv keveset

különbözik a fentebb emlí-
tettõl, abban csupán, hogy
még néhány sajátos megálla-
pítást tesz. Például közvetett
módon, a tények idõrendi
felsorolásával elismeri azt,
hogy ªtefan cel Mare provo-
kálta Magyarországot azál-
tal, hogy 1465-ben elfoglalta
Chiliát – azután, hogy már
1462-ben, kihasználva a Ha-
vasalföld elleni ottomán
hadjáratot, szintén megpró-
bálta elfoglalni. Nem szól a
Vlad Þepeºsel való konflik-
tusáról, hanem csupán az
utódaival valókról, akiket a
szerzõk negatívan jellemez-
nek, mert együttmûködtek a
törökökkel (még katonai té-
ren is), és úgy vélik, hogy
ªtefan cel Mare akciója az
al-dunai végvár ellen igazolt
Chilia különleges gazdasági
és stratégiai fontossága ré-
vén. Azt 1448-ban „elveszí-
tették Magyarország javá-
ra”, és most „sikerült meg-
menteni”, nem került török
uralom alá.

Ezzel szemben váltig di-
csérik „a Baiánál aratott tel-
jes sikert” (1467-ben), ami-
kor a csatában „elesett az er-
délyi vajda és 4000
katona”... „a magyar király
pedig megsebesült”, amit így
kommentálnak: „Véget ért
ezáltal Magyarországnak az
a próbálkozása, hogy ural-
ma alá vesse Moldvát”.

A Mátyás király iránti va-
zallusi szerzõdés (amely
1475 júliusában és augusz-
tusában jött létre) bemutatá-
sa sem mentes némi ellent-
mondástól: „Magyarország-
nak és Lengyelországnak
egyaránt vazallusa lévén az
uralkodó a teljes egyenlõség
feltételei között kötötte meg
ezt a szerzõdést, gyakorlati-
lag a függetlenség helyzeté-
ben”. Majd azzal vádolják
Mátyás királyt (akárcsak
Vlad Þepeºsel kapcsolat-
ban, 1462-ben), hogy 1476-
ban nem nyújtott segítséget
ªtefan cel Marénak, jóllehet
megígérte. Valójában a dol-
gok alakulása valamivel bo-
nyolultabb volt. Báthory Ist-
ván erdélyi vajda és Vlad
Þepeº vezetésével nagy lét-
számú hadsereget mozgósí-
tottak Erdély déli részébe,
ahonnan 1476 augusztusá-
ban és szeptemberében va-
lójában mégiscsak közbe-
léptek az ottománok ellen,
Havasalföldön Laiota
Basarab helyébe Vlad
Þepeºt ültették a trónra,
Moldva déli részén pedig a
Duna irányába viszszavo-
nuló törököket üldözték,
akik a pestisjárvány, az éle-
lemhiány és a moldvaiak el-
lenállása miatt, valamint a
(kb. 30 000 katonát számlá-
ló) magyar hadsereg nyo-
mására meghátrálni kény-
szerültek.

(Folytatjuk)

Korántsem világrengetõ új-
donság, hogy becses hazánk-
ban gátlástalanul lopnak.
Fölszedik a vasúti síneket,
megáll a vonat, hiszen nem
folytathatja az útját a csu-
pasz talpfákon. Amíg he-
lyettesítik a síneket, újakat
hoznak, az enyveskezûek
szétszedik a mozdonyt és da-
rabonként eladják ócskavas-
nak az ilyesmit begyûjtõ va-
lamelyik központban,  s
ahol (figyelem!) senkitõl sem
kérdezik meg, honnan szár-
mazik az, amit hozott, az
értékesítendõ vas, réz, ón,
egyszóval: fém.
A lopós szarkák mindenho-
vá eljutnak, mindent ma-
gukkal visznek, amit a sze-
mük meglát. Persze, csupán
azt, ami jó pénzért eladható,
tetemes haszonnal értékesít-
hetõ. Ezért nem csenik el
például a napsugarat. E
rablásnak  – sajnos – ma-
gam kárvallottja vagyok. 
Feleségemet meg engem a
testépítõ sport úttörõinek
tartanak. Népszerûsítettük a
testépítést már akkor, ami-
kor amerikai, imperialista,
tehát minden szempontból
elítélendõ sportnak minõsí-
tették, és hazai gyakorlói
homályba, sötét, penészes fa-
lusi pincékbe szorultak. A
Ceauºescu-korban négy
könyvet publikáltam errõl a
testépítésrõl, 1990 után pe-
dig még hármat. Az én ne-
vem alatt jelent meg 1977-
ben országunkban az elsõ
valódi, azaz nem súlyeme-
lésnek álcázott testépítõ
könyv, amelynek csaknem
negyvenezer példányát órák
alatt felvásárolták a könyv-
kereskedésekben. Külföldön,
ahová saját pénzemen utaz-
tam, nemzetközi versenye-
ken teszteltek, és a vizsgák
nyomán megkaptam Romá-
niában elsõnek – méghozzá
a Nemzetközi Testépítõ Szö-
vetség kanadai állampolgár-
ságú elnökének kezébõl – a
nemzetközi bírói igazol-
ványt. Harmincnégy évvel
ezelõtt feleségemmel együtt
létrehoztam az ország elsõ
iskolai testépítõ sportklub-
ját, amelynek versenyzõi –
köztük Florin Uceanu, aki
azóta tévésztár lett – több
mint egy évtizeden át ural-
ták az országos ifjúsági baj-
nokságokat, s érmekkel tér-
tek vissza Balkán-, Európa-
és világbajnokságokról. Ta-
lán hiábavaló megjegyezni,
hogy az iskolában annak
idején egy pincehelyiségben
kezdtük meg a tevékenysé-
günket. Nejem bevezette a
nõi és a páros országos ver-
senyeket, amikor ezek miná-
lunk ugyancsak tilalomlis-
tán voltak, veszélybe sodor-
va ezáltal tanári állását. Ér-
demeink elismeréseként
mindketten megkaptuk az
érdemes edzõi oklevelet
Octavian Bellu aláírásával,
amikor az ismert tornász-
szakember sportügyekkel
foglalkozó államtitkári tiszt-
séget töltött be. Hangsúlyo-
zandó: a testépítés egyikünk-
nek sem alapszakmája, csu-
pán szenvedélyünk. 
Mindezt nem dicsekvés,
mellveregetés, öntömjénezés

szándékával írtam meg, ha-
nem annak szemléltetésére,
hogy életünk java részét en-
nek a tevékenységnek szen-
teltük, az évek folyamán
kínkeservesen megtakarított
pénzecskénket erre költöttük.
A legkorszerûbb felszerelést
szereztük be – Romániából
meg egyébünnen – és bocsá-
tottuk a fiatalok rendelkezé-
sére.
Idén télvíz idején, február-
ban hozzáfogtak annak a
különálló épülettestnek a ta-
tarozásához, amelyben a
Spiru Haret Líceum  iskolai
tornaterme található, és
amelyben edzõtermünk is
üzemelt. Az iskolaigazgató
nem egyezett bele, hogy érté-
kes sportfelszerelésünket a lí-
ceum épületébe menekítsük,
pedig ott már befejezték a
korszerûsítési munkálato-
kat. Még az alagsorba sem
engedett be tárolás céljából,
pedig a pincehelyiségekhez
már a múltban hozzászok-
tunk. Utasítására felszerelé-
sünket a jég és hó borította
iskolaudvaron helyeztük el,
szakadó havazásban, ha-
lomba rakva, alpinista má-
szókötelekkel átkötve s bebo-
rítva nájlon- fóliákkal.
Augusztus végén arra ébred-
tünk, hogy a felszerelés java
részét elhurcolták a enyves-
kezûek. A nyolc eredeti (ka-
nadai, orosz) olimpiai súly-
emelõ rúdból nem maradt
egy sem, szintúgy a tizenkét
rövidebb rúdból. Nyomtala-
nul eltûnt hatszáz kilónyi
gumiborítású, Vosztok már-
kajelzésû kisebb-nagyobb
(1,5 kg-tól 50 kg-ig) tárcsa.
Mindezeket februárban fém-
szekrényekben (fisettekben)
helyeztük el lakat alatt. Az
enyveskezûek nem sokat te-
ketóriáztak, egyszerûen le-
verték a lakatot. Szót sem
ejtek most a haspadokról,
kézi súlyzókról, tucatnyi
más „apróságról”, amelyek-
nek ugyancsak nyomuk ve-
szett. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a
nagyméretû lopást csakis te-
hergépkocsik segítségével le-
hetett végrehajtani, ami egy-
szerû mûveletnek számítha-
tott, az „építõk” ugyanis ef-
fajta nagy kaliberû autókkal
szállítottak az iskola udva-
rára cementzsákokat, téglát,
betonkockát. Visszafelé,
ugyebár, kár lett volna üres
kocsival menniük! A mon-
dás szerint: amit a két szem
meglát, a két kéz ott nem
hagyja.
Panaszunkra azt a választ
kaptuk a rendõrségtõl, hogy
pereljük be az építõvállala-
tot. Évekig elhúzódhat egy
ilyen per, amely – ráadásul
– szekérnyi pénzbe kerül. Az
ügyvéd nem szokott köz-
munkázni. Tehát maradunk
a hozzávetõlegesen ezer
eurós kárral. Nem akarjuk
járni a bolondját, még rend-
õrségi javaslatra sem.
Több szót nem szaporítanék
erre, az országunkban
sajnálatosan banális ügyre.
Most már nincs semmink.
Csak emlékünk. Ez nem
lopható el.

Székely László

Jegyzet

Enyveskezûek

A szerzõ két, 1990 után kiadott történelemkönyvet elemez,

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. 

Mátyás király

(Poszt)kommunista
etnocentrizmus
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Zsehránszky István

Nemrég Kolozsváron
szép összejövetelt rende-
zett az evangélikus egyház
kiállítótermében Herbert
Dorfmannal, aki szintén
európai parlamenti képvi-
selõ, és a téma a dél-tiroli
autonómia volt, a dél-tiro-
li németeknek és a tar-
tomány helyzete. Értékelje
ezt a rendezvényt! Milyen
célból hozták létre? Elérte-
e a várt hatást? És mi lesz
a folytatás?
– Az evangélikus egyház Já-
nosi Andor Köre segítségé-
vel szerveztük ezt a találko-
zót, és másnap reggel a
Babeº–Bolyai Egyetem né-
met nyelvû gazdasági tan-
székén folytattuk. Ott már
inkább német és fõleg ro-
mán anyanyelvû diákok al-
kották a közönséget, termé-
szetesen németül tartottunk
elõadást. Az volt a cél, azt
próbáljuk népszerûsíteni,
hogy egy térségnek a fejlõ-
dése nagy mértékben függ
az autonómiájától. Nem-
csak pénzügyi autonómiá-
ról van itt szó, természete-
sen. És abban reményke-
dünk, hogy azok a fiatalok,
akik  a közgazdasági  egye-
temen hallgatták Dorfman
professzor elõadását, és
részt vettek a beszélgetés-
ben, nyolc-tíz éven belül az
ország vezetõ emberei lehet-
nek, és esetleg hasznosítani
fogják a hallottakat. És jó
az, hogyha nemcsak mi,
magyarok mondjuk, hanem
mások is, például a néme-
tek, akik dél-tiroli olasz ál-
lampolgárok, hogy az au-
tonómia körülményei kö-
zött egy nagyon szegény ré-
giót az ország leggazdagabb
térségévé lehet változtatni,
és ez senkinek sem rossz,
senkinek sincs kárára. Sõt
jól jár a központi vezetés,
Róma is: több pénz, több
adó jön be a régióból; és a
régió lakossága nyugodt és
boldog, mert van mibõl
megélnie. Azt is elárulha-
tom, hogy a nyáron volt
még egy elõadás, amikor
dél-tiroli olaszok jöttek el
hozzánk. Ez, mondhatnám,
olyan volt mintha székely-
földi románok mentek vol-
na, mondjuk, Bukovinába,
illetve Moldáviába vagy
Szerbiába, hogy a szerb ál-
lampolgárok – szerbek, ro-
mánok – körében népszerû-
sítsék, hogy miért jó az au-
tonómia. Nyilvánvaló, hogy
minden modell más és más,
nem koppintható le a dél-ti-
roli sem egy az egyben, de
nagyon sok eleme meggon-
dolkoztató, átvehetõ, hasz-
nálható. Nekünk például az
a fõ dolgunk, hogy a szé-
kelyföldi románokat is meg-
gyõzzük, és a bukarestieket
is, hogy mindannyiunknak
jót tenne a Székelyföld au-

tonómiája. A Moldvai Köz-
társaságban már nem kell
gyõzködni ezzel a lakossá-
got, mert a gagaúzoknak
például autonómiájuk
van... A dél-tiroli és a szé-
kelyföldi térség közötti ha-
sonlóság abban jelentkezik
például, hogy mind a két ré-
gióban, ott is és itt is fõleg
rendõrök, csendõrök, kato-
natisztek, titkosszolgálati-
ak, valamint a nehézipar ál-
tal beköltöztetett többségi-
ek: olaszok, illetve románok
azok, akiket meg kellett –
vagy esetünkben meg kell –
gyõzni az autonómia hasz-
náról, hogy miért jó, és mi-
ért fontos.

Akkor térjünk rá arra,
hogy a dél-tiroli autonó-
miának mi a hozadéka? 
– Dél-Tirol azért jó példa,
mert az ország legszegé-
nyebb vidéke volt, és ott is
körülbelül a lakosség egy-
harmada ma már nem né-
met, hanem többségi, olasz.
A fõvárosuk, Bolzano –
Bozen 70 százaléka olasz,
és mégis érdekes, hogy  ezek
az ott élõ olaszok is ragasz-
kodnak ahhoz, hogy Dél-
Tirolnak autonómiája le-
gyen. Nyilvánvaló, hogy az
Unió egyelõre nem fogja
kötelezni Romániát, hogy
hasonló módon járjon el,
mint ahogy sok más kérdés-
ben, például szociális kérdé-
sekben sincsenek kötelezõ
érvényû törvényes elõírásai
az EU-nak. De amit nagyon
sok területen megtesz, s
amit a kisebbségi jogok
vagy a területi autonómia
esetében is használhatónak
látok, hogy az unió felmu-
tatja a jó példákat, akár gaz-
daságról legyen szó, akár
emberi jogokról, és azt
mondja, hogy tessék követ-
ni. Emberi jogok kérdésé-
ben azért mostmár ott van a
Lisszaboni szerzõdés, ami-
ben benne vannak a kisebb-
ségekhez tartozók jogai is.
Romániának el kell dönte-
nie, hogy gazdasági kérdés-
ben a görög vagy a lengyel
utat követi. Hogy a kisebb-
ségvédelem kérdésében a
görög vagy az olasz utat kö-
veti? Vagy esetleg a finnt?
És nem véletlenül mondom
ezeket a példákat, mert az,
hogy ma Görögország csõd-
ben van, hogy meg kell
menteni Görögországot, ab-
ban közrejátszik az is, hogy
Görögország nemcsak a
gazdasági kérdésekben, az
államigazgatásban volt
gyenge tanuló, és sajnos
még mindig az, hanem ki-
sebbségi kérdésben is. Ugye,
Görögországban ha nem
vagy ortodox, nem lehetsz
tanító. Tehát ha valaki ál-
landóan arra koncentrál,
hogy asszimilálja a kisebb-
ségeket, akkor kevesebb ide-
je, energiája és pénze marad

arra, hogy gazdaságilag fel-
építse és felvirágoztassa az
országot. Olaszországban
nem azzal fárasztják egy-
mást a polgárok, hogy lever-
jék a helységtáblákat, vagy
hogy egymás iskoláit bezá-
rassák, és hogy egymást fe-
nyegessék, hanem megpró-
bálnak együtt valami hasz-
nosat mûvelni. És aki hal-
lotta Dorfman kollégám
elõadását, az megtudhatta,
hogy ma már a dél-tiroliak
jövedelmének 70 százaléka
a turizmusból származik.

A Székelyföldre ez nem
igazán jellemzõ...
– Csakhogy ennek, meg-
elõzve az autonómiát, van
még feltétele: az egyik az,
hogy össze kell szedni a
szemetet, és nem szabad
szemetelni; a másik pedig:

meg kell õrizni az épített
örökséget is és a tájat is.
Nem fognak jönni a turis-
ták olyan helyre, ahol sze-
mét van, zaj van, és ahol
tájidegen épületek fogadják
az oda látogatót.

Jellegtelen épületek,
olyanok, amilyeneket a vi-
lágon bárhol láthat.
– És erre oda kell figyel-
nünk! Tehát az autonómia
itt kezdõdik, amikor auto-
nóm módon, felelõs módon
gondolkodom magamról, a
családomról, a környeze-
temrõl, és olyan világot te-
remtek magam körül, ahova
érdemes jönni, ahova jó
szívvel jönnek az emberek,
hogyha turizmusból akarok
megélni. Mondjunk egy ne-
gatív példát is, amit egyre
gyakrabban hallok: hogy
Máramarosba, ugye, mind
várták a turistákat, de azok
elmaradtak, mert most már
a szaploncai temetõn kívül
alig van megnézni való.
Szétverték az épített öröksé-
get, és helyette három-négy-
emeletes, mûkõvel befedett,

márványlépcsõvel borított,
gipszfigurákkal díszített ri-
kító színû épületeket emel-
tek, amelyekbe nem nagyon
jönnek a turisták. 

Ez annak is az eredmé-
nye, hogy a máramarosi-
aknak otthon nem volt
munkahelyük, külföldre
mentek dolgozni, elég sok
pénzt szereztek, s amit
külföldön láttak, azt meg-
próbálták otthon is meg-
csinálni. Olyan házakat
építeni stb. Nem a tájnak a
megõrzésére gondoltak,
hanem arra, hogy nekik is
olyan státusszimbólum-
épületeik legyenek, mint a
nyugatiaknak. 
– Részben így van, de én
nem tudom, hogy hol látták
ezeket a három-négy emele-
tes rozsaszínû házakat,

mert én Nyugaton sehol
sem látok ilyeneket. Lehet,
hogy nem járok olyan he-
lyen, ahol láthatóak, de az
biztos, hogyha nincs tör-
vény, hogyha nincsen egy
erõs önkormányzat, akkor
hazajön az illetõ, és megen-
gedi magának azt, hogy en-
gedélyt sem kér: elõször há-
zat épít, és utána jelenti
be... Székelyföldön is meg-
jelentek ezek a házak; sõt
megjelentek a giccsesre
„csinosított” székelykapuk
is. Mondtam is a kollégák-
nak otthon, polgármeste-
reknek, képviselõknek,
hogy ha joghézag van, ak-
kor azt orvosolni kell. Nem
lehet megbüntetni az embe-
reket azért, mert vaskaput
csinálnak, de olyan tör-
vényt kell hozni, hogy az
építkezõnek igenis érdeke
legyen az, hogy egy hagyo-
mányos kaput építsen. Mert
az, tegyük fel, adókedvez-
ménnyel jár. Ha vaskaput
épít, emeletes házat épít,
akkor többletadót rójanak
ki rá. És egy idõ után el-
megy a kedvük a tájidegen

épületek és kapuk építésé-
tõl.

Herbert Dorfman elõ-
adásában elhangzott az is,
hogy a dél-tiroliaknál az
egy fõre számított bruttó
nemzeti jövedelem évente
33 ezer euró, ugye. Ami
horribilis összeg, ha a ro-
mániai keresetekkel ha-
sonlítjuk össze. És figye-
lemre méltó, hogy ebbõl a
33 ezer euróból mindössze
kb. 10 százalék jut az olasz
államnak, a központi költ-
ségvetésnek. A többi ott
marad Dél-Tirolban, ott
használják fel, és talán in-
nen származik az a jólét,
amiben élnek. 
– Így van, de nem ezzel kez-
dõdött, hogy leültek vitat-
kozni arról, hány százalék
maradjon Dél-Tirolban eb-

bõl a 33 000 euró/fõbõl, ha-
nem fordítva: azt nézték
meg, hogy mibõl lehetne
megélni. Az elõadásból
megtudhattuk, hogy Euró-
pa almatermésének a 10
százalékát ez a vidék adja;
tehát nem kezdtek el banánt
termeszteni, és nem próbál-
tak nehézipart behozni, ha-
nem azzal boldogultak,
amijük volt. Én például is-
merek olyan székelyföldi fa-
lut, ahol közel százféle al-
mafajta van. Olyan almák,
amelyek már Európában se-
hol nem találhatók.

Génbank lehetne az a
falu az almatermesztés-
hez!
– És nem attól lesz nálunk
autonómia, hogy megpró-
báljuk Dél-Tirolt lepipálni
az almatermésben. Vagy
nem tudunk versenyezni
Magyarországgal a termál-
fürdõk tekintetében. De
igenis a sok székelyföldi, je-
lenleg fürdésre kevésbé al-
kalmas, hideg borvízforrá-
sokat ki lehetne úgy építeni,
hogy érdemes legyen oda

biciklivel elmenni, nyári na-
pokon esetleg még meg is
fürödni a forrásnál épített
medencében. Rendbe kell
szedni ezeket a borvízforrá-
sokat, bicikliutat kell építeni
hozzájuk, és akkor lesz tu-
rista is. Persze ez nagy-nagy
összefogást és sok munkát
igényel. Úgy, miként Dél-
Tirolban... De Dorfman úr
elõadásában másról is hal-
lottunk még. Télen Dél-Ti-
rol télen valóságos  síparadi-
csom. Oda mennek az ola-
szok is, a németek is. Ki-
használta ez a régió ezt az
adottságot. És hogy hazabe-
széljek egy kicsit: a dél-tiro-
liak nem vitatkoztak állan-
dóan egymással, és nem
próbálták egymást átverni
erdõtulajdonosok és síbe-
fektetõk, hanem összefog-
tak. Nálunk még mindig na-
gyon kevés a sípálya, és a
hozzá vezetõ út sem a leg-
megfelelõbb, de végre el-
kezdtek foglalkozni vele, be-
indult valami, és ezen az
úton kell továbbmenni.. 

Nem az összetûzések-
nek az útján, és nem az ál-
landó várakozásnak az út-
ján, hanem a kezdeménye-
zés útján. A kezdeménye-
zés az egyik jelentése az
autonómiának. Lesz-e foly-
tatása a kolozsvári talál-
kozónak? 
– Most, a dél-tiroli kollé-
gám elõadása után még egy
osztrák kollégánk is kedvet
kapott, úgyhogy õ fog jönni
legközelebb. Jövõre pedig
Járóka Lívia kolléganõmet
hívtam meg, aki a roma
kérdés szakértõje. Mi is tu-
dunk beszélni róla, szívesen
is mondjuk el a tapasztala-
tainkat, de gondoltam,
hogy hasznosabb, hogyha
valaki olyan mondja el, aki
közvetlenül érintett és job-
ban ismeri a témát. Az Eu-
rópai Parlamentben is azt
szorgalmazzuk, hogy má-
sok is hozzászóljanak a ki-
sebbségi kérdéshez, a né-
met kollégák, a lengyelek
stb., hogy õk is beszéljenek
errõl, nehogy itt mindenki
görcsösen bezárkozzon a
téma hallatán, mert mindig
mi magyarok hozakodunk
elõ vele, mindig mi beszé-
lünk a szlovák ügyrõl vagy
a román ügyrõl. Azt hiszik,
hogy ez valami magyar
probléma. Másrészt meg
nem árt az európai kollégá-
inknak sem megnézni Er-
délyt, látni azt, hogyan
élünk. Könnyebb  lobbiz-
nunk, hogyha õk nálunk, a
helyszínen tájékozódnak
arról, hogy nem is éppen
úgy van minden, ahogy
õket hivatalosan informál-
ják. És hát nyilvánvaló,
hogy a legnagyobb haszna
ezekbõl a találkozásokból,
reméljük, a hallgatóságnak,
a kérdezõknek van. 

„Senkinek sem rossz 
az etnikai alapú autonómia”
Beszélgetés Sógor Csabával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselõjével
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6. Középfokú oktatás

Az olvasó (méltán) szisz-
szen föl, amikor egy eléje ke-
rülõ írás 6-os alponttal kez-
dõdik. Magyarázat: az elõzõ
lapszámban (Kisebbségben.
2011. október 4.) öt alfejezet-
ben az erdélyi magyar okta-
tás óvodai és I–IV., illetve
V–VIII. osztályos beiskolázá-
si adatainak elemzését végez-
tem el. Ezt szeretném ebben
a lapszámban folytatni: azaz
a középszintû, illetve felsõfo-
kú oktatás beiskolázási szá-
mait fogom vallatóra az ösz-
szehasonlítás módozatainak
felhasználásával. Miért a be-
iskolázás? Azért, mert ha van
kit tanítani, akkor már lehet
iskolát szervezni, tanárokat
alkalmazni, tartalmi kérdé-
sek boncolgatásába fogni,
tanterveket, tankönyveket ír-
ni/íratni. A beiskolázási szá-
mokra fordított különös fi-
gyelem nem jelenti az okta-
tás többi összetevõjének elha-
nyagolását. Most, példának
okáért, épp abból indulunk
ki, hogy az általunk vizsgált
elsõ referenciális évben
(2004–2005) több mint 1400
középiskola mûködött Ro-
mániában, amelybõl 133-ban
oktattak magyarul is (lásd:
Murvai László: Panorama
învãþãmântului pentru mino-
ritãþile naþionale din România
în perioada 2003-2006. 71–72.
lap). A második referenciális
évben (2010–2011) pedig
több  mint 1600 középiskolát
jegyeztünk, amelybõl 145-
ben oktattak magyarul is (v.ö.
Învãþãmântul liceal la înce-
putul anului ºcolar 2010–
2011. I.N.S. Bucureºti, 2011
196. lap). A 145 iskolából 81-
ben csak magyarul tanítot-
tak. A vizsgált idõszak dere-
kára esett a marosvásárhelyi

„Bolyai” fokozatos és teljes
visszamagyarítása. Ez a fo-
lyamat azért vált sajátos ese-
ménnyé, mert a visszanyert
iskoláink közül évtizedekig
nem szerepelt, nem szerepel-
hetett a „Bolyai”. Magyar
középiskolák indultak a vizs-
gált idõszakban Tordán,
Máramarosszigeten, újabban
Margittán és Nagyszalontán.
Visszanyert iskoláink hálóza-
ta tehát folyamatosan bõvült.
Úgy is fogalmazhatunk,
hogy a középiskolai hálózat
mind országosan, mind ma-
gyar nyelven fejlõdött. Nem
mondhatjuk el ugyanezt a lí-
ceumi ágazatok közötti
arány viszonylatában. Az el-
méleti líceumok aránya to-
vábbra is 35 százalék körül
mozog (egész pontosan
34,3%), a technológiaiaké
54, míg a vokacionális líceu-
moké 11%. 

A beiskolázási számok pe-
dig a következõképpen ala-
kultak. Az elsõ referenciális
évben Romániában 773 843
középiskolás tanulót írattak
be az iskolába. Ebbõl 31 491
magyarul tanult, azaz az or-
szágos összlétszám 4,06%-a.
Érdekes volna biztosan tud-
ni, hogy hány magyar tanuló
folytatta tanulmányait ro-
mán nyelven, de az adataink
ebben a vonatkozásban el-
lentmondásosak. Csak egyé-
ni számítgatásokra hagyat-
kozhatunk. Ha a 31 491 ma-
gyarul tanuló az ország kö-
zépiskolásainak négy száza-
léka, akkor még legalább
másfél százalék magyar ta-
nuló román iskolába jár. Ez
mintegy 11 500 tanuló. Egy-
re inkább számolnunk kell
egy másik kategóriával is, hi-
szen az erdélyi tanulók egy
része külföldön, többnyire

Magyarországon folytatja ta-
nulmányait. Ez utóbbi kate-
góriával kapcsolatosan hiva-
talos adatokkal is rendelke-
zem Sipos János jóvoltából,
aki a vizsgált idõszak elején
közoktatási helyettes állam-
titkár volt. Eszerint Magyar-
országon 2005-ben 12 420
nem magyar állampolgársá-
gú tanulót tartottak nyilván.
Ebbõl magyar nemzetiségû
8456 volt. Ezek közül 4134
Romániából érkezett (v.ö.
Murvai László Számadatok
egyezése és különbözõsége. In:
Körkép a romániai magyar ok-
tatásról. Editura Didacticã ºi
Pedagogicã R.A. Bukarest,
2007. 173-186. lap). Megint
másik kategória, amelyrõl
beszélnünk kell a lemorzso-
lódottaké. Sajnos, ebben az
esetben még a saját számítá-
sok sem vezetnek messze,
mert a témával foglalkozó ta-
nulmányok 3-tól 20%-ig szá-

molnak a lemorzsolódottak
kategóriájával. 

A beiskolázási számok me-
gyei szintû bontását a 7-es
táblázat tartalmazza. Ele-
mezzük  a táblázat adatait. 

a) A második referenciális
évben 866 543 tanulót jegy-
zett a statisztika országos
szinten.

b) Ebbõl 35 452 magyar
osztályokban tanult. 

c) Országosan tehát a vizs-
gált idõszakban 92 700 tanu-
lóval nõtt a középiskolások
száma (11,9%). 

d) 3961 fiatallal nõtt a ma-
gyarul tanuló középiskolások
száma is (12,5%). 

e) A növekvõ trend a pro-
filjaiban megújult középisko-
la iránti vonzalomról tanús-
kodik. 

f) A belsõ átrendezõdésen
túl a középiskolás beiskolá-
zási számok növekedését a
szakiskolák beépítése ered-

ményezte. Ez 2008-ban  tör-
tént, és valójában a szakisko-
lai oktatás megszüntetését je-
lentette, hiszen 2008-ig éven-
te mintegy 300 000–350 000
szakiskolást tartottunk szá-
mon. Ezek nagy része átke-
rült a középiskolába vagy há-
tat fordított az iskola padjai-
nak. (A szakiskolák kérdését
behatóbban a következõ alfe-
jezetben járjuk körül.) 

A vizsgált idõszak növeke-
dési, illetve csökkenési rátáit
a 8-as számú táblázat foglalja
össze.

Értelmezzük a táblázat
adatait. 

a) Az új szempont szerint
is nõtt mind az országos
összlétszám, mind pedig a
megyei átlag. 

b) Kivételt csak a brassói
adatok jelentenek, ahol 1445-
tel kevesebb volt a középisko-
lások száma, mint az elsõ ref-
erenciális évben.

c) Összességében a magya-
rul tanuló középiskolások
száma is növekedett 3961 ta-
nulóval.

d) A megyék szintjén növe-
kedést észleltünk. Maros
(1360), Hargita (972), Bihar
(735), Szatmár (702), Szilágy
(286), Kovászna (242), Buka-
rest (130), Kolozs (52), Bákó
(22), Hunyad (16) megyében.
Összességében tehát tíz me-
gyében 4517 tanulóval volt
több a második referenciális
évben.

e) Csökkenõ tendenciát ta-
pasztaltunk az alábbi me-
gyékben: Fehér (196), Arad
(127), Temes (95), Márama-
ros (44), Szeben (37), Brassó
(34), Beszterce-Naszód (23).
Ez összesen 556 tanuló.

f) Ha a 4517-bõl, amennyi-
vel összességében növekedett
a magyarul tanuló középis-
kolások száma, levonjuk az
556-ot, amennyivel az ösz-
szességében csökkent, meg-
kapjuk a 3961 tanulós átlag-
növekedést.

7. Szakmai oktatás

Az elõzõ (6-os) alfejezet-
ben már említettem, hogy a
VIII. osztály utáni szakisko-
lai oktatást 2008-ban fölszá-
molta a szaktárca akkori ve-
zetõje. A döntés érvrendsze-
re igen tetszetõs volt, mert a
szakiskolát középiskolává
fejlesztve elvileg javulnia kel-
lett (volna) az oktatás minõ-
ségének. Három év helyett a
tanulók négyet vagy ötöt jár-
nak, szakiskolás bizonyít-
vány helyett érettségi diplo-
mát szereznek, és ezzel
együtt elérik azokat a szak-
mai szinteket, amelyek az
EU-ban mérvadóak. De a va-
lóságban minden vagy majd-
nem minden a feje tetejére
állt. A tanulók gyakorlati fel-
készülése nemhogy javult
volna, de tovább romlott. Sõt
az elvárások ellenére az el-
méleti felkészültség sem lett
jobb. A végzetteknek pedig
már a szakmunka sem tet-
szett. Egyetemre akartak
menni. A helyzet láttán a
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Murvai László

A beiskolázás kérdései az erdélyi

77-eess  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt

MMeeggyyee 22000044––22000055  22001100––22001111  

ÖÖsssszzllééttsszzáámm** MMaaggyyaarruull  ttaannuull ÖÖsssszzllééttsszzáámm** MMaaggyyaarruull  ttaannuull

Szám % Szám %

0 1 2 3 4 5 6

OOrrsszzáággoossaann 773843 31491 4,06 866543 35452 4,1

AArraadd 15168 429 2,82 18685 302 1,61

BBáákkóó 22920 - - 26371 22 0,08

BBeesszztteerrccee-NN.. 11293 195 1,72 14248 172 1,2

BBiihhaarr 25357 2958 11,6 28195 3693 13,0

BBrraassssóó 22718 680 2,9 21273 646 3,0

FFeehhéérr 13934 566 4,06 16139 370 2,29

HHaarrggiittaa 12608 9419 74,7 13356 10391 77,8

HHuunnyyaadd 19176 200 1,04 22013 216 0,98

KKoolloozzss 24144 2291 9,4 26513 2343 8,8

KKoovváásszznnaa 7784 5481 70,4 8427 5723 67,9

KKrraassssóó-SSzz.. 10491 - - 13894 - -

MMaarrooss 18145 4449 24,5 21734 5809 26,7

MMáárraammaarrooss 17549 428 2,43 23368 384 1,64

SSzzaattmmáárr 11681 2398 20,5 15479 3100 20,0

SSzzeebbeenn 14620 84 0,57 15735 47 0,29

SSzziilláággyy 9732 1507 15,4 10554 1793 16,9

TTeemmeess 26154 335 1,28 30601 240 0,78

BBuukkaarreesstt - 71 - - 201 -

*Az országos szám minden egyes táblázatban  minden megye adatait tartalmazza. A magyar oktatással

nem rendelkezõ megyékrõl lemondottunk, mert azok a mi szempontunkból nem relevánsak. Ezért a csil-

laggal jelzett számoszlopok nem nem relevánsak. Ezért a csillaggal jelzett számoszlopok nem ren-

delkeznek statisztikai kulccsal.

88-aass  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt

Megye 2004–2011 2004–2011 

Országos összlétszám* Országos összlétszám**

Növekedés + Csökkenés - Növekedés + Csökkenés -

0 1 2 3 4

Országosan +92700 - +3961 -

Arad +3517 - - -127

Bákó +3451 - +22 -

Beszterce-N. +2955 - - -23

Bihar +2838 - +735 -

Brassó - -1445 - -34

Fehér +2205 - - -196

Hargita +748 - +972 -

Hunyad +2837 - +16 -

Kolozs +2369 - +52 -

Kovászna +643 - +242 -

Krassó-Sz. +3403 - - -

Maros +3589 - +1360 -

Máramaros +5819 - - -44

Szatmár +3798 - +702 -

Szeben +1115 - - -37

Szilágy +822 - +286 -

Temes +4447 - - -95

Bukarest - - +130 -

**A 3-as és a 4-es oszlop közötti különbség adja ki azt a +3961

tanulót, amennyivel a két referenciális év közötti periódusban a mag-

yarul tanuló középiskolások aránya emelkedett. 



szaktárca 2011-es vezetése
elhatározta, hogy a
2012–2013-as tanévben újra
elindítja a szakiskolákat. Ez
mindenképp üdvözlendõ
tény. A kérdés csak az, hogy
a romániai gazdaság milyen
irányt fog venni a közeli és
távolabbi jövõben, hogy a
belföldi piac milyen szak-
mák terén mutat keresletet,
és a „hogy”-okat még foly-
tathatnám. Inkább megjegy-
zem, hogy az elméleti okta-
tást én ebben az iskolatípus-
ban nem is forszíroznám.
Megelégednék a nyolc osz-
tály során elsajátított általá-
nos mûveltséggel. A szak-
képzést pedig minõségileg
fejleszteném, fokozott anya-
gi ráfordítással. Mert például
egy ácsnak arra van szüksé-
ge, hogy tartson egy ház te-
tõszerkezete, és még az sem
árt, ha a tetõ jól is néz ki. Ezt
kellene tanulnia, nem Emi-
nescu- vagy Petõfi-szövege-
ket értelmeznie, ha lehet
hermeneutikai szempontok
szerint. 

A kitérõ után térjünk visz-
sza az adatok diktálta szem-
pontjainkhoz. Tegyük ezt
még akkor is, ha a szakokta-
tásnak a 2008-ban történt
tönkretétele nem teszi lehe-
tõvé az összehasonlító elem-
zést. Az adatok azért a mai
helyzetképet mindenképp
rögzítik. 

a) Az elsõ referenciális év-
ben (2004–2005) országos
viszonylatban Romániában
a szak- és inasképzésben, va-
lamint a posztliceális és mes-
terképzésben összesen 338
187 tanuló volt.

b) Ebbõl 10 894-en magya-
rul sajátították el a szakmát. 

c) A második referenciális
évben (2010–2011) kimenõ
jelleggel maradt még orszá-
gosan 124 505 tanuló. 

d) Tehát jelenleg 213 682
szakiskolás tanulóval van ke-
vesebb, mint hét évvel ez-
elõtt.

e) A magyar nyelvû szak-
oktatásban már csak 3116 ta-
nulónk maradt, ami 7778-cal
kevesebb, mint az elsõ refer-
enciális évben. 

Az adatokat elég volt a
történelem számára csak
rögzíteni. Azokat sem táblá-
zatba foglalni, sem megyék-
re lebontani nem érdemes.
Bízzunk abban, hogy a
klasszikus szakoktatás ha-
marosan visszaalakul leg-
alább azzá, ami a kilencve-
nes évek elején volt. Ezen túl
én még a minõségi javulás-
ban is bízni szeretnék.

8. Felsõoktatás

Nézzük az adatokat táblá-
zatba foglalva (9-es táblá-
zat).

– Az elsõ referenciális év-
ben, amint a táblázat adatai
is mutatják, Romániában
összesen 650 335 diákot tar-
tottak nyilván. Ebbõl 495
034 állami felsõoktatásban,
155 301 pedig magánintéz-
ményekben tanult. Magyar
nemzetiségû hallgatót 29
136-ot tartottunk számon.
Állami egyetemekre 22 715,
míg magánegyetemekre
6421 járt.

– A második referenciális
évben az ország egyetemistá-
inak a száma több mint 22
500-zal növekedett, míg a
magyar nemzetiségû egyete-
mistáké több mint 2000-rel
csökkent. 

– Megjegyzem, hogy a
2009–2010-es évhez viszo-
nyítva az ország összes egye-
temistáinak a száma is visz-
szaesett. A 2010–2011-es
akadémiai évben 102 318
egyetemistával volt keve-
sebb, mint az elõzõ évben. 

9. Összegzés

Tanulmányomban arány-
számokat sorakoztattam fel
az erdélyi magyar oktatás
egészérõl az óvodától az
egyetemig, majd ezeket
rendre összevetettem az or-
szágos adatokkal. Abból in-
dultam ki, hogy Románia
összlakosságának a 6,6%-a
magyar nemzetiségû. Igaz,
hogy ezt az arányt a 2002-
es népszámlálás adatai
alapján állapították meg.
Más hivatalos adattal nem
rendelkezünk. A következõ
népszámlálás adatait az ed-
digi híreink alapján csak
2014-ben fogják közzéten-
ni. Addig marad a 6,6%.
Amikor meg fognak jelenni
az új arányok, akkor majd
érdekes lesz azokat az új
beiskolázási arányokkal
egybevetni. Addig is néz-
zük, mirõl vallanak a meg-
levõ számok. 

– Az elsõ referenciális év-
ben  (2004–2005) a magya-
rul tanuló fiatalok az ország
diákjainak a 4,95%-át tették
ki. 

– A második referenciális
évben (2010–2011) ez az
arány 5,12%-ra növekedett.
A növekvõ arány akkor is fi-
gyelemre méltó, ha a tanu-
lók száma a két referenciális
év között levõ idõszakban
csökkent (184 777-rõl 172
094-re).

– Az óvodások aránya
6,5%-ról 6,4%-ra csökkent,
itt viszont az óvodások szá-
mának növekedése figyelem-
re méltó.

– Az I–IV. osztályosok
százalékaránya 5,2-rõl 5,5-re
nõtt.

– Az V–VIII. osztályosok
esetében is javuló arányokat

számíthattunk: 4,8-ról 5,1%-
ra.

– A líceumok esetében a
beiskolázási számok is nõt-
tek, az arányítások is jobbak:
4,0%-ról 4,1%-ra.

– Mivel a szakiskolai okta-
tás 2008-ban megszûnt, az
összehasonlító elemzés eb-
ben a konstellációban seho-
va sem vezetne.

Ha az országos beiskolá-
zási számokat és arányokat
tovább bontjuk a minket ér-
deklõ 17 megye oktatására, a
kép tovább színezõdik. A
szemléletesség kedvéért az
adatokat táblázatba foglal-
tam (10-es táblázat).

Az összefoglaló táblázat-
ban tehát a romániai ma-
gyarság részarányát és a ma-
gyarul tanuló fiatalok rész-
arányát állítottam egymás
mellé. Célom ezzel pusztán
az volt, hogy ráirányítsam a
figyelmet ezekre az arányok-
ra. A korfa szerint történõ
számításokat a szociológu-
sokra hagyom. 

Ha a magyarság részará-
nyát és a magyarul tanulók
részarányát egybevetjük,
újabb érdekes eredményekre
jutunk. Eszerint országosan
a magyar gyerekek 77,57%-
ka tanul anyanyelvén. Ha az
arányításokat oktatási foko-

zatokra bontom, az alábbi
eredményeket kapom: óvo-
dai fokon a magyar gyerekek
96,9%-ka jár magyar óvodá-
ba. I–IV. osztályos oktatás-
ban ez az arány 83,3%,
V–VIII. osztályban már csak
78%. A líceumban pedig
62,1%. 

A táblázat adatai alapján a
megyéket szintén be lehet
sorolni az összes magyarul
tanulók aránya vagy az okta-
tási fokozatok szerinti arány
alapján az õket megilletõ
rangsorba. Itt az olvasónak
csak az általános helyzetké-
pet mutatjuk meg. 

– 100 és 75% között van:
Hargita (97,8), Kovászna
(94,7), Szilágy (84,4), Bákó
(83,3), Maros (82,9),
Szatmár (76,7),

– 74,9 és 50% között: Bi-

har (71,7), Kolozs (60,9), Fe-
hér (51,8),

– 49,9 és 25 között: Brassó
(45,9), Beszterce-Naszód
(44,0), Arad (35,5), Hunyad
(30,5), Máramaros (25,2),
Temes (25,0), 

– 25% alatt: Szeben (13,5),
Krassó-Szörény (3,3).

Végezetül a táblázat szám-
adatai szerint azt is elmond-
hatjuk, hogy Erdélyben
(Bákót és Bukarestet is be-
leértve)  magyar nyelven az
óvodai, elemi, gimnáziumi
és líceumi fokozatokon a
2010–2011-es tanévben
összesen 168 978 fiatalt tar-
tottunk számon. Ha ehhez a
számhoz hozzáadjuk a szak-
oktatás magyar tanulóit
(3116), akkor megkapjuk a
táblázatunkban szereplõ 172
094 tanulót.
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magyar oktatásban (2004–2011)
99-eess  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt

Akadémiai év 2004–2005 2010–2011 

Szám % Szám %

Romániában összesen 650335 100 673001 100

Magyar nemzetiségû 29136 4,4 27053 4,06

1100-eess  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt//11..

Megye Magyar lakosság Oktatásban Magyarul %

aránya % részesül tanul

0 1 2 3 4

OOrrsszzáággoossaann 6,6 3356225 172094 5,12

Óvodai oktatás 673736 42747 6,4

Elemi oktatás** 828853 46349 5,5

V–VIII. osztáy** 862588 44430 5,15

Líceumi oktatás 866543 35452 4,1

Szak- és posztlíceális oktatás 124505 3116 2,5

AArraadd 10,7 68252 2638 3,8

Óvodai oktatás 14040 884 6,3

Elemi oktatás 17391 739 4,2

V–VIII. osztály 18136 713 3,9

Líceumi oktatás 18685 302 1,61

BBáákkóó 0,6 110093 575 0,5

Óvodai oktatás 23164 82 0,3

Elemi oktatás 29470 220 0,7

V–VIII. osztály 31088 251 0,8

Líceumi oktatás 26371 22 0,08

BBeesszztteerrccee-  NN.. 5,9 54405 1429 2,6

Óvodai oktatás 11888 472 4,0

Elemi oktatás 13871 375 2,7

V–VIII. osztály 14398 410 2,8

Líceumi oktatás 14248 172 1,2

BBiihhaarr 25,9 99634 18345 18,59

Óvodai oktatás 21184 4018 19,0

Elemi oktatás 24882 5457 21,9

V–VIII. osztály 25373 5177 20,4

Líceumi oktatás 28195 3693 13,0

BBrraassssóó 8,7 80703 3292 4,0

Óvodai oktatás 18258 885 4,8

Elemi oktatás 21339 921 4,3

V–VIII. osztály 19833 840 4,2

Líceumi oktatás 21273 646 3,0

FFeehhéérr 5,4 57001 1625 2,8

Óvodai oktatás 12197 438 4,0

Elemi oktatás 13697 419 3,0

V–VIII. osztály 14968 398 2,6

Líceumi oktatás 16139 370 2,29

HHaarrggiittaa 84,6 54461 45131 82,8

Óvodai oktatás 13782 11736 85,1

Elemi oktatás 13664 11544 84,4

V–VIII. osztály 13659 11460 83,9

Líceum 13356 10391 77,8

HHuunnyyaadd 5,2 69447 1108 1,59

Óvodai oktatás 12406 366 3,0

Elemi oktatás 16109 289 1,7

V–VIII. osztály 18919 237 1,2

Líceumi oktatás 22013 216 0,98

KKoolloozzss 17,4 94334 10016 10,6

Óvodai oktatás 22321 2895 13,0

Elemi oktatás 22529 2342 10,3

V–VIII. osztály 22971 2436 10,6

Líceumi oktatás 26513 2343 8,8

1100-eess  sszzáámmúú  ttáábblláázzaatt//22..

Megye Magyar lakosság Oktatásban Magyarul %

aránya % részesül tanul

0 1 2 3 4

KKoovváásszznnaa 73,8 36679 25655 69,9

Óvodai oktatás 9002 6468 71,9

Elemi oktatás 10011 6978 69,7

V–VIII. osztály 9239 6486 70,2

Líceumi oktatás 8427 5723 67,9

KKrraassssóó-SSzzöörréénnyy 1,8 48249 30 0,06

Óvodai oktatás 9545 13 0,1

Elemi oktatás 12132 17 0,1

V–VIII. osztály 12678 - -

Líceumi oktatás 13894 - -

MMaarrooss 39,3 92459 30160 32,6

Óvodai oktatás 22141 7982 36,0

Elemi oktatás 25057 8533 34,0

V–VIII. osztály 23527 7836 33,3

Líceumi oktatás 21734 5809 26,7

MMáárraammaarrooss 9,1 82427 1926 2,3

Óvodai oktatás 17080 429 2,5

Elemi oktatás 20268 541 2,6

V–VIII. osztály 21711 572 2,6

Líceumi oktatás 23368 384 1,6

SSzzaattmmáárr 35,2 60391 16313 27,0

Óvodai oktatás 13848 3484 25,1

Elemi oktatás 15438 5099 33,0

V–VIII. osztály 15626 4630 29,6

Líceumi oktatás 15479 3100 20,0

SSzzeebbeenn 3,7 65299 373 0,5

Óvodai oktatás 15419 118 0,8

Elemi oktatás 17218 114 0,6

V–VIII. osztály 16927 94 0,5

Líceumi oktatás 15735 47 0,29

SSzziilláággyy 23,1 40480 7927 19,5

Óvodai oktatás 9175 1851 20,1

Elemi oktatás 10326 2100 20,3

V–VIII. osztály 10425 2183 20,9

Líceumi oktatás 10554 1793 16,9

TTeemmeess 7,6 100376 1984 1,9

Óvodai oktatás 20601 563 2,7

Elemi oktatás 24065 615 2,5

V–VIII. osztály 25109 566 2,2

Líceumi oktatás 30601 240 0,7

BBuukkaarreesstt 0,3 - 451 -

Óvodai oktatás - 63 -

Elemi oktatás - 46 -

V–VIII. osztály - 141 -

Líceumi oktatás - 201 -

**Tartalmazza a speciális igényekkel rendelkezõk oktatásának

(învãþãmântul special) adatait is.
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Folytatás az 1. oldalról

Élve tehát a fesztivál elõnye-
ivel és vállalva mindazt, ami
emberileg vállalható, a na-
ponta kiszakított 3-4 óra
alatt végigkövettük a szep-
tember 19-25  közötti feszti-
vál délutáni idõszegmenseit,
megállapításaink jórészt az
ennek alapján szerzett sze-
mélyes benyomásokra, a ve-
títések közben és után tá-
madt gondolatokra és a
zárórendezvényen elhang-
zott szakmai nyilatkozatok-
ra, következtetésekre épül-
nek. Beszámoló is, napló is,
elemzés is elegyesen, egy
olyan fontos rendezvényrõl,
mely immár nyolc esztende-
je következetesen (egy év saj-
nálatos kimaradással), a vé-
letlenszerûségen túllépve
építi – a filmes szakma pász-
máit kihasználva  – az ele-
ven, konkrét, mindennapi
román–magyar kapcsolato-
kat. Ezt pedig manapság
nem lehet eléggé becsülni...

Mint eddig valamennyi
évad során, ezúttal is zavar a
mezõny tárgyi elegyessége.
Az persze rendjén, hogy az
elõválogatás során a pálya-
munkákat „dobozolják”, így
a bemutatók ebbõl a szem-
pontból nem zsákbamacs-
kák. A zavart az okozza,
hogy a megmérettetés során
az így emelt válaszfalakat
semmisnek tekintik, s olyan
filmeket mérnek össze, ame-
lyek a szakma szempontjá-
ból ugyan értékelhetõk, de
össze semmiképp nem mér-
hetõk, mert igen sokszor ön-
törvényûek, egyszerûen ki-
lógnak a sorból. A nézõtéren
ülve, a gondtalan nézõt egy
dolog érdekli: hogy amit lát,
annak minél töményebb,
erõteljesebb információérté-
ke legyen. Hogy ne kénysze-
rüljön rá a vánszorgó idõt
faggatni és a 30 perces filmet
ne érezze iszonyúan vonta-
tottnak, viszont az egy órát
tartó film végén is inkább a
perc illékonyságát érzékelje.
Mert láthattunk rövid filmet,
ami csigalassúsággal ara-
szolt célja felé és olyan hosz-
szút is, amibe gondtalanul
képesek voltunk belefeled-
kezni. Meglehet, hogy az ér-
tékeléshez ez nem valami
precíz esztétikai mérce, de
állítom: roppant célravezetõ.
És még sosem kellett csalód-
nom benne.

Végül is, minden alkotás –
a dokumentumfilm is – egy-
egy felvállalt kaland. A pont-
tól el kell jutnunk B pontig.
Ezt az utat pedig az alkotó-
nak úgy kell bejárnia s ve-
lünk bejáratnia, hogy mi lé-
legzetvisszafojtva, lenyûgöz-
ve kövessük a mutatványt.
Ha útközben unatkozunk, a
közömbösségig ismert tája-
kon haladunk, az alkotó
mind magának, mind a né-
zõnek „megspórolja” a felfe-
dezés örömét, akkor szak-
mailag lehet minden a he-
lyén, de az alkotással szem-
ben alapvetõen erõs kétségek
vetõdnek fel. A kalandot
ugyanis mindig az jellemzi,
hogy izgalmas, váratlan for-

dulatokban bõvelkedik. A
valóság nehéz bemérhetõsé-
ge, kiszámíthatatlansága – jó
értelemben vett kalandossá-
ga – a leginkább erõteljes
személyiségek hiteles sors-
történeteiben jelentkezett a
Film.dok idei évadján is, ta-
lán még inkább, mint az ed-
digieken, s tüntette föl ked-
vezõ színekben az illetõ al-
kotásokat.

A Kõbe vésett álom (Daczó
Katalin, Daczó Dénes és
Szabó Ádám produkciója)
egy már-már lehetetlennek
látszó intellektuális nyomo-
zás filmes jegyzõkönyve. Im-
manens értékét az adja,
hogy az alkotók felfedeznek
a nyilvánosság elõtt valamit,
amit azelõtt homály fedett:
egy székelyföldi faluból el-
származott, ismeretlen sorsú
mûvészember, Orbán József
szobrász bizonytalan, in-
kább csak sejthetõ nyomait
követve jutnak el, jelentõs
földrajzi távolságokat is be-
járva, azokra a helyszínekre
és azokhoz az emberekhez,
akik némi tanúsággal szol-
gálhatnak a száztíz évvel ez-
elõtt született, meghasonlott
és mellõzött mûvészember
kálváriájáról, vargabetûirõl.
A drámát még csak fokozza
az a kirajzolódni látszó bizo-
nyosság, hogy a keresett hõs
valahol kisiklott pályáján,
képtelen volt megfelelni tö-
rekvéseinek, amit csak teté-
zett az Erdélybõl elszárma-
zott bizonytalan státusa, il-
letve a tény, hogy képzettsé-
ge elmaradt aspirációi ívelé-
se mögött. Mindez nem téte-
lesen, inkább a film készítõi-
nek kutakodó kérdései, illet-
ve a kapott válaszok nyo-
mán diszkréten, ám határo-
zottan rajzolódik ki elõt-
tünk. Ítélet pedig nincs – a
dokumentumfilm kegyeleti
megbízásból, a szülõfalu fel-
kérésére készült, az ítélke-
zést a nézõ belátására bíz-
zák. Daczó Katalin ennek
kapcsán meg is fogalmazza
alkotói szándékaikat: „Nem
az én feladatom megítélni,
hogy Orbán József mekkora
kaliberû alkotó volt, de cso-
dálom és eredménynek tar-
tom, hogy egy egyszerû la-
katosinasból, távol a család-
jától, szülõföldjétõl egy
szobrászmester forrt ki.
Nem szabad elfeledni, hogy
mindössze hat elemi osztályt
végzett, hét évig nappal dol-
gozott, és esti tanfolyamon
végezte az iparirajz-iskolát.
Késõbb, mikor mellõzni
kezdték, éjjel portási szolgá-
latot vállalt, csak azért, hogy
nappal alkotni tudjon. Kér-
dem én, kinek van még ilyen
ambíciója?” Tipikusan kö-
zép-kelet-európai – ha úgy
tetszik, erdélyi – szemlélet
tükrözõdik e szavak mélyén,
amikor nem a teljesítmény
számít, hanem már azt is
erénynek tudjuk be, ha vala-
ki szembefordul az adott le-
hetõségekkel, kitörni szán-
dékszik ellentmondásos
helyzetébõl. E jobbára sejte-
tett, tételesen ki nem mon-
dott tanulságot, bár nekünk
kell hozzáadnunk a filmhez,

úgy érzem, hogy a fesztivál
egyik reprezentatív alkotását
láthattuk – ennek ellenére, a
zsûri csak egy vigaszdíjjal il-
lette, amin erõsen érzõdött a

helyi alkotásnak kijáró pro-
tokolláris szándék. Szerin-
tem többet érdemelt!

Hangsúlyosabban vetõdik
fel ez a probléma azzal a do-
kumentumfilmmel kapcso-
latban, mely Erõss Zsolt vi-
lághírû hegymászó 2010-es
balesetét, egész karrierjét ve-
szélyeztetõ mûtétjét, majd
példaértékû talpra állását
követi nyomon a helyszíni
krónikás hitelességével (A
Hópárduc talpra áll – rendezte
Kollmann András). Ritkán
adódik filmesnek akkora
mázlija, hogy a balszeren-
csés esemény bekövetkezté-
tõl mindvégig jelen lehessen
egy idõben nagy ívû, ese-
ménydús folyamat minden
kulcsfontosságú, rendszerint
látványos történésénél, s az
élet megajándékozza egy
teljesen kész, sokatmondó
forgatókönyvvel. Minden
együtt volt ahhoz, hogy a
film kiemelkedõ teljesítmé-
nye lehessen a csíkszeredai
megmérettetésnek. Igaz,
hogy az alkotás nem bõvel-
kedett szakmai hókuszpóku-
szokban, mindvégig vállalta
a szerény, naplószerû szer-
kezetet, kerülte a szenzáció-
hajhászást, mégis maga volt
a leghitelesebb szenzáció.
Számomra teljességgel ért-
hetetlen, hogyan juthatott
olyan következtetésre a zsû-
ri, hogy Kollmann filmjét
nem csak, hogy nem díjazta,
de a fesztivál végén tartott
hivatalos kiértékelés során
egyáltalán szóra se méltatta!
Úgy ment el mellette, mint-
ha a közönség által értékelt
alkotást be se mutatták vol-
na. E diszkrétnek szánt, ám
otrombára sikerült mellõzés
számomra azt jelezte, hogy
a fesztivál versenyszellemé-

vel nincs minden rendben,
és ha a film.dok szorgalma-
zói szeretnék a megmérette-
tés súlyát és fontosságát nö-
velni az elkövetkezõkben,

akkor az eseményeknek
mindenekelõtt nem a zsûri-
zés, hanem a válogatás kö-
rül kell forogniuk.

Tipikus sorskövetõ, gazda-
gon adatolt, információban
bõvelkedõ, értékes film volt
a Zágoni Bálint rendezte
Janovics Jenõ, a magyar
Pathé c. egyórás alkotás,
amely terjedelmének dacára
is szûknek bizonyult ahhoz,
hogy mindent elmondhas-
son arról a személyiségrõl,
aki a huszadik század elején
nemcsak virágzó filmgyár-
tást teremtett Erdélyben, de
az erdélyi színjátszásnak és a
kisebbségi politizálásnak va-
lóságos egyszemélyes intéz-
ménye volt több évtizeden
keresztül, aki tehetségén túl-
menõen anyagi javait is két
kézzel áldozta fel a közössé-
gi érdek oltárán. Ez az élet-
pálya, úgy is, mint életpélda,
ma még igen kevéssé ismert
és filmbe illõ nagyszerûsége
tragédiával párosul – annak
a magyarságért cselekvõ er-
délyi zsidó embernek a ki-
semmizésével, aki szinte
mindenét odaadta a színját-
szásért, a színésztársaiért. A
képileg inventív, jó iramú,
alaposan dokumentált, elsõ-
sorban adatközlõ filmnek, a
Daczóékéhoz hasonlóan, be
kellett érnie egy vigaszdíjjal,
bár mind törekvésben, mind
megvalósításban a fesztivál
példamutató vonulatát erõsí-
tette.

A maga nemében valósá-
gos sorskuriózum a vak,
csángó aggastyán belsõ mo-
nológjára épülõ tudat- és
környezetrajz (Világló éjsza-
ka, rendezte Balog Gábor,
Mohi Sándor). A fõhõs ne-
hezen araszoló, szívós élet-
mozzanataiból építkezõ, en-

nek ellenére pörgõs történet-
ben, mint a csonthéj mélyén
megbúvó magban, benne
foglaltatik mindaz, ami a
moldvai csángóságról egy
mikrovilág kapcsán egyálta-
lán elmondható és felmutat-
ható. Dicséretes, bár némileg
groteszk gesztus volt a zsûri
elnöke részérõl, hogy a ver-
senyszabályzaton átlépve,
saját személyes ad hoc díjá-
val hívta fel a nem minden-
napi alkotásra a figyelmet; a
nadrágzsebébõl „elõvará-
zsolt” kisebb méretû föld-
gömb, bármennyire is igye-
kezett szimbolikussá maga-
sodni az eredményhirdetés
során, olybá hatott, mintha
golyóstollal jutalmaznák az
alkotó csapat erõfeszítéseit.

Természetesen, más figye-
lemre méltó produkciók ese-
tében szerencsésebb percep-
cióról beszélhetünk. A ren-
dezõi díjat nyert Bárányfel-
hõk (Zsigmond Dezsõ film-
je) a mai falusi gyermekvi-
lágba kalauzol, egy bánsági
pásztorfiúcska és családja
életébe ágyazva. Szinte
mindvégig érzékeltetni tudja
– és ez az ábrázolt valós sze-
mélyek, a szülõk, gyerme-
kek, rokonok természetessé-
gén, hiteles bemutatásán for-
dul meg – az ízig-vérig mai
környezetet, falu és város
közötti interakciót, ami a fõ-
hõsben nem anakronizmust,
hanem erõteljes, egészen a
poézisig menõ természetra-
jongást támaszt. (Többször
volt az a benyomásom a ve-
títés során, mintha nem is
dokumentumfilmet, hanem
fikciós alkotást látnék, jó ér-
telemben vett szabályos for-
gatókönyvvel, színészi telje-
sítménnyel...)

A debütdíjat kapó A hatos
számú tömbház címû film
(rendezõ: Akar Péter) azért
figyelemre méltó, mert a tár-
sadalmilag-gazdaságilag
eljelentéktelenedõ, kiürülõ,
leszakadó, isten háta mögöt-
ti környezetbe plántált bá-
nyavidék szorongató magá-
nyát mindenekelõtt hangsú-
lyosan képi eszközökkel
igyekszik – s képes is – meg-
fogalmazni.

Ellentmondásos, egyenet-
len, hol zseniálisnak ígérke-
zõ, hol bántóan megfeneklõ
alkotásnak tûnt számomra a
szarvasi székely sorsát elme-
sélõ, hosszadalmas, helyen-
ként szellemes, máskor
góbéskodó monologizálásra
épülõ Csak ritka a fenyõfa, ez a
baj – a szarvasi székely története
(Sári Zsuzsa produkciója),
amelyet a zsûri díjával jutal-
maztak. Sokkal célratörõbb
vágással, visszafogottabb áb-
rázolással, bizonyos mester-
kélt mozzanatok merész ki-
iktatásával jóval hitelesebb
és egyenletesebb lehetett vol-
na a teljesítmény, ami így in-
kább kuriózumra, helyen-
ként pedig már-már karika-
túrára emlékezteti azt a né-
zõt, akinek létezik valame-
lyes fogalma a székelységrõl,
annak sajátos gondolkodás-
módjáról. Nem tûnik szeren-
csés megoldásnak ilyen pro-
dukciókat bátorítani...

Érdekes, mindenekelõtt a
riportalany erõteljes kisugár-
zású személyiségjegyei miatt
az, a Népmûvelõ a felvevõgép-
pel címû alkotás (rendezõ
Buglya Sándor), amelynek a
feje fölött a zsûri – úgymond
– „elnézett”. A Magyaror-
szágon ismert sokoldalú kul-
túrmunkás, aki néhai Kiss
István volt (a balástyai mû-
velõdési ház igazgatójaként,
népmûvelõként és filmes-
ként egyszemélyben), és aki-
nek a köz oltárán felõrlõdött
élete korszakokat, történel-
mi jelentõségû eseményeket
fogott át, olyan mély igazsá-
gokat mond ki filmbeli kon-
fesszióiban, amik érvényes-
ségben jóval túlmutatnak
egy élet, egy szakma, egy
sors dimenzióin. A tiszta,
sallangmentes dokumenta-
rizmus, ami e filmet jellemzi,
ez esetben sem nyert bátorí-
tást, ami azért kár, mert
amúgy teljes a zûrzavar a do-
kumentumfilm-termésben,
amibõl éppen azt lenne jó
határozottan kiszûrni, ami
propagandisztikus, manipu-
lált és minden egyéb, csak
valóságközelítõ nem.

Nem ígér látványos elõre-
lépést a fesztiválszervezés-
ben tapasztalható belsõ fe-
szültségek kiélezõdése: a
zsûri és az elõzsûrizés kö-
zötti, látványosan kipattant
konfliktus azért sajnálni va-
ló, mert egy adott ponton
úgy tûnhet, mintha a filme-
sek lennének a szervezõ-
kért, az ítészekért, nem pe-
dig fordítva. A zsûrik és az
ítélethirdetõk világméretû
szereptévesztése ma már ag-
gasztó kortünet és egyre
több alkotót késztet arra,
hogy távol maradjon min-
denfajta szervezett, hivata-
losított megmérettetéstõl.
Csakhogy mivel a filmes
szakmában a fesztiválokon
való részvétel a beavatottság
hímporát avatott az alkotók-
ra hinteni, továbbá a külön-
féle támogatások és odafi-
gyelések rendjét is megszab-
ják, azok kénytelenek elfo-
gadni bármilyen megalázó
helyzetet – egyszerûen a
megmérettetésért, a publici-
tásért. A valós helyzettel
számot vetve, ám annak be
nem hódolva, a fesztivál-
szervezõk helyesen jártak el
akkor, amikor nem engedtek
a zsûri agressziójának és
megvédték a fesztivál mûso-
rába elõválogatott filmeket,
mintegy sugallván: ha van is
némi igazság abban, amit a
zsûri állít, hogy egy eredmé-
nyes filmfesztivál nem ha-
sonlíthat népi futóversenyre,
a zsûrinek mégis az az elsõ-
rendû feladata, hogy végig-
nézze és -elemezze az eléje
tárt mezõnyt és szigorúan
szakmai döntéseket hozzon.
Reméljük, hogy a csíkszere-
daiak vendégszeretetével to-
vábbra is élve, a Film.dok
szervezõi a következõ, nyol-
cadik évadtól megkapják
mindazt, amit az eddigi hét-
tõl csak részben vagy csak
formálisan kaptak meg – a
fesztivál szakmai nagykorú-
sodását.

Film.dok: nyomot hagyott, de...

A fesztivál hetedik évadjának ihletett plakátja
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A. Gergely András

Az „Etnicitás” az utóbbi idõ,
év vagy évek, hovatovább egész
évtized egyik legjobb könyve
(Feischmidt Margit szerk.
Etnicitás. Különbségteremtõ
társadalom. Gondolat – MTA
Kisebbségkutató Intézet, Buda-
pest, 2010). Nem regény, sem
nem verskötet vagy fotóalbum,
nagyregény vagy esszépanorá-
ma, hanem tematikus tanul-
mánykötet, s ezért „jó”-sága
nem izgalmaiban, hanem hasz-
navehetõségében mérhetõ. Kán-
tor Zoltán Nacionalizmus-köte-
te, Bárdi Nándor Tény és való-
ja, Biczó Gábor Idegen-váloga-
tása, Bakó Boglárka Lokális vi-
lágok-ja, Niedermüller és mun-
katársainak Sokféle moder-
nitása, Papp Richárd – Szarka
László Bennünk élõ múltjaink
és Kovács Éva Közösségtanul-
mánya óta aligha jelent meg
ilyen súlyú szövegválogatás,
mely szerény cím mögé rejtve a
fontos kézikönyv olyan karakte-
res jellemvonásait foglalja ma-
gába, mint áttekinthetõ rendsze-
rezettség, világos tagoltság, in-
terdiszciplináris mélység és te-
matikai sokszínûség. Éves átlag-
ban nagyjából ötvenkötetnyi re-
cenzió-írás alapján deklarálva,
ezt az elfogult vagy elnagyolt
„legjobb könyv” minõsítést, ké-
retik, engedje meg nekem az Ol-
vasó – a tévedés esélye vagy érde-
keltség megvallása mellett úgy-
sem az én véleményem, hanem
a kötet szakmai presztízse az,
ami meghatározza majd befoga-
dásának minõségét, forrásérté-
két, tankönyvi vagy szaktudo-
mányos használhatóságát.

A huszonkilenc szerzõtõl egy-
beválogatott, majdnem félezer
oldalas kötet huszonnyolc tanul-
mányt tartalmaz, s együttesük-
nek többes haszna nemcsak a
sokféleség édes talánya, az in-
terpretációk szinte egymásra
hangolt harmóniája, hanem az
áthallások tüneményes proble-
matikája is. Ez olyfajta erény,
melynek szem elõtt tartása szer-
kesztõként, s megbecsülése olva-
sóként egyaránt úgy kínálja ma-
gát, hogy abból egyfajta „mint-
ha-tankönyv” kerekedik ki, de
korszakos jelentõségû szakkönyv
mindenképpen. Az etnicitás az
elmúlt negyedszázad szakirodal-
mának széles tengerébõl úgy
gyöngyözik ki, mint alapkérdés,
amit akkor sem lehet „tudott-
nak”, „kitárgyaltnak” venni,
ha évente több tucat tematikus
mû, kutatási eredmény vagy
megvitatásra érdemes opusz lát
amúgy napvilágot, széles elméle-
ti vagy mély empirikus bázison
tálalva az eseti valóságlenyoma-
tokat. Az Etnicitás-kötet ez eré-
nyekkel is bõvelkedik: messzi ho-
rizontokat fog át az elméletek
taglalásával és fontolásra érde-
mesült kihívások újragondolásá-
val, egyúttal az élményközvetlen
valóságok show-ját is kínálja.

Akolteremtõ képzetek

Maga a „fõtéma” (épp a fen-
tebb jelzett parttalanságok okán
is) biztosan végigmondhatatlan,
még ennyi oldalon át vagy en-
nek többszörösére építve is. Az
etnicitás ha tüllfátyolnak tûnik
olykor, mely rejt, véd, leplez, va-

lójában a mindenkori hovátar-
tozást reprezentálja, vagyis hol
bezár valamely társas/társadal-
mi körbe, hol kicsuk onnan. Le-
het diszkrimináló egyszer, s vál-
lalt, megõrzött, értékelt, tudato-
sított máskor. Az egyetlen bizo-
nyos, amit állíthatunk róla:
olyan nincs, hogy ne lenne…,
ne kellene bennünk legyen, ne
lennének jelei, formai megjele-
nésmódjai, kommunikálható
vagy rejtõzködõ tartalmai, átlát-
ható vagy titkos arculatai.  S ha
néha megbúvik talán, sokkal
többször mutatkozik szinte
eszköz mivoltában, fegyverként,
mely nem okvetlenül veszélyes,
de mindig „kéznél” van, leplez
és feltár, gettóba szorít vagy me-
nedéket nyújt, létformába illesz-
kedik vagy látványosságba, kül-
sõként is átélhetõ, de annál in-
kább belsõ is, intim vagy kiskö-
zösségi, tömeges vagy „hordoz-
ható” nemkülönben.

Mindez mindenkor és min-
denhol narratívákba és emberkö-
zi kontextusokba öltözteti az
etnicitás tüneményét. A kötet jól
láthatóvá teszi, hogy a jelenség
okai, ürügyei, minõségei állan-
dóan jelen lévõk, vagy – miként
a szerkesztõ elõszavában is meg-
fogalmazza: mindenkor viszony
és strukturált látásmód, különb-
ségtételt eredményez és rendsze-
rez, jelölt és jelöletlen térfélre oszt-
ja a létezõ egészet. Ezzel pedig
közösségi küzdelmek erõforrása,
szimbolikus tõke, identitáspoliti-
ka hordozója, intézményes és
perszonális keretbe illeszkedik,
narratív és szerkezeti-szervezeti
elemei kapnak hangsúlyt.
Avagy, talán még lényegibb rá-
utalással: kötelék és kultúra,
melynek mindig oka(i)
van(nak), individuális és repre-
zentált tartalmai olvashatóvá
lesznek, a mindenkori diszkurzív
térben jelennek meg, objektív tar-
talmaktól éppúgy függésben,
mint szubjektívaktól, esszenciáli-
san és másságot konstruálóan
tetten érhetõ változatokban.
Szimbolikus tõkeként, identi-
táspolitika részeként kapnak ar-
culatot jegyei és jelei, „ismerõs
idegenként” vagy „azonosítható-
nak” vélt tapasztalatként isme-
rünk rájuk, s hozzátartoznak az
én-mimikrihez, meg a lét alap-
adottságához, annak kitüntetett
vagy szenvedelmes módjaihoz is.

A kötet bevezetõje több mint
húsz oldalon ad roppant gazdag
áttekintést nemcsak az írások
elé, a fejezetek tónusát és logikus
helyét meghatározó magyaráza-
tot vállalva, hanem az átalaku-
ló, folytonosan változékony
szubsztancia (jelen)létformáit is
követve. A vállalt és tálalt megis-
merési dimenziók az etnikai, ne-
mi/nembeli, társadalomszerke-
zeti, globalitásba és lokalitásba
illeszkedõ, munkával vagy tár-
sadalmi státuszhelyzettel leírha-
tó, identitás-politikákkal körül-
vett, láthatóságba vagy rejteke-
zésbe tagolt minõségeket veszik
sorra. Az etnicitás végtelenített
szövegsodra azonban Feisch-
midt szánt szándéka révén egy
fölöttébb izgalmas társadalom-
történeti konstrukcióba illeszke-
dik, miként ezt a könyv alcíme
jelzi: Különbségteremtõ társada-
lom. Régen láttam már ennyi
írást, ennyi sugárzást, ennyi tar-
talmat ily szûkszavúan és sokat-

mondóan összegzõ dikciót. Lát-
tat is, problémává avat, vádol,
megszán, leír és megnevez, de
rejt is, megbocsátást is tükröz…
Az „alteritás” mint modernitás-
eszköz fenomenológiájáról épp
annyit sugall, mint a befogadó
megértésrõl és az ismeretek hatá-
rairól. Talán az egyetlen, itt, a
bevezetõnél még alapos kont-
raszt ürügye vagy hiányérzete le-
het jogos: a különbségteremtett-
ségben mintha kevésbé számol-
na ez a tálalás az akolteremtõ
képzetekkel (talán már nincse-
nek is, vagy egyre kevésbé van-
nak?), melyek nélkül azonban a
különbség sem lehet önálló arcu-
lattal bíró! A bevezetõ áttekintés
a jelölt(ek)rõl és jelöletlen(ek)rõl
szól, de kevesebbet a jelölés mód-
járól és miértjérõl – igaz, ezt vi-
szont a további két tucat tanul-
mány megteszi aprólékosan. Az
„alteritáshoz”, Mássághoz evi-
dens módon közösség is kell, sa-
ját közösség is és több más is… –
ezt a kérdéskört azonban szinte
nem is lehet idehozni, ha nem
reklamáljuk rögtön azt, miért
nem írtak legott egész kötetnyit a
szerzõk a létezõ vagy elmúló kö-
zösségek létérõl, málladozásáról,
konstrukcióiról vagy dekonst-
rukcióiról, az asszimilációs és
oppozíciós gyakorlatokról, a tá-
jékozódási és önfelmutatási
játszmákról, intézményesülési
tétekrõl, láthatóvá válási alkal-
makról és félelmekrõl. De ez ta-
lán majd a következõ nagy gyûj-
teményes-tematikus opusz lesz,
egyelõre az etnicitás is végignéz-
hetetlen gazdagsággal vonul el
elõttünk ebben a könyvben.

Az ismerõs idegen

Nem lévén magabiztosan
strukturáló elme, aki a tépelõdé-
sek és árnyalatok helyett az egy-
értelmûségek és egyszínûségek
meggyõzõ hatásában hisz, félõn
óvakodnék attól, hogy a saját
kutatási témakörük vidéke-
in/terepein legjártasabbak írá-
saiból, a Szerzõk kies körébõl
fennkölten kiemeljek néhány ne-
vet, egyszerûbb, ha annyit mon-
dok csupán: szociológiai, népraj-
zi, szociálantropológiai, etnoló-
giai vagy kultúrakutató aspek-
tusból bizonnyal lehetne még
számos szövegválogatást közölni
más kutatók más írásaiból, itt
azonban oly gazdag teljességgel
kapjuk a már meglévõt, hogy
egy idõre bizonnyal elég lesz…
Az írások (igaz, összevont) hi-
vatkozásjegyzéke negyvenhárom
oldal a kötetben! Ez még dokto-
ri disszertációknál is túlmegy a
határokon, a vissza-visszatérõ
utalások pedig írásról írásra
megerõsítik, mi a kurrens isme-
retanyag a tálalt kérdéskörök-
ben, így hát egyúttal impozáns
összegzésként is értékelhetõ, for-
rásmûként használható ez a
blokk. A többinél a tagoltság is
izgalmas, és fõként a rejtett és lá-
tens vagy látható etnicitásinter-
pretációk, Mi/Õk narrációk ad-
ják olvasatát annak, ami egyko-
ron talán az államiasított rassz-
diskurzusok és elismerés nélküli
identitáspolitikák szintjén került
a köztudatba. A Szerzõk a társa-
dalmi térfelosztás új rendjét,
megújult jogát, térbe és történe-
lembe ágyazódott módjait mu-
tatják fel megannyi változatban,

jelezve egyúttal azt is: az etnic-
itáspolicyk mindenkoron politi-
kai makroprojektekbe illeszked-
tek, ellenkultúrákba, túlélõ vagy
elmaszatolt létfeltételekbe simul-
tak, s az ismerõs vagy (ismerõs)
idegen az azonosíthatónak vélt
tapasztalás hordozója volt és
maradt. Hiszen (olykor) ma-
gunknak is idegenek lévén Min-
denki Más Idegenként kap he-
lyet a mintázatokban, s lesz je-
lentéstelített a léte, megnyilvá-
nulása, elfogadottsága is ama
többszólamúság mentén, ahol a
bennszülött éppoly talány, mint
a jöttment, a meg nem értett
éppúgy ellenfél, ahogyan a meg-
értés útjait önerõvel eltorlaszolók
saját világa is az.

A kötet írásai hidakat konst-
ruálnak a megértés útjának biz-
tosításához. Egyén és öntörvé-
nyû világa, közösség és egyedei,
társadalom és tömegei ezen az
interszubjektív építményen át
juthatnak el egymáshoz, vagy
távolodhatnak egymástól. Az a
polifonikus rend, amely a megér-
tés békés oldalán létrejön, egyút-
tal esélyes arra is, hogy kiterjed-
jen a konfliktusos, barikádként
konstruált más terekre, a tapasz-
talás transzparens vidékeire is.
Feischmidt Margit kötete (mert
hát a Szerzõk sokasága dacára
azért mégiscsak a szerkesztõ illet-
hetõ méltányos reflektorfénnyel,
hogy kieszközölte ennyi szakem-
ber ily érdemes munkáját!) egy-
szerre vállalja a kulturális antro-
pológus étikus és émikus pozíció-
ját, a szociológus vagy demográ-
fus, geográfus vagy történész,
nyelvész vagy filmesztéta látás-
módját, a huszonhét írásból ti-
zenháromban romakutatási té-
makörben. Nekünk, velünk szó-
lóan, minket provokálóan, ér-
tünk és velünk vállalásosan. 

Korszakos mû tehát, a szó
idõtálló és kurrens értelmében,
elbizonytalanító és meggondol-
kodtató, értelmezésre és belátásra
ösztökélõ, újraértelmezõ és elfo-
gadó késztetettséget generálóan.
Jó volna, ha sokakhoz jutna el,
ha sem egyetemi-oktatási, sem
társadalmi-közgondolkodási,
sem akadémiai interdiszciplinar-
itás terén nem a kételyek, „job-
bantudások”, „keretezések”,
áttematizálások kényszerei ven-
nék körül, nem a politikai vagy
közviselkedési agressziók „ír-
nák” tovább, hanem a belátást,
lelkek közötti „hidakat”, értel-
mes interpretációkat konstruáló
befogadókészség. Ehhez ugyanis
aligha kell többet tenni, mint
kézbe venni és olvasni ezt a köte-
tet. Félretéve, hogy „közös kultú-
ra” elfogadásának kényszere kell
írja a másságok antropológiáját,
épp itt és épp így lehetne talán a
komplexitások belátásának esz-
közei közé bevenni az etnicitás
modern vagy primordiális, meg-
értési vagy „kulturális tõkeként”
értelmezhetõ gazdagságát. A
„saját” és az „idegen”, a hege-
món és a domináns jegyek impo-
záns „katalógusa” ehhez immár
komoly segítséget és aktivizáló
hatást kínál Feischmidt Margit
kötete révén.

Vizuális emlékezet 
– virtuális múzeum

Közben persze tudnunk érde-
mes, hogy a saját és az idegen so-

sem független derivátumai a kol-
lektív emlékezetnek. Az emléke-
zet mint hagyománykötött meta-
foraháztartás, majd a természe-
tes és mesterséges emlékezet ka-
rakteres mássága, s erre épülõen
a kollektív emlékezet tapasztalati
tájképei alakítják ki azt a memó-
riabirodalmat, mely a virtuális
múzeumok sokasága révén a
múlt referenciájává válik a jelen-
tésmódosulások és lenyomatréte-
gek magánemlékmûvei révén.
Ezt a képzeletbeli és tárgyiasult
emlékmúzeum-építményt mu-
tatja be nyomok nyomdokain át
Antik Sándor, aki egy lehetséges
emlékezet és az alkotó gondolko-
dás kommunikációs nyelvtanát
konstruálta meg egyetemi tan-
könyvként, de annál jóval széle-
sebb igényre tekintettel, hiány-
pótló forrásmûként is („Vizuális
emlékezet és képi metaforák”.
Egyetemi Mûhely Kiadó – Bo-
lyai Társaság, Kolozsvár, 2008,
165 old.). Kár, hogy kötete mint
az Egyetemi Mûhely Kiadó és a
Bolyai Társaság kolozsvári kö-
zös kiadványa csupán jó
szándékú emlékezetmegmentõ
hatásra törekedhet, hiszen téma-
köre is, hatóköre még inkább a
kortárs szövegkultúra vizuális-
virtuális lenyomatainak sodrá-
sában oly ritka értékkel bír, hogy
arra az „elektronikus emlékezet”
már-már csupán elavult õskor-
puszként tekinthet, lévén hordo-
zófelülete könyv, mely ha a digi-
tális memóriát külön nagy feje-
zetben és a vizuális korpuszt
tíztucatnyi képet felvonultatva il-
lusztrálja is, azon kevesek tapin-
tásöröme marad inkább, akik a
pillangó-idõkben is képesek-érzé-
kenyek megragadni a porfényes
székek és aszalt almaszeletek je-
lentésének súlyát. A Szerzõ lát-
szatra az Egyetemi Füzetek soro-
zat egyik forrásirodalmát kínálja
elsõ impresszió alapján, közeleb-
bre merészkedve azonban az em-
lékezési jelenségek és az emléke-
zeti tevékenységek roppant széles
spektrumát fogja át, melyet lát-
tatnia már a mûvészettel parallel
tevékenység szinte. A tudatos te-
vékenységek és a tapasztalati pil-
lanatok tanulási összhatása –
mint a memóriakutatások is il-
lusztrálják –, nemcsak maga-
sabb rendû idegrendszeri aktivi-
tás rögzítõi, hanem a modellezett
tudati funkciók mellett és mögött
a túlélést ígérõ praktikum meg a
mûvészi képzelet interaktív szfé-
rájának együttes megnyilvánu-
lását is eredményezi, ehhez pedig
kortárs mûvészek konceptuális és
érzéki világaiba kalauzol ben-
nünket. Az Alexandriai Könyv-
tártól az Orbis Pictuson át
Tjebbe van Tjiden digitális mé-
diamûvész designeri mûködéséig
annyi területre vándorol már,
hogy magamagának is komoly
szüksége lesz a zárófejezetben me-
móriametaforikus képzettársí-
tások történeti és médiamûvésze-
ti lényegkiemelésének elvégzésé-
re, tetejébe gazdag könyvészet
mellékelésére is.

A reformáció 
határpontján

Inka, egyiptomi vagy indián
írásmódok ismertetésén és a ter-
mészetes emlékezet „akusztikus
partitúráin” alapuló emlékezet-
pótló megoldásoktól az idõi kép-

rétegeken át a múzeum és archi-
válás kortárs kérdéseiig mindvé-
gig ott húzódik az igény Antik
Sándor kötetében az impresszió,
a tudás, a konvenció megõrzésé-
re, „hasznosítására”, konvenció-
inak továbbadására. Mintegy
hasonlóképp kommunikációs és
konvenciókon épülõ szokásvilág
megjelenítését vállalja hasonló
monografikus igénnyel Veres
Emese-Gyöngyvér is, aki a csán-
gó falvak írásos és folklorisztikus
forrásirodalmának teljességigé-
nyû feldolgozása és életes tapasz-
talat beillesztése révén az evangé-
likus vallásnéprajz egyik legmeg-
határozóbb mûvelõjévé vált az el-
múlt évtizedben. „Ma leszek elõ-
ször házadban vendéged”.
„Felnõttéválás a barcasági csán-
góknál” címmel a konfirmálás
ünnepének szokásrendjébe avat
be a Barcasági Könyvek 1. köte-
tében. (A Magyar Evangélikus
Egyház Néprajzi Munkacso-
portjának kiadványa, Budapest,
2005, 242 old.) Mint a hazai
Vallási Néprajz önálló kiad-
ványsorozatának (is) szerkesztõ-
je, Szerzõnk a kötet mintegy
százfotónyi mellékletével ugyan-
csak impozáns dokumentációt
vonultat föl a ritka tematikájú
evangélikus vallásosság folklo-
risztikai, vallásetnológiai és egy-
háztörténeti szempontból is fon-
tos (mi több: hiánypótló) terüle-
térõl, hogy a hétfalusi csángók
magyarrá lett és magyarnak
megmaradt gyülekezeteit a ma-
guk hétköznapi életvitelében érje
tetten. A kötet elõszavát tisztelgõ
értékeléssel író Voigt Vilmos sza-
vai szerint „az európai távlatot
nem kell hosszasan keresgélni.
Közhelyként szokták említeni,
hogy a brassói csodálatos Fekete
templom földrajzilag az európai
gótika határpontja. Az ettõl ke-
letre élõ hétfalusi evangélikus
magyarok pedig a reformáció
ugyanilyen határpontját képe-
zik. Õk ezt immár évszázadok
óta így élik. A tudománynak pe-
dig mindenképpen igazi köte-
lesége, hogy ezt a páratlan érté-
ket méltó módon mutassa be”
(14. old.). A Szerzõ ezt az 1988-
ban létrejött magyarországi és er-
délyi evangélikus testvér-
gyülekezeti kapcsolatok 1996 óta
nyomon követett közös konfir-
mációs közösségiségének keresé-
sével teljesíti ki a Brassó környé-
ki Barcaság szászok és románok
közé ékelõdött tíz falujának kol-
lektív szertartásosságképét. Kö-
zelítése még a csepeli evangéliku-
sok révén, nem kutatóként, ha-
nem hívõként indult, a beavató
rítus pünkösdi szertartásainak
részvevõ megfigyelése a konfir-
mációkutatás néprajzi anyagá-
nak áttekintése alapján teljese-
dett ki, kulturális antropológus
indíttatással ez kiegészült „a ko-
rábban feltárt tények mozgósítá-
sával, a korábban kialakított fo-
galmak felhasználásával”
(Geertz), és a csángó evangélikus
gyülekezetek szokásszerkezeté-
ben, ezek jelentéseiben megjelenõ
egységes, stilisztikai variációk
(Popp) rögzítésére vállalkozva,
hogy azután az Arnold van
Gennep kialakította átmenet rí-
tusainak fogalomkörében keresse
a vallásos rítus szociális karakte-
rének lenyomatait. 

Folytatása a 20. oldalon

Amíg kisebbségek vannak...
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Folytatás a 19. oldalról

Olyan nyomokat tehát, ame-
lyekrõl Gennep óta ismert, hogy
„az egyén életének objektív válto-
zása kulturálisan csak akkor
nyeri el lehetõségét, ha a változá-
sok társadalmilag kialakult és el-
fogadott formák között érvénye-
sítik”, mégpedig az életszaka-
szok/életkorszakok közötti átme-
netek rituális szokáscselekmé-
nyek révén kialakított konvenci-
ói szerint (18. old.). Ez átmeneti
rítusok (pontosabban az átmene-
tek rítusai) bármely közösségben
léteznek is, ehhez szokásrendet,
feltételeket, próbatételeket és hit-
tételeket rendelnek, vagyis a fele-
lõs felnõtt közösség tagjává válást
elõlegezik meg, így többek között
a „betanulás” szertartásrendjét,
a közösségi jóváhagyással törté-
nõ beavatást, a korosztályi vagy
(átmeneti) társadalmi léthelyzeti
állapotból egy másikba való átlé-
pés magasztosságát is biztosítva.
A beavatások (Mircea Eliade
szerint a látszólag nem demokra-
tikus céljának ellentmondóan,
hiszen bármely beavatás egy elõ-
zetes válogatást feltételezne) min-
denkire, aki korosztályi alapon
ehhez idõben közel kerül, kultu-
rális átváltozás során hatnak,
elõször elválasztó, majd eltávolí-
tó, végül befogadó-beépítõ szer-
tartásokon át. Ezek sorát ismer-

tetve a Szerzõ aprólékosan be-
avat a konfirmáció vallástörté-
neti jegyeibe, elemeinek rendsze-
rébe, hogy azután maga a rítus
egészének részletezõ megjeleníté-
se révén vezessen közelebb ben-
nünket a szertartások irodalma,
jogi normái, konvenciói, jelké-
pei, elõkészületei, körülményei és
következményei teljesebb átlátá-
sához, majd az anyakönyvezés,
az adomák-történetek-hiedelmek
világa, s végül a mellékletek ré-
vén bemutatható egyedi-települé-
si elõfordulásmódok jelentés-
rendszerébe. A kötet mintegy fele
a mellékletekbõl összeálló helyi
ismeretanyag dokumentációja
(képekkel együtt), a többnyelvû
összefoglalók pedig pontosítják a
társadalmi átalakulások során a
konfirmandusok helyzetét, felké-
szítését, avatását, vizsgáit, a jel-
képes felnõtté válás egész szakrá-
lis „menetrendjét”, melyek azért
is izgalmasak, lévén a kommu-
nizmus állam- és társadalom-
ideológiájának nem lehetett
szüksége, a világi életben meg
nem lehetett helye a konfirmáci-
ónak, amely azonban a barcasá-
gi csángók esetében mégis nem-
zeti hovátartozást (is) tükrözött,

családi kapcsolatháló erõsítését
szolgálta ajándékozások révén, s
feltételévé vált (az elsõ úrvacso-
ravétel után) az egyházi közös-
ségben is a házasodásnak, egy-
házfelügyeleti szintjévé lett a hit-
béli hovátartozásnak is. Szimbo-
likus és szakrális kommunikáció
terén tehát olyan szokás-korpusz
jelenlétét biztosította, melynek a
társadalmi testben, közösségi tér-
ben, identikus hovátartozásban
jóval súlyosabb hatása és sokkal-
ta mélyebb jelentõsége volt/van,
mint azt az eddigi néprajzi meg-
közelítések ott helyben feltárhat-
ták volna.

A valláskutató vallása 

Ebben az aktuális és szakrális,
társadalmi testben és közösségi
térben, múlt és jövõ, jelen és múlt
viszonylatban tesz izgalmas el-
igazító kalandlehetõséget az a
Centenáriumi tisztelgés, amely
alcímként szolgál a „Mircea
Eliade egykor és ma” címû kö-
tethez (Básti Ágnes – Máté-Tóth
András szerk. Belvedere, Szeged,
2008, 152 old.). A konferenciaki-
advány a Szegedi Tudomány-
egyetem Vallástudományi Tan-
széke által 2007 tavaszán szerve-
zett centenáriumi találkozó elõ-
adásaiból szerkesztett válogatás,
mely az európai vallástudomány
egyik legismertebb képviselõjé-

nek életmûve, követõinek szemlé-
letirányai, és a kortárs vallásel-
mélet jelenkori teoretikusai által
követett elemzõ utak szemléjét
nyújtja olvasóinak. A bevezetõ
tanulmány a kötet szerkesztõi-
nek elméleti felvezetése a 100 éves
születési évforduló alkalmából el-
sõsorban azt körvonalazva, mi és
miként építhetõ ma a román-
francia-nemzetközi Eliade-recep-
cióra. A francia Dumézil nyom-
dokain indult Eliade az indoeu-
rópai nyelvek és kultúrák hierar-
chikus rendszerét kimunkáló
kultúra-ideológia révén kerül
szembe az 1920–40-es évek „árja
népek harcos rétegét” idealizáló,
nemegyszer politikai elkötelezõ-
dést, nacionalista érveknek vagy
a fasizmus virágzásában a fel-
sõbbrendûségnek méltó sikert
biztosító ideológiai iránnyal. S
talán még ennél is fontosabb,
hogy (mert „nem beszélhetünk
valamiféle egyetemes érvényû
vallásfogalomról és vallástörté-
neti tényanyagról sem minden
esetben”) a valláskutató mintegy
még kutatása elõtt megalkotja a
maga vallását, vallásfelfogási
szemléletirányát, a kutatási
tényanyagát már ehhez rendeli

utóbb, esetenként kiemeli élõ kö-
zegébõl a vallásgyakorlatot is,
hogy elméleti konzisztenciákat
fedezzen föl bennük – ha olykor
történetietlennek tûnõ kontextu-
alizálás árán is (10-12. old.). Ez-
zel részint el is kerüli a természet-
tudományos érvelés logikáját kö-
vetõ felfogásmódokat, hogy „ál-
talános igazságot” nevezzen meg
elméleti rendszere alapjaként, de
ettõl még nem kerülheti el a vá-
dat, hogy „történetietlen”, a
„vallás mint olyan természeténél
fogva az idõn, ilyen módon pedig
a történelmen kívülre” vagy fölé
helyezésével válik fenomenoló-
gusává. Bizonyos szimbólumok,
jelenségek kutatásában filozófiai
spekulációkhoz hasonlítható el-
méleti tételek felállítására me-
részkedhet, fõként ha ezekhez
„mégis konkrét megvalósulási
formákon keresztül jut el, ame-
lyek a történelemben öltöttek tes-
tet” (15. old.), a tanulságok vagy
elméleti érvényesség kedvéért
akár föl is áldozva azokat a tör-
téneti kontextusokat, amelyekbõl
a kialakított fenomenológiai ke-
ret adatai származtak. Eliade
számára a modern ember egzisz-
tenciális válsága a fõ kérdés, erre
adott válaszaiban (már románi-
ai korszakában, 1945 elõtt) is
személyes vallást, életfilozófiát
fogalmazott meg, s még mielõtt a
chicagói egyetem vallástudomá-

nyi tanszékének vezetõje lett vol-
na, már 250 publikációban pró-
bálta tisztázni a korabeli tudo-
mányfelfogással is szemben álló
ars poeticáját, valamifajta „új
humanizmust”, mely a nemzeti
identitás szolgálatában felmuta-
tott, a premoderntõl a modernig
vezetõ út szent és profán fogal-
mainak leírására összpontosító
világképben testesült meg. Ezzel
íveltre tágította a vallásszocioló-
gia horizontját, beemelte a val-
lásantropológia tapasztalati és
megfigyelési anyagát, újabb ku-
tatási területeket hódított el a
társtudományoktól, s lényegében
az 1970-es évektõl mindmáig
zajló vitafolyamot inspirált,
mely életmûvével kapcsolatos.
Továbbá azért, mert a globalizá-
ciós folyamatokban a vallásokra
gyakorolt hatások is jelen van-
nak, a maga kategóriarendszeré-
vel az empirikus részleteken ala-
puló integrált leíró apparátust
mozgósította, mely követõit és vi-
tatársait a leíró közvetlensegû
vagy fenomenológiai sterilitású
elméleti irányokba késztette el-
mozdulni. Õ maga ennek épp a
határán állva nemcsak impo-
záns mennyiségû anyagot gyûj-

tött, de magának a mindenkori
keretalkotásnak szükségességét is
elevenen bizonyította, a konkrét
társadalmi közeg közvetlen isme-
retét szorgalmazva a magyará-
zat hátterében és meghatározó
aspektusaiban (19-24. old.).
Korszakosan nagy hatású szer-
zõként mindezek alapján szinte
sejtésnél is biztosabban látható a
kötet írásaiból, hogy a nagy elõd
elméletalkotói hatása megjelenik
nemegyszer akkor is, ha az adott
tudástéren nem személyesen,
nem empirikus alapon volt jelen,
hanem csupán a lehetséges meg-
közelítésmódokat kínálta – ezt
viszont kortársaknak és utódok-
nak egyaránt. Így a kötet tanul-
mányaiban megjelenõ Eliade-
hatás fennen bizonyítja a lehetsé-
ges interpretációk relatív érvé-
nyességét, lehetséges alkalmazási
feltételeit és eredményeit is:
Dallos Edina néprajzkutató ta-
nulmánya a sámándobok felüle-
ti rajzainak értelmezéséhez hasz-
nálja fel a díszítõmûvészet és az
Altáj-hegység terében élõ kizsik
és teleukok szimbólumrendszeré-
nek elemzéséhez segítõ mitikus
figuralitás-értelmezésben a sá-
máni utazás megfigyelési-narra-
tív anyagát; Danka Krisztina
irodalomtörténész és vaisnavista
teológus írása Thomas Mann
József és testvérei címû mûve és
Krishna Dharma Mahábrárata

címû regénye alapján a szent
megnyilatkozásainak módjaira
fókuszál, mint olyan kategóriá-
ra, mely Eliade oeuvre-jében az
egyik legfontosabbnak volt
nevezhetõ…; Gulyás András in-
venciózus egyiptológus Eliade
rövid egyiptológiai monoteiz-
musra vonatkozó fejezetének tük-
rében vizsgálja a 17–18. dinasz-
tia vallástörténetének, az
Amarna-kornak egyiptomi szel-
lemiségét és vallási türelmetlen-
ségét; Jakab Attila kisebbségku-
tató és teológus a románul kelet-
kezett Eliade-szövegek alapján a
hermeneutikai, filozófiai és törté-
nészi örökséget, Dumézil, Julius
Evola és René Guénon hatását
az ókereszténységre vonatkozó
textusokban kutatja; Kósa Gá-
bor mint a Buddhista Egyetem
klasszikus kínai nyelvésze Eliade
sámánizmus-kötetének fõszerep-
lõjérõl közöl forrástanulmányt
kínai kultúrtörténeti aspektus-
ban; Pál Dániel a hinduizmus
filozófiai kérdéskörében hoz for-
rásértékû elemzést a moralitás és
morálfelettiség, vágytalan cselek-
vés és karma-doktrína megjele-
nésmódjairól a Bhagavad
Gítában rejlõ Magasztos Szózat

alapján; Pászka Imre szocioló-
gus a román szellemi hátország-
ról ad pontosító összképet Eliade
generációját vizsgálva Cioran,
Ortega, Iorga és Eugen Ionescu
kontextusában; Sarnyai Szabó
Máté filozófus-irodalomtörté-
nész aspektusa zárásképpen a sá-
mánizmusok „sámánképének”
Krohn, Róheim és Eliade-féle
verzióit tisztázza analitikus, kri-
tikai és komparatív meghatáro-
zottságok alapján.

A kötet egésze védikus vagy
sámánisztikus, antik vagy mo-
dern, centrális vagy periferikus
relációkra összpontosít, a szó
méltóképpen hódolati értelmé-
ben vett Eliade-interpretá-
cióban. Ez a múltra, múltak
múltjára és jelenbe ívelõ jelentés-
tartalmaira koncentráló anyag
mint recepciótörténet is olyan
kulturális transzfigurációkat és
koreográfiákat világít meg, me-
lyek eredendõ eszköztára, szótá-
ra vagy nyelvkönyve lehetne
olyan interkulturális megértés-
nek és elemzéseknek, melyek nél-
kül ma sokkalta szegényebbek
lennének a társadalmi tudások
és gyakorlatok. 

Más világokban

Az értékek transzcendentális és
etikai rangja, univerzitása azon-
ban sosem volt, sosem lehetett, so-

sem is lesz majdan egyetemleges
mércéje az emberi állapotnak,
ahogyan a környezeti tényezõk-
nek sem. Minden értéktér vala-
hol határos, megépített, konstru-
ált, néhanapján kifejezetten me-
rev és kizárólagos… – jelesül ak-
kor is, ha szûk ez a szerkezet, ak-
kor is, ha bolygóközien tág.
Ugyanígy értékek és mozgások
térbeli kapcsolatrendje veszi körül
a hétköznapi létek, állapotok, el-
mozdulások világát, de megra-
gadhatóbbnak tetszik, ha transz-
nacionális vagy lokális térben ne-
vezzük meg történéseit. Ezt a
szándékot emeli a míves-magvas
tudományosság rangjára a csík-
szeredai Regionális és Antropoló-
giai Kutatások Központja, im-
már harminc esztendeje. S most,
hogy az Antropológiai Mûhely
2009-es kötetében (KAM – Regi-
onális és Antropológiai Kutatá-
sok Központja, Csíkszereda. Év-
könyv, 2009, Pro-Print Könyvki-
adó, 304 old.) a kutatóközpont
elsõ tíz évének gazdagon árnyalt
és pontos leírását, visszaemléke-
zését találjuk, mintegy megerõsí-
tést nyer az a fõ törekvés, hogy
maga a tudomány önreflexiója,
a kutatás és a kutatók felelõs ön-

képe, a társadalmi másságok és
mozgások hiteles leképezésének
vállalása mi módon szolgálhatja
a közösség (ez esetben a székely
népesség munkamigrációja) össz-
érdekét. Az Antropológiai Mû-
hely két fõ témakörbe illeszkedõ
tanulmányok közleménye: Érté-
kek a transznacionális térben az
egyik, mely a munkamigrációk
(korábban székelyföldi/magyar-
honi vagy székely/ magyar/ro-
mán/cigány) dimenzióit mos-
tanság immár a ciprusi, német-
országi, skót, angol vagy svájci
idegen világok értékrendjében a
saját otthoni másság jellegadó
vonásaival kell ütköztessék, az el-
fogadással, a visszautasító értel-
mezéssel, a materiális javak tár-
házát a posztmateriális értékek-
kel kiegészítõ Más világokban
meglelt bizonyos bizonytalansá-
gokkal. A másik témakör a roma
léthelyzet a székelyföldi térségben,
amely a kialakíthatatlan elkülö-
nült életvilágok helyett a zajló
modernizációs sodrás helyi érté-
keit, adaptációs stratégiáit, élet-
vezetési modelljeit és fizikai tér-
megosztási eljárásmódjait foglal-
ja magába mint önmenedzselési
megoldást, aktív részvételi attitû-
döt, kölcsönös elõnyökre épülõ
„munkamegosztást”. A kötet
írásait egybefogó szerzõpáros,
Bodó Julianna és Biró A. Zoltán
nemcsak e két témakör gondozói,
koordinálói, szerzõi vagy kuta-
tásvezetõi, de a KAM (eredetileg
1980-ban még mint Etnológia
Kör) megalapozói egyénileg is,
régi kézirataik közlésével csopor-
tos tudománytörténeti lenyo-
matokként is tisztán felmutatják
azokat a folklorisztikus érdeklõ-
dési etapokat, amelyek a nyolc-
vanas években a roppant korlá-
tozott nyilvánosság és repülõ-
egyetemi illegalitás terében mu-
tatkoztak meg. Települések élet-
világával foglalkoztak, térhasz-
nálatról, kommunikációs és cso-
portszervezõdési folyamatokról
készültek már legkorábbi mun-
káik is, 1987-ben megjelenõ elsõ
kollektív szerzõi kötetük ugyan-
csak ezt a néphagyományba éke-
lõdött-préselõdött változás- és
mozgásdinamikát keresi falusi-
kisvárosi körülmények között.
Az elsõ évtized dokumentációja
a huszonöt-harminc éves vissza-
tekintés mérvadó pillanatainak,
megnyilatkozási kísérleteinek,
önépítkezési törekvéseinek ár-
nyalt rajza marad – olyan elbe-
szélt adathalmaz, amely jelenté-
sességét nem pusztán a narratíva
visszafogottságával teremti meg,
hanem a jelentéstér állapotábrá-
jával, a mozgások érzékeltetésé-
vel, szigetek és völgyek, hullám-
zások és rítusok, tradíciók és
modernitások egészben láttatá-
sával is hitelesíti.

Évtizedek, századok és uni-
verzális olvasatok – mindenkori
feltételei és örök körülményei az
egzisztáló kisebbségeknek. Hiá-
nyaikkal maguk a kisebbségek
tûnnek el az értelmezési palettá-
ról. S viszontag is: amíg kisebb-
ségek vannak (mindig voltak),
addig az értelmezések, nar-
ratívák is jelen kell legyenek.
Válaszadóak és kérdezõek, vitat-
kozóak és belátóak. Kint és bent,
lent és fent is…

Amíg kisebbségek vannak...
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