
Több száz romániai alvállalkozó zsebe is bánja a magyarországi Vegyépszer csoport pénz-

ügyi nehézségeit, mivel a cég máig nem egyenlítette ki számláit az elvégzett munkálatokért  –

és valószínûleg nem is fogja maradéktalanul, miután tavaly a csõd szélére jutott. A jelenleg

csõdvédelem alatt álló magyar vállalat az utóbbi néhány évben több millió eurót markolt fel

fontos infrastrukturális megbízatásokra az Országos Út- és Autópálya Társaságtól, egyebek

mellett Kolozs, Hargita és Bihar megyében is. A hazai cégeket ért károk mellett nagyobb

veszteség, hogy a csoport által elkezdett útprojektek egy része máig befejezésre vár. 6. oldal 

Még tegnap is szivárgott a
földgáz abból az utcai fõve-

zetékbõl, amely a tizenhét sze-
mélyt megsebesítõ vasárnapi
máramarosszigeti kettõs robba-

nást okozta. A két fõvárosi kór-
házban kezelt tizenöt mára-
marosszigeti áldozat egyikének
állapota nagyon súlyos, többen
is mûtétre szorulnak. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3535 ▲
1 amerikai dollár 3,2903 ▼
100 magyar forint 1,5138 ▲

Vezércikk 3

Csapatot cserél a korményfõ 

Dan Suciut, a
Money Channel mû-
sorvezetõjét (képün-
kön) nevezte ki kor-
mányszóvivõnek
Mihai-Rãzvan Un-
gureanu miniszterel-
nök. A kormányfõ
lecseréli kabinetfõ-
nökét is: Cornel Fe-
ruþã diplomatát ve-
szi maga mellé.

Aktuális 3

Aktuális 2

A német mérce
Most ismét példát mutatott
Németország: Christian Wulff szövetségi
elnök lemondott. (…) Számunkra –
olyan kelet-európai országok lakói szá-

mára, mint amilyen Románia
vagy Magyarország – mindez

tele van áthallással, tanul-
sággal. Államfõink, poli-
tikusaink számára azon-
ban a német mérce
sajnos csak annyit jelent,

hogy BMW-nél, Audi-
nál vagy Mercedesnél
nem adják alább…

Salamon 
Márton László

A korábbi bejelentésekkel
ellentétben nem egyeztettek

tegnap a koalíció vezetõi a kor-
mánypártok év végéig érvényes
szerzõdéses szövegérõl. Fekete
Szabó András, az RMDSZ szená-
tusi frakcióvezetõje szerint a meg-
állapodást jövõ héten írják alá a
felek, a hét folyamán a pártelnö-
kök egyeztetnek még a dokumen-
tumról. A politikus szerint a szer-
zõdést várhatóan Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök is el-
látja majd kézjegyével. 3. oldal

Tegnap még szivárgott a gáz Máramarossziget központjában Fotó: Mediafax

Koalíció: a jövõ 
héten írják alá
a szerzõdéstÚMSZ

Az országos átlagnál is súlyo-
sabban érinti Erdélyt a hely-

zet, többek között Hargita megyét
az egészségügyi szakemberek kül-
földre távozása – tudtuk meg a
Hargita Megyei Orvosi Kamara
elnökétõl. Dr. Pázmán Enikõt an-
nak kapcsán kérdeztük, hogy az
országos kamara adatai szerint az
elmúlt öt évben több mint tízezer
orvos hagyta el az országot a jobb
megélhetés reményében. Dr. Páz-
mán szerint Hargita megyében az
elmúlt négy évben húszan kérték
a kamarától a külföldi munkavál-
laláshoz szükséges szakmai iga-
zolást, közülük végül 17-en hagy-
ták el Romániát. 
Folytatása a 7. oldalon 

Orvoshiány

Erdélyben is

Európa Díj Segesvárnak?

A tavaly második lett, az idén remélik,
hogy elnyeri az Európa-díjat Segesvár –
nyilatkozta lapunknak Gáll Ernõ segesvá-
ri városi tanácsos, aki szerint a díj legfõbb
elõnye az lenne, hogy birtokában sokkal
nagyobb eséllyel pályázhatna a település
különbözõ projektek támogatására, vala-
mint abban, hogy a pozitív hírverés to-
vább vonzaná az idelátogatókat. 

Kultúra 8

Gauck a német elnökjelölt

Joachim Gauck evangélikus lelkészt, kelet-
német polgárjogi harcost jelöli a Német
Szövetségi Köztársaság elnöki tisztségére a
konzervatív-liberális kormánykoalíció az el-
lenzékkel közösen. A német államfõt már-
cius 18-án választják meg.

Az Emil Boc volt kormányfõ által tavaly felavatott körgyûrûért 153 millió eurót kért a Vegyépszer. Az út idén már több helyen beszakadt Fotó: archív

Kasszafúró Vegyépszer
A magyar útépítõ cég adóssághegyet halmozott a hazai alvállalkozókkal szemben

Sebesültek élet-halál között

Mai mellékletünk:
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Röviden

Román–moldovai kormányülés

Március 3-án Iaºi-ban közös román–mol-
dovai kormányülést tartanak – errõl egye-
zett meg Mihai Rãzvan Ungureanu román
és Vlad Filat moldovai miniszterelnök. A
miniszterelnöki hivatal által kiadott közle-
mény kiemeli, hogy a Moldovai Köztársa-
ság kormányával tartandó közös ülés a je-
lenlegi bukaresti kabinet elsõ külpolitikai
akciója. A tanácskozáson megbeszélik és
aláírják azt a cselekvési tervet, amelynek
célja a Moldovai Köztársaság uniós csatla-
kozásának elõsegítése. Továbbá napirendre
kerül egy sor határon átnyúló közlekedési
és energiaügyi projekt elindítása. 

Nigériában harminc civilt öltek meg

Nigéria északi részén vallási fanatikusok
megrohantak egy városi piacot, és legalább
harminc embert legyilkoltak – jelentették
kórházi források és szemtanúk tegnap.
Maiduguri piacán legalább harmincan
meghaltak – mondta egy ápoló, de ponto-
sabb számot nem tudott megadni, mert sok
hozzátartozó azonnal elvitte a holttesteket,
hogy muzulmán hagyomány szerint még
aznap meg lehessen tartani a temetést. Az
áldozatok között gyerekek is voltak.

Tûzszünetrõl tárgyal 
a Vöröskereszt Szíriában

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC)
bejelentette tegnap, hogy tûzszünetrõl tár-
gyal Szíriában a hatalommal és az ellen-
zékkel. Az ICRC szóvivõje, Carla Haddad
elmondta, hogy több lehetõségrõl folynak
tárgyalások az érintett felekkel és szó van a
harcok szüneteltetésérõl is a leginkább érin-
tett területeken, így többek között kétórás
tûzszünetrõl Homsz városában, ahol a leg-
hevesebb harcok folynak. A Vöröskereszt
és a szíriai Arab Vörös Félhold igyekszik
lehetõséget teremteni arra is, hogy minél
gyorsabban eljuttassanak humanitárius se-
gélyt a leginkább rászoruló övezetekbe.

Halállistát írt Anders Breivik 

A norvég ámokfutó, Anders Behring
Breivik halállistát készített 12 norvég „áru-
ló” politikus likvidálásáról, és 30 célpontot
akart megtámadni, beleértve a királyi palo-
tát és az Amnesty International nemzetkö-
zi szervezet norvégiai irodáját – írta meg a
Verdens Gang oslói napilap által kiszivárog-
tatott rendõrségi dokumentumra hivatkoz-
va a Telegraph. A norvég szélsõjobboldali,
aki tavaly nyáron 77 embert ölt meg egy
pokolgépes támadás és egy fegyveres akció
során, a rendõrségnek elmondta, hogy ere-
detileg vezetõ politikusokat és szervezete-
ket akart célba venni, akiket azzal vádolt,
hogy teret engedtek Norvégia muzulmán
kolonizációjának.

A szíriai magyarok kitartanak

Múlt héten hat román nõt telepítettek ha-
za saját kérésükre Szíriából, ahol harcok
dúlnak a Bassár el-Aszad szíriai elnök re-
zsimjét támogató erõk és a felkelõk kö-
zött. Mind a hat nõnek szíriai a férje, csa-
ládot is ott alapítottak. Egyesek gyerekeik-
kel érkeztek csütörtökön Bukarestbe, és el-
mondták, hogy Homsz városában éltek,
amely teljes mértékben elszigetelõdött a
harcok következtében.

Nem beszélhetnek oroszul 
a lett önkormányzatokban sem

Miután a lakosság szombaton nagy több-
séggel elutasította az orosz második hivata-
los nyelvként való elismerését, a lett kor-
mány önkormányzati szinten sem fogja
megengedni a hivatalos használatát – hang-
súlyozta egy tegnapi televíziós nyilatkoza-
tában Valdis Dombrovskis miniszterel-
nök. A szombati lettországi népszavazáson
a szavazásra jogosultak több mint 75 száza-
léka utasította el az orosz második hivata-
los nyelvvé tételét.

Hírösszefoglaló

Joachim Gauck evangélikus
lelkészt, keletnémet polgárjo-

gi harcost, a volt NDK állambiz-
tonsági iratait kezelõ hivatal elsõ
vezetõjét jelöli a Német Szövetsé-
gi Köztársaság elnöki tisztségére
a konzervatív-liberális kormány-
koalíció az ellenzéki szociálde-
mokratákkal és Zöldekkel közö-
sen - jelentette be vasárnap este
Berlinben Angela Merkel kancel-
lár, a kereszténydemokrata CDU
elnöke.

Az 1940-es születésû Gauck és
az 1954-ben született Merkel sze-
mélyében a végrehajtó hatalmat
irányító kancellár tisztsége mel-
lett hamarosan a legfõbb közjogi
méltóságot is olyan személy tölti
be, aki az NDK-ban élt egészen a
kommunista pártállam bukásáig.
Joachim Gauckot várhatóan

március 18-án választja meg az
erre hivatott testület, a Bundestag
– a német törvényhozás alsóháza
– képviselõibõl és a tartományok
azonos számú küldötteibõl álló
úgynevezett szövetségi közgyûlés.
Merkel a vasárnap késõ esti ajtó-
tájékoztatón hangsúlyozta:
Gauck munkásságának központi
témája a szabadság és a felelõs-
ség, és ez „minden különbözõség
ellenére” összeköti õket. A sza-
badság mindkettõjük vágya volt,
és ez „1989/90-ben teljesült” –
mondta Merkel a berlini kancellá-
ri hivatalban Joachim Gauckkal,
valamint a bajor konzervatív
CSU, a liberális FDP, a szociálde-
mokraták (SPD) és a Zöldek ve-
zetõivel együtt tartott sajtótájé-
koztatón.

A hatodik parlamenti pártot, a
volt NDK állampártjának utód-
szervezetébõl kialakult Baloldal

nevû ellenzéki formációt nem
vonták be a kormány és az ellen-
zék közti egyeztetésbe.

Joachim Gauck a tájékoztatón
kiemelte: a háború idején szüle-
tett és diktatúrában nõtt fel, most
pedig egy szabad ország államfõ-
je lehet. Hangsúlyozta: „nem
Superman és nem hibátlan em-
ber”, és igyekszik majd megszol-
gálni a megelõlegezett bizalmat.
Elmondta: munkája során törek-
szik majd meggyõzni a némete-
ket arról, hogy “egy jó országban
élnek, amelyet lehet szeretni”.

Az elõzõ államfõ, Christian
Wulff azt követõen mondott le,
hogy a hannoveri ügyészség indít-
ványozta a törvényhozásnál men-
telmi joga felfüggesztését. Az 52
éves politikus volt a legfiatalabb
szövetségi elnök, és õ töltötte be a
legrövidebb ideig - összesen 598
napig - a tisztséget. 

MTI

A nemzetpolitikai államtitkár-
ság szerint közel féltucatnyi

olyan állítást fogalmazott meg
Kovács Péter, az RMDSZ fõtitká-
ra a hét végén az Erdély Televízió-
nak adott interjúban. Az államtit-
kárság tegnap az MTI-hez eljutta-
tott közleményében pontról pont-
ra cáfolva az elhangzottakat, azt
írta: sajnálják, hogy az RMDSZ
fõtitkára a médiát választja a
problémák megbeszélésének
helyszínéül, ezért õk is kénytele-
nek az általa választott módon re-
agálni. 

A közleményben Kovács Péter
azon állítására, hogy a magyar
kormány a múlt évben „elfelejtet-
te” folyósítani a nemzeti jelentõ-
ségû erdélyi magyar szervezetek-
re és programokra szánt támoga-
tást, volt viszont bõven pénz a de-
mokrácia központokra és az új
magyar párt finanszírozására,
úgy válaszoltak: az elmúlt évben
is finanszírozták a nemzeti jelen-
tõségû intézmények közé tartozó
szervezeteket és programokat.
Annak ellenére tették ezt, hogy a
tavalyi év átmeneti volt abból a
szempontból, hogy év végére fe-
jezték be a támogatási rendszer
átalakítását és ennek körében a
nemzeti jelentõségû intézmények
támogatásának megújítását.

Arról a kijelentésrõl, hogy míg
az RMDSZ saját költségvetésébõl
idén is mintegy 4,5 milliárd lejjel
támogatja a jelentõs civil szerve-
zeteket, a magyar kormány párt-
építésre fordította azt a pénzt, azt
írták: szeretnének emlékeztetni
arra, hogy a magyar kormány er-
re fordított támogatásai nagyság-
rendekkel nagyobbak. Egyidejû-
leg ismételten visszautasították a
pártfinanszírozásra vonatkozó
alaptalan vádakat. 

Kovács Péter azon állításáról,
hogy „továbbra is igen ködös”, a
Fidesz-kabinet idén milyen össze-
get kíván fordítani az erdélyi ma-
gyarság számára kiemelten fontos
intézmények támogatására, de
nem kiszámíthatóak, kézzelfog-

hatóak a kritériumok sem, ame-
lyek alapján eldöntik, ki jogosult
erre és ki nem, kifejtették: 2011.
november 24-én, a MÁÉRT X.
ülésén – ahol a fõtitkár személye-
sen jelen volt – fogalmazták meg
és véleményezték a tagszerveze-
tek a nemzeti jelentõségû intéz-
mények kritériumrendszerét. Így
ezt a kritériumrendszert az
RMDSZ is elfogadta. A pontos
támogatási összegek meghatáro-
zása most van folyamatban, ahol
figyelembe veszik az erdélyi szer-
vezetek javaslatait, kéréseit és
igyekeznek azokat a rendelkezé-
sünkre álló források keretén belül
maximálisan kielégíteni – írták.
Kitértek Kovács Péter vicei szór-
ványkollégiumra vonatkozó állí-

tására is, miszerint az egyik
együttmûködik a frissen bejegy-
zett párttal, a másik nem, és az
kap támogatást, amelyik együtt-
mûködik az új párttal. Mint írták,
a magyar kormány mindkét, Vi-
cén bejegyzett egyesületet támo-
gatta az elmúlt évben, és támo-
gatni fogja idén is. Amíg azonban
a Bástya Kollégium a nemzeti je-
lentõségû intézmények körébe,
addig a Possibilitas Egyesület ál-
tal mûködtetett Szent István Ház
a nemzeti jelentõségû programok
közé nyert besorolást – fejtették
ki. Ennek indoka a két intézmény
közötti nagyságrendbeli és szer-
vezeti különbségen túl az, hogy a
Bástya Egyesület tevékenysége
jobban illeszkedik a szórványkol-
légiumi programba. 

Arról, hogy Kovács Péter sze-
rint a magyar kormány által meg-
hirdetett programok kapcsán
nem tudni, hogy mit érintenek,
mekkora összegrõl és hol dönte-
nek majd, Magyarországon vagy
Erdélyben, leszögezték: sajnálják,
ha fõtitkárnak a meghirdetett
nemzeti jelentõségû programok
elnevezésébõl nem világos azok
tartalma. A Bethlen Gábor Alap-
kezelõ a pályázati kiírásait márci-
us elsõ hetében fogja közzétenni,
de addig is szívesen állnak rendel-
kezésére minden ezt érintõ infor-
mációval kapcsolatban. 

Hírösszefoglaló

Hadgyakorlatot kezdett teg-
nap Irán, tökéletesítendõ nuk-

leáris létesítményeinek védelmét
– közölte az IRNA állami hírügy-
nökség. A Szarollahnak (Isten
bosszújának) elkeresztelt négyna-
pos gyakorlatozás nagyrészt az
ország déli része fölött zajlik 190
ezer négyzetkilométeren, különös
tekintettel az öböllel határos terü-
letre. A mûveletekben rakéták, ra-
darrendszerek és repülõgépek
széles arzenálját vonultatják fel.
Az IRNA szerint a Szarollah célja
az is, hogy erõsítse a rendszert vé-
delmezõ Forradalmi Gárdának
alárendelt erõk és a hadsereg
együttmûködését. Két nappal ko-
rábban iráni hadihajók érkeztek a
Földközi-tengerre a Szuezi-csa-
tornán át, feltehetõen a Sahid
Kandi romboló és a Karg kísérõ-
hajó, amelyek február eleje táján
iráni sajtójelentések szerint több
napot töltöttek a szaúd-arábiai
Dzsidda vörös-tengeri kikötõben.
Izrael az utóbbi hetekben több-
ször célzott arra, hogy támadásra
készül az iráni atomlétesítmé-
nyek ellen. Az iráni nukleáris léte-
sítmények az ország területén el-
szórtan, nem egyszer a föld alatt,
bombabiztos bunkerekben he-
lyezkednek el. Szakértõk éppen
ezért megkérdõjelezik egy esetle-
ges izraeli támadás esélyeit és va-
lószínûségét. Az iráni nukleáris
objektumok megsemmisítéséhez
összehasonlíthatatlanul nagyobb
katonai kapacitás szükséges, mint
az iraki és a szíriai reaktorokat
1981-ben, illetve 2007-ben lerom-
boló izraeli csapásokhoz, és nem
biztos, hogy Izrael rendelkezik
ilyennel – írta tegnapi számában a
New York Times amerikai védelmi
tisztségviselõkre és a Pentagon-
hoz közel álló szakértõkre hivat-
kozva. 

Teherán már

háborúra készülGauck az elnökjelölt

„Nem Superman és nem hibátlan ember”. Joachim Gauck német elnökjelölt és Angela Merkel kancellár

A Répás Zsuzsanna vezette hivatal az RMDSZ-fõtitkár tévéinterjújára reagált

Budapesti replika Kovács Péternek
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Németországról az általá-
nos kép az, hogy erõteljes

gazdasága, rendkultúrá-
ja, földrajzi helyzete, il-

letve politikai pozíció-
ja révén az öreg föld-
rész vezetõ állama és

az Európai Unió
motorja. Ezt a he-
lyét az ország úgy

nyerte el az utóbbi, alig több mint fél évszá-
zad során, hogy a második világháborúban
legyõzött hatalomként teljesen romokban
hevert, és kemény munka, rendkívüli fe-
gyelmezettség – no meg persze egy Mar-
shall-terv – árán állt talpra, majd küzdötte
fel magát az élre. A sikerhez és az elismerés-
hez azonban nem lett volna elég ennyi,
szükség volt a politikai kultúra legmaga-
sabb szintre való fejlesztésére is. A demokrá-
cia szabályait kérlelhetetlenül betartó, a po-
litikai korrektségre állandóan, szinte kíno-
san vigyázó (nyugat)német államvezetõk a
második világháború utáni évtizedekben
példát statuáltak a többi demokrácia szá-
mára is, amelyek többé-kevésbé igyekeztek
megütni ezt az igencsak magas mércét. 
Európa és a világ tehát éppen attól a Né-
metországtól kapott leckét demokráciából,
amely a harmincas-negyvenes években létre-
hozta a történelem legrettegettebb diktatúrá-
ját, elkövetve az emberiség történetének leg-
borzasztóbb tömeggyilkosságait. És ugyan-
ezek a németek mutatták meg, hogy ho-
gyan lehet békésen, fegyvercsörgetés és na-
gyobb politikai-szociális megrázkódtatások
nélkül újraegyesíteni egy kettészakított or-
szágot, összekapcsolni évtizedeken át vasfüg-
gönnyel elválasztott nemzetrészeket. 
Most ismét példát mutatott Németország:
Christian Wulff szövetségi elnök lemondott,
azonnal kiköltözött az államfõi rezidenciá-
ból, és – mentelmi joga elvesztése révén – le-
hetõvé tette az ügyészeknek, hogy nyomozást
folytassanak ellene egy lakásvásárlással kap-
csolatos feltételezett korrupciós ügyben.
Wulff – aki a közvélemény szemében tetézte
„bûneit” azzal is, hogy állítólag megpróbál-
ta befolyásolni az ügyet kiteregetõ sajtót –
azután járt el így, hogy két évvel ezelõtt elõd-
je az afganisztáni katonai szerepvállalással
kapcsolatos szerencsétlen sajtóbeli kijelentése
miatt szintén lemondott. (Nem mellékesen
ugyanezt tette tavaly a doktori disszertáció-
ját plagizáló védelmi miniszter is…)
Számunkra – olyan posztkommunista,
fejletlen demokráciájú kelet-európai or-
szágok lakói számára, mint amilyen Ro-
mánia vagy Magyarország – mindez tele
van áthallással, tanulsággal. Államfõink,
politikusaink számára azonban a német
mérce sajnos csak annyit jelent, hogy
BMW-nél, Audinál vagy Mercedesnél
nem adják alább…

A német mérce

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

A 16 éves alpinista, Crina Coco Popescu
bekerült a Rekordok Könyvébe. Õ ugyanis
a világ elsõ nõi hegymászója, akinek sike-
rült feljutnia az antarktiszi Sidney-hegy
csúcsára (Adevãrul). Mobiltelefonon ke-
resztül irányítható a Samsung legújabb
mosógépe, az EcoBubble, amelynek rá-
adásul az energiafogyasztása is minden ed-
diginél kisebb (Capital). Amennyiben
hirtelen olvadna el a Bukarestet borító hó-
réteg, akkor 54 millió köbméternyi víz ön-
tené el a fõvárost – figyelmeztetett Sorin
Oprescu fõpolgármester (Jurnalul naþional).

Segesvár az egyetlen romániai város,
amely bejutott az Európai Díjért zajló ve-
télkedõ döntõjébe. (Click). 6,6 millió dol-
láros kölcsöntõl esett el Románia, mivel az
összeget nem tudta a kijelölt idõpontig el-
költeni. A pénzt a Nemzetközi Újjáépítési
és Fejlesztési Bank folyósította volna árvíz-
védelemre (Curentul). Kolozsváron köz-
lekednek majd a leggazdaságosabb villa-
mosok. A Siemensszel együttmûködve
Aradon készülõ Imperio márkajelû jármû-
vekbõl a kolozsvári helyi tanács egyelõre
12 darabot vásárol (Evenimentul zilei).

Cs. P. T.

Csupán jövõ héten írják alá
az év végéig érvényes együtt-

mûködési megállapodásukat a
kormánypártok – tudtuk meg
tegnap Fekete Szabó András sze-
nátusi frakcióvezetõtõl a koalí-
ció vezetõinek tegnapi tanácsko-
zása után. Az RMDSZ-es politi-
kus tájékoztatása szerint – a ko-
rábban beharangozottakkal el-
lentétben – a szerzõdés szövege
nem is szerepelt a találkozó na-
pirendjén. Az ülésen az új mi-
niszterek mutatkoztak be a koalí-
ció vezetõinek. Fekete szerint a
koalíciós megállapodásról párt-
elnöki szinten egyeztetnek a hét
folyamán a felek. „Reméljük,
hogy a szövegét a hét végéig si-
kerül véglegesíteni, így jövõ hé-
ten alá is lehet majd írni” –
mondta Fekete Szabó. A politi-
kus szerint a szerzõdést várható-
an Mihai Rãzvan Ungureanu is
ellátja kézjegyével. „Ez lenne a
normális, hiszen a kormányfõ-
nek is felelõsséget kell vállalnia a
megállapodásban foglaltakért” –
vélekedett a politikus. 

A koalíciós szerzõdés aláírásá-
nak dátumáról egymással ellent-
mondóan nyilatkoztak a koalíci-
ós tanácskozás után a Demokra-
ta Liberális Párt (PDL) politiku-
sai. Míg Vasile Blaga szenátusi
házelnök szerint a dokumentu-
mot még ezen a héten aláírják a

felek, Sever Voinescu szóvivõ
szerint erre csak jövõ héten kerül
sor. „A koalíciós megállapodás
alapja a kormányprogram. A
PDL számára a kormányprog-
ramban foglaltak jelentik a prio-
ritást” – mondta a szóvivõ.

Mint ismert, az RMDSZ több
javaslatát is szeretné viszontlát-
ni a koalíciós megállapodás szö-
vegében. Politikusai szerint téte-
lesen szerepelnie kell a szerzõ-
désben a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyete-
men kialakult helyzet megoldá-
sának, a módosított levéltári
törvény elfogadtatásának és a
visszaszolgáltatási bizottság
mûködése újraindításának. A
megállapodásba foglalják az
egész napos magyar nyelvû té-
vé- és rádióadás kérdését is,
amelynek elindításához kor-
mánydöntésre is szükség van. 

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök a Krónika tegnapi lapszá-
mában megjelent interjúban a
koalíció szakítópróbájának ne-
vezte a nyugdíjak és a bérek
emelését. „Mi kértük, hogy –
akárcsak a költségvetés szövege
– a kormányprogram tartal-
mazza a béremelés lehetõségét,
ha a gazdasági körülmények
megengedik. Ez akkor lehet
szakítópróbája a koalíciónak,
ha van forrás erre, és mégsem
tesszük meg a lépést” – jelentet-
te ki a politikus.

Csak a jövõ héten írják alá

a koalíciós megállapodást
M. Á. Zs.

Dan Suciut, a Money Channel
mûsorvezetõjét nevezte ki kor-

mányszóvivõnek Mihai-Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök. A kor-
mányszóvivõi tisztségben Ioana
Munteanut váltja, akit 2009-ben
vitt magával Kolozsvárról Emil
Boc volt miniszterelnök. Ioana
Munteanu államtitkári ranggal to-
vábbra is a kormány alkalmazásá-
ban marad. Mihai-Rãzvan
Ungureanu beiktatása után a volt
kormányszóvivõ beadta lemondá-
sát, de a miniszterelnök arra kérte,
hogy maradjon a kabinet kommu-
nikációs csapatában. Kormány-
szóvivõnek azért nem tartotta
meg, mert a miniszterelnök több
alkalommal is hangsúlyozta, hogy
erre a tisztségre egy gazdasági

szakújságírót szeretne. Dan Suciu
a Bukaresti Egyetem filozófia sza-
kán diplomázott, majd ugyanott
mesterizett közpolitikai szakon.
1994 és 2006 között gazdasági
szaklapoknál dolgozott, 2006 óta
a Money Channel szerkesztõ-mû-
sorvezetõje. Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök lecse-
réli kabinetfõnökét is: ªtefania
Ferencz helyett egy régi munka-
társát, Cornel Feruþã karrierdip-
lomatát veszi maga mellé.
Feruþã jelenleg a bécsi székhelyû
nemzetközi szervezetek rendkí-
vüli román nagykövete.
2005–2007 között az akkor kül-
ügyminiszterként tevékenykedõ
Ungureanu kabinetfõnökeként
dolgozott, 1994–1997 között pe-
dig külpolitikai újságíróként te-
vékenykedett. 

Csapatot cserél a kormányfõ

ÚMSZ

Nem változott a román pár-
tok közötti erõviszony a kor-

mányváltás után. A CCSB közvé-
lemény-kutató intézet által vég-
zett felmérés szerint az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
önmagában képes lenne kormá-
nyozni, ugyanis a szavazatok 57
százalékát gyûjtené össze. Jócs-
kán leszakadva, második helyen a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
áll 18 százalékkal, a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a Dan
Diaconescu OTV-tulajdonos által
alapított A Nép Pártja (PPDD)
kapaszkodott fel 12 százalékos tá-
mogatottsággal. 

A CCSB-felmérés adatai szerint
csak a fenti három alakulat küld-
hetne honatyákat a parlamentbe,
ugyanis a többi párt nem lépné át
az 5 százalékos választási küszö-
böt. Az RMDSZ 4, a szélsõséges
Nagy-Románia Párt (PRM) 3, a
Gigi Becali-féle Új Generáció
Pártja (PNG) és a Román Kör-
nyezetvédõ Párt (PER) egyaránt
2-2, az Országos Szövetség Ro-
mánia Fejlõdéséért (UNPR) és a
Keresztény-demokrata Nemzeti
Parasztpárt (PNÞCD) pedig 1-1
százalékot kapna. A megkérde-
zettek 52 százaléka mondta azt,
hogy elmenne szavazni, de jelen-
tõs a távol maradók aránya is: 33
százalék válaszolt úgy, hogy nem
kíván élni alkotmányos jogával,
míg 15 százalék azt a választ adta,
hogy nem tartózkodik az ország-
ban. Az ellenzékhez közeli közvé-
lemény-kutató intézet Mihai
Rãzvan Ungureanu miniszterel-
nök ismertségi és elfogadási inde-
xét is mérte. A megkérdezettek 81

százaléka örült annak, hogy Emil
Boc távozott a Victoria-palotából.
A CCSB adatai szerint a lakosság
93 százaléka tudja, hogy az új
kormányfõ Ungureanu lett.
Ugyanakkor csak 27 százalékuk
van meggyõzõdve arról, hogy
Ungureanu pártfüggetlen, a meg-
kérdezettek 54 százaléka szerint a
kormányfõ Traian Bãsescu és a
PDL embere. Ekként nem megle-
põ, hogy a lakosság 72 százaléka
egyetértett azzal az állítással,
hogy Emil Boc leváltása Bãsescu
játszmája volt, 69 százalékuk elõ-
rehozott választások mihamarab-
bi megtartását kérte. Ugyancsak a
polgárok 69 százaléka úgy véli,

hogy Traian Bãsescu államfõnek
le kellene mondania tisztségébõl

A legmegbízhatóbb közéleti
szereplõnek Mugur Isãrescu jegy-
bankelnököt tartják, az õ népsze-
rûsége 48 százalékos. Õt Sorin
Oprescu bukaresti fõpolgármes-
ter és Daniel ortodox pátriárka
követi (egyaránt 43 százalékkal),
a harmadik hely Mihály királyé
(42 százalék). A negyedik helyen
Crin Antonescu PNL-elnök áll
(39), Victor Ponta az ötödik (37),
Mihai Rãzvan Ungureanu jelen-
legi kormányfõ bizalmi indexe 28
százalékos. Traian Bãsescu ál-
lamfõben csupán a lakosság 14
százaléka bízik meg. 

Mérték Ungureanut

CCSB: Mihai Rãzvan Ungureanu kormányfõ bizalmi indexe 28 százalékos

Cornel Feruþã Dan Suciu 

ÚMSZ

Az ellenzék is támogatja,
hogy Románia is csatlakoz-

zon a pénzügyi fegyelemrõl szó-
ló uniós kormányközi szerzõdés-
hez. Ezt Victor Ponta, a Szociál-
Liberális (USL) Szövetség társel-
nöke közölte tegnap este. A poli-
tikus emlékeztetett: az USL ta-
valy decemberben is egyetértett
azzal, hogy az ország ne marad-
jon ki az uniós paktumból. „Ez
azonban nem jelenti azt, hogy
hajlandók leszünk aláírni bármit
is a kormánypártokkal” – mond-
ta Ponta arra utalva, hogy a koa-
líció vezetõi múlt héten megálla-
podást írtak alá az uniós szerzõ-
dés ratifikálásának támogatásá-
ról. A kormánypártok felajánlot-
ták az ellenzéknek, hogy csatla-
kozzanak a megállapodáshoz,
ám az USL ettõl elzárkózott.
Victor Ponta párttársa, Ion Ilies-
cu volt államfõ, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) tiszteletbeli el-
nöke értelmetlen sietségnek ne-
vezte korábban a koalíciós pár-
tok és Traian Bãsescu államfõ
azon igyekezetét, hogy elsõ kör-
ben csatlakozzon az uniós pénz-
ügyi paktumhoz. „Jó lett volna
elõbb meghallgatni a szakembe-
rek véleményét, várhattunk vol-
na, hiszen még nem is vagyunk
euróövezeti tagállam” – vélte Ili-
escu. Az uniós kormányközi
szerzõdést december végéig kell
ratifikálnia a bukaresti parla-
mentnek. A koalíciós megálla-
podást korábban azzal indokol-
ták a kormánypártok: szükség
volt arra, hogy Traian Bãsescu
államfõ a márciusi informális
EU-csúcson hivatkozhasson az
uniós paktum romániai támoga-
tottságára. 

Az ellenzék is

híve a paktumnak
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Bogdán Tibor 

A romániai korrupció és
bürokrácia meghozta a

„gyümölcsét”: Brüsszel türel-
me elfogyott, az ország pedig
3,7 milliárd eurót veszít.

Van rá precedens

Az Európai Bizottság ope-
rációs programjainak kereté-
ben az emberi erõforrások fej-
lesztésére elkülönített uniós
pénzrõl van szó, amelynek
folyósítását felfüggesztik, mi-
után az Andor László uniós
munkaügyi biztos alárendelt-
ségébe tartozó Munkaügyi
Fõigazgatóság egy romániai
belsõ ellenõrzés nyomán ko-
moly hibákat talált az össze-
gek ügykezelésében. Ezért a
testület várhatóan néhány na-
pon belül hivatalosan is beje-
lenti a folyósítások ideiglenes
leállítását. 

Mindez nem csak azért
érinti igen kellemetlenül Ro-
mániát, mert az országnak je-
lenleg minden eddiginél na-
gyobb szüksége van minden

pénzforrásra, de azért is, mert
ez a program a legnagyobb
mértékben hozzájárul új
munkahelyek teremtéséhez,
ami elengedhetetlen feltétele
a gazdasági-pénzügyi válság
leküzdésének.

Az emberi erõforrások fej-
lesztésére Romániának szánt
alapok felhasználási módját
egyébként az európai csalás-
elleni Hivatal (OLAF) is ki-
vizsgálja, miután Ioan Botiº
volt munkaügyi miniszter fe-
lesége jogtalanul részesült fér-
je révén félmillió euróban eb-
bõl a pénzbõl.

Jóllehet az Európai Bizott-
ság még nem mondta ki hiva-
talosan a romániai folyósítá-
sok felfüggesztését, uniós for-
rásokból származó értesülé-
sek alapján a romániai sajtó
biztosra veszi, hogy tulajdon-
képpen már megszületett az
erre vonatkozó határozat.

A Romániát megilletõ
pénzalapok folyósításának
idõleges leállítására egyéb-
ként már van precedens. Ta-
valy júniusban az Európai Bi-
zottság a helyi és regionális

infrastruktúrák fejlesztését
szolgáló program keretében
hat hónapra függesztette fel a
pénz átutalását, a Teleorman,
Buzãu, Ilfov és Tulcea me-
gyében tapasztalt közbeszer-
zési és elszámolási rendelle-
nességek miatt. 

Új gyakorlat

Az operációs programok
az Európai Bizottság által ki-
dolgozott, a kiemelt feladato-
kat több évre meghatározó
stratégiai dokumentumok,
amelynek társfinanszírozását
egyebek között az Európai
Beruházási Bank pénzébõl és
más pénzalapokból lehet biz-
tosítani. Románia esetében
több operációs program is
mûködik, így a munkaerõ-
források fejlesztése mellett a
közigazgatási kapacitások bõ-
vítése, a mûszaki segédlet, a
regionális fejlesztések, a köz-
lekedés, a környezetvédelem,
a gazdasági versenyképesség
növelése területén.  

Amennyiben most az ész-
lelt kifogásokat nem orvosol-
ják idõben, Románia a prog-
ram szerint neki járó pénz 2
és 100 százaléka közötti ösz-
szegtõl eshet el. Az Európai
Bizottság mindenekelõtt a vo-
natkozó projektek kiválasztá-
sának módját illetve az ellen-

õrzés hiányát rótta fel Buka-
restnek.

Az uniós pénzbeli támoga-
tások felfüggesztése viszony-
lag új gyakorlat Brüsszel ese-
tében, az Európai Bizottság
csupán tavaly vezette be és
eddig mintegy negyven eset-
ben alkalmazta. Az aligha-
nem sovány vigasz Románia
számára, hogy hasonló
szankcióban részesült egye-
bek között Németország és
Nagy-Britannia is. 

A tavalyi átutalások felfüg-
gesztését követõen egyébként
a román kormány december
végén kidolgozta az összefér-
hetetlenségek és érdekkonf-
liktusok elkerülését szolgáló
magatartás-kódexet, amely a
térítésmentes európai uniós
alapok lehívásával és felhasz-
nálásával foglalkozó személy-
zetet érinti. A jogszabály be-
került majd az igazságügyi
tárca vezetésével megfogal-
mazás alatt álló Országos
Korrupcióelleni Stratégiába.

További veszteségek

Az emberi erõforrások fej-
lesztésére szánt összegek leál-
lításának amolyan járulékos
áldozata az ezzel a területtel
foglalkozó hatóság vezetõje,
Carmen Ionel, aki Mihai
Rãzvan Ungureanu minisz-

terelnök Claudia Boghicevici
munkaügyi miniszterhez to-
vábbított felkérésére beadta
lemondását tisztségébõl,
amelyet alig több, mint fél
évig töltött be. Tevékenységét
egyébként a korábbi munka-
ügyi tárcavezetõ, Sebastian
Lãzãroiu szeptemberben még
igen pozitívan értékelte, „ki-
válóan felkészült” szakem-
bernek nevezve, aki a tisztség
elnyeréséhez szükséges meg-
mérettetése alkalmával igen
magas pontszámot ért el. A
kormányfõ szerint viszont
komoly hiányosságok jelent-
keztek az általa irányított in-
tézmény mûködésében, a
munkaerõ-fejlesztést szolgáló
uniós pénzeknek tavaly szep-
temberig még a 3 százalékát
sem sikerült lehívni.

Carmen Ionel helyét egyéb-
ként ideiglenes megbízatás-
sal Carmen Roºu vette át,
akitõl a szakminiszter elsõ-
sorban „hatékonyságot és
éberséget” kért. 

A munkaügyi tárca sajtó-
közleményben szögezte le az
ügy kapcsán abbeli elhatáro-
zását, hogy minden intézke-
déseket megtesz a jelzett hi-
bák megszüntetésére, annak
tudatában, hogy az operációs
program keretében elkülöní-
tett „minden egyes euró új
munkahelyeket jelent”.

Persze, a bajok nem csak
ebben az esetben mutatkoz-
nak: Románia egészében vé-
ve is az utolsók között van az
uniós alapok felhasználását
illetõen. Az országot most az
a veszély is fenyegeti, hogy el-
veszíthet a falusi inter-
nethálózat bõvítését szolgáló
további 100 millió eurót, mi-
vel a hatóságok rendkívüli
módon megkéstek a program
alkalmazásával, a 2013. évi
határidõ pedig vészesen köze-
leg.

Legfrissebb hír szerint pe-
dig a Nemzetközi Újjáépítési
és Fejlesztési Bank máris leál-
lította a romániai árvízvéde-
lemre szánt 6,6 millió eurós
kölcsön folyósítását.

Mindezt azt bizonyítja,
hogy valamennyi területen
komoly gondok mutatkoznak
az uniós pénzek felhasználá-
sával. A Golden Mind &
Spirit szervezet egy tanulmá-
nyában mindenekelõtt a bü-
rokrácia felszámolását tartja
a kivezetõ útnak a jelenlegi
helyzetébõl. Ajánlásai közé
tartozik az európai alapok le-
hívásával foglalkozó vala-
mennyi intézmény alárende-
lése az Európai Ügyek Mi-
nisztériumának. Emellett
szükségesnek tartja a projek-
tek értékelési idejének jelen-
tõs lerövidítését. 

Bukarest: nem kell az ingyenpénz?

B.T.

A felülmúlhatatlan! A
csodálatos! A színpom-

pás! A vad, lüktetõ! Az egzo-
tikus! A lenyûgözõ! Vagyis: a
riói karnevál!

A kezdetek

Az elsõ Riói karnevált,
amelyet feljegyeztek, 1723-
ban tartották a  bevándorlók.
Az emberek három napon
keresztül  rohangáltak az ut-
cákon. Az Azori-, a Madei-
ra- és a Zöldfoki-szigetekrõl
érkezett portugál gyarmatosí-
tók aligha láthatták elõre,
hogy ünnepük majd három
évszázaddal késõbb globális
kisugárzású, allegorikus ese-
ménnyé növi ki magát.

Rio elsõ 1840-ben szervez-
ték, nagyjából egy évtized
múlva már lovak által vonta-
tott kocsikon vonultak fel a
zenekarok, és 1855-ben már
lélegzetelállító jelmezekben
parádéztak a karneválon a
gazdagabbak.

Az elsõ karneváli bál idejé-
ben egy találékony bolt Por-
tugáliából importált maska-
rákat, álbajuszokat és szakál-
lakat a hangulat teljessé téte-
léhez. 1852-ben jelent meg
Zé Pereira, az együttes, ame-

lyet José Nogueira de
Azavedo Paredes, becsületes
szakmáját tekintve cipész
alapított. A Zé Pereira végig-
vonult a város utcáin, és ez-
zel kezdõdött a karnevál.

1855-ben alakultak meg az
elsõ karneváli klubok, a
Nagy Társaságok, amelyek
szervezettségükkel, allegori-
kus mozgó kocsijaikkal elõ-
futárai voltak a mostani kar-
neváli felvonulásnak. Abban
az idõben a karnevál még
megõrizte európai vonásait a
gyarmatosító portugálok ki-
zárólagos részvételével, az
ünneplés aztán folyamatosan
„elbrazilosodott”. Ezután el-
kezdték megrendezni a tánc-
versenyeket, a szambaiskolák
versenyét pedig 1928 óta tart-
ják meg – ez a mai karnevá-
lok legfõbb látványossága. 

A sztár: 
a szambaiskola

Kezdetben – furcsa még el-
képzelni is – európai zene,
polka, keringõ, mazurka dí-
vott, a szamba csak a múlt
század elején tûnt fel. A
szamba voltaképpen angolai
rituális zenébõl származik

A szambaiskolák nem a
szó szoros értelmében vett
iskolák, itt senkinek nem

adnak táncleckét, inkább
olyan klubok, amelyekben a
tagok egyetlen foglalatossá-
ga és szenvedélye a követke-
zõ évi karneválra való felké-
szülés. A városban mintegy
hetven szambaiskola mûkö-
dik, ezeket szigorú hierar-
chia alapján hat versengõ
osztályba sorolják. A há-
rom alacsonyabb minõsíté-
sû csoportba tartozó iskolák
az utcán parádéznak, eze-
ket bárki láthatja, sõt csatla-
kozhat a menethez. Az elit
iskolák felvonulásának szín-
tere 1984 óta a világhírû
építész, Oscar Niemeyer ál-
tal tervezett, 1700 méter
hosszú Sambadrome. Az
épületbe mintegy 90 ezren
férnek be, de jegyet szerezni
nem könnyû feladat, ám aki
lemarad, annak sem kell na-
gyon szomorkodnia, hiszen
az eseményt a televízió is
közvetíti.

A legnagyobb látványos-
ság éppen a szambaiskola fel-
vonulása, egy-egy menetnek
három-ötezer résztvevõje is
van. A menet különféle egy-
ségekre oszlik, az elõõrs
„melegíti be” a közönséget.
Ezt követik az éppen aktuális
témát megjelenítõ allegori-
kus kocsik, rajtuk a legjobb
táncosokkal, az iskola „sztár-
jaival”. Majd érkezik a nõi
zászlóvivõ (minden iskolá-
nak saját színei vannak, ame-
lyek a jelmezekben is vissza-
visszaköszönnek) és a cere-
móniamester, mögöttük jön-
nek a ritmust diktáló zené-
szek és az énekesek, az isko-
la veterán táncosai, majd a
bahiai néger ruhába öltözött
nõk, a baianák csoport-
ja.Évente új témát választa-
nak, általában a brazil törté-
nelembõl, kultúrából, ennek
jegyében találják ki a koreog-
ráfiát, írják a zenét, tervezik a

kosztümöket, díszítik fel a
kocsikat. A tét nem csak a di-
csõség, hiszen a nyertes szá-
mára így térül meg a befekte-
tett pénz. A parádé egyben
verseny is, ahol zsûri figyeli
és pontozza az iskolákat, az
eredményhirdetésre és a
gyõztesek felvonulására a
karnevál után, már a böjt ide-
jén kerül sor. 

De nem csak a program
szerinti események zajlanak.
Egész Rio szambázó, ünnep-
lõ várossá válik. Az ún.utcai
bandáké itt a fõszerep. Ezek
részben spontán szervezõdé-
sek, egy-egy környékrõl ver-
buválódnak, és már januári
hétvégéken is láthatjuk õket
az utcán zenélni, szambázni.
A forró hangulatú mulatsá-
gok, az utcai és egyéb bálok a
karnevál minden napján foly-
nak egészen hamvazószerda
reggeléig – ez a nap azonban
már a kijózanodásé.

A jó cariocák

Persze, a színpompás, sze-
met gyönyörködtetõ rendez-
vénynek helyt adó Rio de
Janeiró is megérdemel né-
hány szót. Az itteniek azt
mondják: ha Isten hat nap
alatt teremtette az egész gyö-
nyörû világot, akkor a hetedi-
ket a leggyönyörûbb Rio de
Janeirónak szentelte.

A város a nevét portugál
felfedezõinek köszönheti,
akik a Guanabara tengeröb-
löt folyónak vélték, s mivel
január volt éppen, a helyet
Rio de Janeirónak, Januári
folyónak nevezték el. Ez
1502-ben történt. A 17. szá-
zadban már tizenkétezren él-
tek itt, ma pedig a külváros-
okkal együtt tizenegy-tizen-
két millió lakója van. Kétar-
cú metropolis: míg a Copa-
cabana strandján zajlik az
édes élet, a favelákban, ahol
a szamba született, a nyo-
mor életveszélyes gettóiban,
drogháború folyik. Ám a fo-
cilabdát éppúgy rúgják min-
dig mindenütt, és szam-
bazene hangzik fel éjjel-nap-
pal, itt is, ott is… 

A riói lakosokat és a nyel-
vüket is cariocának nevezik.
Ez egy közeli folyónak, va-
lamint a rumbához hasonló
brazil táncnak is a neve,
ami az õslakos tupi indiá-
nok nyelvén egyszerûen a
fehér ember házát jelenti. A
cariocák kedvesek, segítõ-
készek, érzékenyek, szaba-
dok és vidámak. És mindig
készek ünneplésre, táncra,
karneválra. 

Karnevál – minden út Rióba vezet
Örömmámorban úszik a város, Rio de
Janeiro a karnevál napjaiban. Felvo-
nul, táncol, énekel, vigad mindenki,
carioca, bevándorló és turista (idén
500 ezer vendéget várnak), folyik az
alkohol, és olykor a vér is. 

A riói karnevál. A zene, a tánc, a fergetes jókedv színpompás brazíliai ünnepe

Románia az utolsók között van az uni-
ós alapok felhasználását illetõen; vala-
mennyi területen gondok mutatkoznak
az uniós pénzek felhasználásával.



„A feliratok hozzávetõleges számát úgy be-
csülhetjük meg, ha a gimnáziumépület ab-
lakai számának megközelítõleg a kétharma-
dát átlagosan megszázszorozzuk. A tényle-
ges szám ennél is nagyobb, ha figyelembe
vesszük azt a valószínû körülményt, hogy a
feliratok egy része megkopott, eltûnt.”
Életemben meglehetõsen sok körülíró becs-
léssel találkoztam, amikor adott területen
található személyek, tárgyak számának
nagyságrendjét kellett meghatározni – a leg-
utóbbi romániai és magyarországi tünteté-
sek média-visszhangjai különösképpen gaz-
dagítják az erre vonatkozó szakirodalmat –,
így a fenti mondatot szépen elraktároztam
a többiek mellé. Egyúttal szeretném tovább
is adni: ha a közel- és távoljövõben egy-egy

szatmári, kolozsvári, nagy-
váradi, marosvásárhelyi,

kézdivásárhelyi, széke-
lyudvarhelyi vagy más di-
ákcsoportnak kedve
szottyan, hogy felmérje

az iskolájukban fellelhetõ
vagy az idõk folyamán
kámforrá változott, de
egykor nagy valószínûség-

gel létezõ falfirkák

számát, akkor nyugodtan használja a csík-
szeredai Márton Áron Gimnázium idei év-
könyvének egyik tanulmányából származó
képletet. Igaz, az iskolaépület létezése mint-
egy száz esztendejének össz-graffiti számát
így sem tudtam meg a megközelítõleg átla-
gos és hozzávetõleges fel-
becsülés eredményeként.
Azt azonban már igen,
hogy az 1915-2011-es idõ-
szakból – amikor az iskola
teljes felújítása megkezdõ-
dött – 521 falfirkát sikerült
digitális úton megmenteni és elemzésük kö-
vetkeztetése sem mindennapi: úgy tûnik, az
1990-es évekig a fiúk firkáltak többet, „ek-
kortól azonban a lányok által hagyott nyo-
mok egyensúlyba, talán túlsúlyba kerültek a
fiúkéval szemben.” 
Meglehet – hümmögtem magamban –,
hogy ez már a huszonegyedik század végér-
vényes és visszavonhatatlan nõi emancipáci-
ójának a jele, de inkább az sarkigazság,
hogy bármilyen korban a középiskolában a
lányok hagyta nyomok kitörölhetetlenek.
Különösképpen a fiúkból.
No de hát ez csupán egy tanulmány a sok
közül. Mivel foglalkoztak még tudományok-

kal kacérkodó diákok? Kortárs magyar regé-
nyek narratíváit és jól ismert verseket ele-
meztek szemantikai és hermeneutikai meg-
közelítésben, az emberi genom agyfejlõdés-
sel kapcsolatos szekvenciáiból vontak le kö-
vetkeztetéseket, elgondolkodtak a biodiver-

zitáson és az emberi adap-
táció kérdésein, mint aho-
gyan a tanárok Románia
és Németország társada-
lomtudományi kerettan-
terveit hasonlították össze,
és sokat írtak filmekrõl,

könyvekrõl, mûemlékekrõl és így tovább. 
És hogy mirõl olvasnak a csíkszeredai peda-
gógusok? Mintegy ötven oldalon erre is vá-
laszt találunk az évkönyvben, ám ebben a
fejezetben olyan sok név kavarog, hogy nem
is tudom, kit és mit emeljek ki: a magyar
klasszikusokat vagy a kortárs erdélyi ma-
gyar irodalmat? Klasszikus útleírásokat vagy
barangolásokat az iskola egykori diákjának,
Barabási Albert Lászlónak a digitális útjain?
Netán Beckettõl Dürenmatton át az igen
kedvelt Ljudmila Ulickajáig terjedõ széles
skálát, Kafkát, Salingert, Márquezt vagy
Lorenztõl Lucian Boiáig az emberi gondol-
kodás, értékelés és átértékelés megannyi

munkáját? „Az olvasás által bizonyos rendet
tudok teremteni.” Ezt írja az egyik tanár és
nyugodtan elfogadhatjuk világos és egyértel-
mû üzenetnek abban az évkönyv-folyam-
ban, amely 1992-ben egy ma már megsár-
gult, ötven oldalas füzetecskével indult és
háromszáz oldalas könyvig jutott el.
A csíkszeredai Márton Áron gimnázium az
utóbbi hetekben gyakran szerepelt a médiá-
ban, egyetlen témára kihegyezve: az iskola-
felújítás után egyesek feltették, mások pedig
levették az osztálytermekbõl a keresztet. Iz-
zóvá teszi a hangulatot, hogy bizonyos véle-
mények szerint az egyazon iskolaépületben
mûködõ Segítõ Mária katolikus líceumot
elõnyben részesítik a világi gimnáziummal
szemben, néhányan attól tartanak, hogy ez
utóbbit az egyház szívesen bekebelezné.
Az évkönyvbõl azért idéztem, hogy egyér-
telmûvé váljon: a középiskolák általában a
világra nyitott erdélyi magyar értelmiségiek
jelenének és jövõjének szellemi mûhelyei.
A tanárok olvasásának felmérésébõl egyéb-
ként az is kiderül, amit amúgy is jól tu-
dunk: a magyar nyelvterületen sokan olvas-
nak Márait. 
Nos, Márai írta valahol: aki csak a múlt-
ban él, az halott. 

– A lánc arra jó, hogy csörgésével a zûrzavart növelje. Azt fog-
ják gondolni, hogy egy tömegben elszabadultak õreiktõl. Elkép-
zelheti felséged, milyen hatásos, ha egy maszkabálba, az elegán-
san és pompásan öltözött urak és hölgyek közé, vadul üvöltözve
beront nyolc leláncolt orangután. Az ellentét utolérhetetlen.
– Legyen – szólt a király, és a tanács gyorsan szedelõzködött
(késõre járt már), hogy megvalósítsák Bice-Béka tervét.
Öltöztetési módszere, mellyel a csoportot orangutánná változ-
tatta, nagyon egyszerû, de szándékának eléggé megfelelõ volt.
Ezeket az állatokat történetem idejében csak nagyon ritkán lát-
ták a civilizált világban, és mert a törpe teremtményei eléggé
vadállatiak és az elégnél is ocsmányabbak voltak, úgy gondol-
ták, hogy a természeti hûséget sikerült biztosítani.
A királyra és minisztereire elõször szûk trikóinget és alsónadrá-
got húztak. Ezt átitatták kátránnyal. Az elõkészületnek ennél az
állomásánál a társaságból valaki tollat javasolt, de a törpe elve-
tette az ötletet, és hamarosan a maguk szemével gyõzõdhettek
meg róla, mind a nyolcan, hogy egy olyan vadnak a szõrét,
mint az orangután, sokkal hatásosabban helyettesíti a len. (...)
Ezután hosszú láncot kerítettek. Elõször a király derekára teker-
ték, és megcsomózták, aztán a csoport következõ tagjára, és ott
is megcsomózták, és így jártak el sorra mindegyikkel. (...) Bice-
Béka fogta a maradék láncot, és két derékszögû átmérõben át-
húzta a körön, mint ahogy manapság a csimpánzok vagy más
nagymajmok vadászai Borneóban teszik.

Edgar Allan Poe: Bice-béka. Fordította Kucszka Péter

Graffitik

ÚMSZVÉLEMÉNY2012. február 21., kedd   www.maszol.ro 5

Ha úgy vesszük, Charles Taylor és Foday Sankoh
urak forradalmárok voltak, akik Libéria, illetve
Sierra Leone felvirágzásáért törték magukat, miu-
tán mindketten rájöttek, hogy felpeckelt szájú,
gúzsbakötött országukat csak vérrel, vérrel és
ugyanavval lehet szabaddá mosni. 
Az sem keltett bennük elsõbálos drukkot hogy ér-
tük, miattuk mások hullottak, hisz à la guerre civi-
le, comme à la guerre civile, s õk csak azt tették,
amit a kiképzésük alatt, szabadtéti, katonai
Etonjukon: tanultak. Amikor õk az elsõ virág-
ágyásban biflázták az õs Sturmgewehr 44-nek
Avtomat Kalasnyikova 47-sé fejlõdése genealógiá-
ját, akkoriban Líbia-campus sem volt még oly rém-
híres, és vidám karrier elé nézett a diktátor direktor
úr is: Mr. Kadhafi. Az õ rezsimje által biztosított
terror know how segítette a Taylor-Sankoh padtár-
sakat véres gyémántok, gyerekkatonák, illegális
fegyverkereskedelem által jellemzett demokráciáik-
hoz. Ezekrõl a kiképzõhelyekrõl származhat a
tuareg harcosok jó része is, akik (miután alkalma-
zójukat kissé – persze jogszerû törvényszéki tárgya-
lás utáni jogerõs ítéletet követõen – szétkapták ad
hoc bíráik) hazatértek Maliba országrészt foglalni
maguknak. 
Nézzék, grafice sem felelek meg egy negyvenki-
lós, lázas tekintetû látnok követelményeinek, de a
jelek szerint prófétaként fungáltam szeptember-
ben, amikor az ÚMSZ-ban a teljes arzenálú, harc
és megélhetés nélkül unatkozó sivataglakók ve-
szélyességére figyelmeztettem. 
A hadseregnek már a múlt század hatvanas éveitõl
gondja volt a tuaregekkel, de harcoltak a kilencve-
nes években és 2006-ban is, ám eleddig a könnyû
fegyverzetû „államalapítókat” hamar a hegyekbe
ûzték. A helyzet most más: Észak-Mali több váro-
sát fenyegetik a nehézgéppuskákkal, aknavetõkkel
ellátott lázadók. A következmények között van
máris, hogy életüket féltve kihátráltak az orvosi se-
gélynyújtó szakszervek, és több mind húszezer em-
ber menekült a szomszédos Nigerbe, Mauritániá-
ba, Burkina Fasoba. 
Nem lehet eleget ismételni: nagy kár, hogy e tény-
leg vérprofikat, rendes zsold fejében, még idejében
nem alkalmazták az újjá alakuló líbiai hadseregben!
Ezekkel a – feltehetõen Csádban, Angolában,
Bissau-Guineában, Eritreában, Mozambikban, Na-

míbiában és Zimbabwéban szociali-
zált – harcosokkal már más a hely-
zet, õk „egyelõre csak” az Azawad

(Mali északi részét nevezik így)
felszabadítására felállított nemzeti

mozgalom létrehozóiként lépnek
fel, de tulajdonképpen a Száhel és

Maghreb régió stabilitását ve-
szélyeztetik, ha nem most, ak-
kor késõbb. És félek, hogy most

megint prófétoid lettem.Ady András
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„Az olvasás által bizo-
nyos rendet tudok terem-
teni.”  Ezt írja az egyik
tanár. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A szélhámosok aránya a politikusok között egyál-
talán nem nagyobb, mint azok között, akik tartóz-

kodnak a politikától, vagy akiknek nem szabad
politizálniuk.” Paul Georgescu

Égi jel

Az öltöztetés

Újratöltve
A nap címe. Mindenki fogy, csak a cigányok
gyarapodnak, Adevãrul

Magyarázat. Véleményünk szerint még job-
ban is, mint a népszámlálás adatai mutatják...

MRU in PDL? A cotidianul.ro idézi Cristian
Preda nyilatkozatát, miszerint a fõ kormány-
pártban vita van arról, hogy Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnököt vegyék-e fel a
PDL-be. Preda szerint nem kellene: egy füg-
getlen kormányfõ könnyebben feloldja a fe-
szültséget a politikai többség és az ellenzék kö-
zött. Hozzátennénk: 1. ha az ellenzék is úgy
akarja, 2. mint azóta bizonyára ismeretes, egy
friss felmérés azt mutatja, hogy a románok 54
százaléka szerint Ungureanu egyszerûen
Bãsescu embere (aki utóbbit a megkérdezettek
69 százaléka gondolkodás nélkül leváltana). 

Figyelem. Ha igaz az, amit a Jurnalul
naþionalban olvastunk, hogy az ellenzék a sza-
vazatok 57 százalékát szerezné meg a parla-
menti választásokon, akkor nagy baj van. A
Fidesz 53 százalékot szerzett, s ebbõl lett a
kétharmados többsége (a szavazatok újraosz-
tása után). A magyaroknak már ezért is az el-
lensúlyt jelentõ RMDSZ-re kell szavazniuk,
véletlenül sem az ellenzékre. Nyilvánvalóan a
mai legnagyobb kormánypártra sem, hadd
maradjon az a legkisebb ellenzéki párt!

Még maradna. Elena Udrea, a PDL egyik al-
elnöke kijelentette, hogy „nincs semmilyen
ok” Roberta Anastase házelnök leváltására,
írja (többek között) a Curierul naþional.
Relativizálnánk: Roberta Anastase leváltására
alig van több ok, mint volt az Elena Udrea le-
váltására.

Nem lett volna jobb? A lapok természetesen
tele vannak a máramarosszigeti szerencsétlen-
séggel. Olvassuk fejcsóválva az izgalmas be-
számolókat, és egyetlen kérdés nem hagy
nyugodni: nem lett volna egyszerûbb, ha el-
zárják a gázt?

A nap álhíre. Traian Bãsescu meglepõdve ér-
tesült immár második német kollégájának le-
mondásáról. „Nálunk ilyen gyerekségekért az
államfõ sohasem mondana le”, vallotta be
õszintén. Schmitt Pál, bár ezt nem hallotta,
lelkesen aláírta.

Székedi Ferenc
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Bevált receptet alkalmaz
a Romániában jelentõs

értékû közbeszerzési infrast-
ruktúra-építési tendereket el-
nyert magyarországi Vegyép-
szer csoport: miután  románi-
ai megbízatásait helyi alvál-
lalkozókkal végeztette el, és a
román államtól maradéktala-
nul és idõben megkapta pén-
zét, nem fizet alvállalkozói-
nak , hanem – csõdvédelmet
kér. A magyarországi kor-
mányoldal által korábban
autópályaépítési tenderekkel
bõségesen ellátott Vegyépszer
– amely Erdélyben többek
közt médiavállalkozásokban
is érdekelt volt, a magyaror-
szági jobboldalhoz közel álló-
nak tartott Krónika napilap
kiadójában lévén többségi
tulajdonos – több mint 300
romániai alvállalkozó felé
máig nem egyenlítette ki
számláit az elvégzett munká-
latokért. Az ügyet az  Eveni-
mentul Zilei (EVZ) központi
román napilap teregette ki,
amely szerint a jelenleg csõd-
védelmi eljárás alatt álló ma-
gyar társaság az utóbbi né-
hány évben több tízmillió
eurót érõ infrastruktúra-építé-
si megbízásokat kapott a ro-
mán államtól, elsõsorban az
Országos Út- és Autópálya-
építõ Ügynökségtõl (CNAD-
NR). Az EVZ szerint a Vegy-
épszer „receptje” nem egyéb,

mint a csõdvédelem után új
néven, „fehér lappal” újra-
indulni, hátrahagyva kárval-
lottak sokaságát. Erre utal a
lap szerint az a tény is, hogy a
cég többször is nevet változta-
tott már: a jelenleg Vegyép-
szer Hungária Zrt. néven
csõdvédelmet kérõ vállalat
2005-ben még  Nemzetközi
Vegyépszer néven fungált.

„Vakondtúrás” 
az aszfaltban

Az ügy kapcsán felmerül
az illetékes román hatóságok
felelõssége is. Vajda Zsom-
bor, a CNADNR volt alelnö-
ke lapunk érdeklõdésére nem
tudta megmondani, ponto-
san hány szerzõdést kötött az
állam a Vegyépszerrel, ám
azt leszögezte, hogy mandá-
tuma idején a magyarországi
céggel még minden rendben
volt. „A szerzõdéskötések pil-
lanatában fel sem merült a
gyanú, hogy nem végzik el a
munkálatokat” – magyarázta
az ÚMSZ-nek. Tájékoztatása
szerint a Vegyépszer utóbb
fokozatosan átadta a CNAD-
NR-vel kötött szerzõdéseit
más cégeknek.  

A volt alelnök tudomása
szerint a magyar cég az
észak-romániai megyékben
vállalt munkálatait – például
a Nagybánya–Halmi útsza-
kasz rehabilitációját – egy
másik magyarországi vállal-

kozásnak, a Vakond Kft.-nek
adta át, más szerzõdések át-
adásáról pedig még zajlanak
a tárgyalások. „A CNAD-
NR-nek az a fontos, hogy a
szerzõdésben vállaltak határ-
idõre, és ugyanabban az ár-
ban elkészüljenek” – szögezte
le Vajda. A magyar cég által
leszerzõdött munkálatok kö-
zött volt a kolozsvári körgyû-
rû is, akárcsak számos Bihar
vagy éppen Hargita megyei
útépítési projekt is. 

Hargita Megye Tanácsá-
nak többek közt egy nagyobb
munkálatnál, a 132-es út épí-
tésénél volt szerzõdése a
Vegyépszer csíkszeredai fiók-
telepe által vezetett konzorci-
ummal. „A munkálat még

nincs befejezve, és a cég ki-
esése miatt az egyik helyi
konzorciumi partner viszi to-
vább a munkálatot. A projekt
különbözõ okoknál fogva so-
kat csúszott, és ez problémát
okoz számunkra, de remél-
hetõleg nyárig sikerül befe-
jezni“ – mondta el megkere-
sésünkre Borboly Csaba Har-
gita megyei tanácselnök,
hozzátéve: különösen sajnál-
ja, hogy a magyar cég ilyen
nehéz helyzetbe jutott, mivel
egyik fióktelepe épp Csíksze-
redában volt, és komoly fog-
lalkoztatónak számított a tér-
ségben. A székelyföldi kiren-
deltséget a tavalyi év folya-
mán törölték – az EVZ adatai
szerint ez a fiók 8,9 millió le-

jes tartozást hagyott hátra –,
ennek ellenére a cég nem vo-
nult ki teljesen a régióból:
legutóbb Székelyföldi Grafi-
kai Biennálé támogatójaként
hallatott magáról, amelynek
kétezer eurós fõdíját állta. A
nagyváradi képviselet is eltû-
nésre volt ítélve: néhány (mil-
liós) szerzõdés megkötése
után csõdöt jelentett.

Kérdésünkre Borboly el-
mondta, nincs tudomása
olyan székelyföldi alvállalko-
zókról, akiknek meggyûlt vol-
na a bajuk a Vegyépszer fize-
tési késedelmei miatt. Mint
fogalmazott, tapasztalatai
szerint a helyi munkálatok-
ban a megyei cégek általában
önállóan vagy konzorcium-

ban indulnak, nem alvállal-
kozóként, ezért nem is kerül-
nek kiszolgáltatott helyzetbe. 

A romániai károsultak egy
csoportja nemrég Budapes-
ten tárgyalt a Vegyépszer fel-
számolását végzõ céggel – a
jelek szerint nem sok siker-
rel. Amint a tárgyaláson
résztvevõ vállalkozók el-
mondták, mindössze arra
van reményük, hogy a tarto-
zás legfennebb tíz százalékát
látják majd viszont. Az al-
vállalkozók különösen ne-
hezményezték azt, hogy a
cég jelentõs késéssel, csupán
nemrég értesítette õket arról,
hogy tavaly májusban csõd-
védelmet kért. 

Élet a csõd után?

A gondok nem voltak új-
keletûek, a 2011 elején meg-
jelent adatok végül igazolták
a sejtést, hogy a társaság a
csõd szélére sodródott: a
Vegyépszer Hungária Zrt. a
2010-es évet 9,5 milliárd fo-
rint veszteséggel zárta, köte-
lezettségállománya megkö-
zelíti a 30 milliárd forintot.
Az ügy komolyságát ugyan-
akkor tetézte, hogy a Napi
Gazdaság olyan dokumentu-
mok birtokába jutott, ame-
lyek szerint a cég az alvállal-
kozók és beszállítók bankga-
ranciáinak lehívásával jutott
volna ötmilliárd forintos több-
letforráshoz. 
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Az útépítéstõl a kasszafúrásig

Utak helyett adósságot hagyott maga után Romániában a csõdközelbe jutott magyar Vegyépszer
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Folytatás az 1. oldalról

A kamaraelnök szerint leg-
többen a közismert megélhe-
tési okokból döntöttek a ki-
vándorlás mellett, de akadt
olyan székelyföldi is, aki a
szakmai elõmenetel nehézsé-
ge miatt távozott. „Egyik kol-
légám például tíz év régiség
ellenére sem kapta meg a
szakorvosi minõsítést, mert
nem végezte el a rezidens-
képzõt, ám ott, ahová végül
kitelepedett, minden nehéz-
ség nélkül megkapta a diplo-
mát az eddigi gyakorlata
alapján” – magyarázta dr.
Pázmán. A Nyugaton sze-
rencsét próbálóktól kapott
visszajelzések alapján kije-
lenthetõ: bár külföldön is ke-
ményen kell dolgozni, a telje-
sítményt értékelik, és kiszá-
mítható életpályával díjazzák
– tette hozzá. 

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargi-
ta Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság vezetõje el-
mondta: a szakemberhiány a
családorvosok körében nem

jelent gondot, viszont sür-
gõsségi orvost, szülészor-
vost, intenzíves szakorvost,
tüdõgyógyászt, vesegyógy-
ászt, onkológust csak nagyí-
tóval találni a megyében. Tá-
jékoztatása szerint a kisebb
kórházaknál tapasztalható
munkaerõhiányban a rezi-
densképzés központosítása is
komoly szerepet játszik. Mi-
vel a kezdõ orvosok csak a
nagyobb egyetemi központo-
kat ismerik, azt gondolják,
hogy máshol már nem lehet
érvényesülni, továbbfejlõdni.
„Románia sajnos duplán ve-
szít az orvosok elvándorlásá-
val: nemcsak a külföldre tá-
vozó szakemberek azonnali
hiányával kell szembesülnie,
hanem egy következõ or-
vosnemzedék kinevelése is
rengeteg idõbe és pénzbe ke-
rül” – fejtette ki Tar.

Nem tudják 
pótolni a nyugdíjasokat 

Hargita megyétõl eltérõen
Kovászna megyében éppen a

családorvosi rendszerben
okoz gondot az utánpótlás
hiánya, mivel a praxisok be-
töltõi közül sokan állnak
nyugdíjazás elõtt, viszont a
kivándorlás nem kifejezetten
jelentõs. Bár az elmúlt esz-
tendõben az 560 háromszéki
orvosból 14-en jelezték ki-

vándorlási szándékukat, vé-
gül mindössze hárman hagy-
ták el az országot – tájékoz-
tatta lapunkat Ágoston Lász-
ló, a Kovászna Megyei
Egészségügyi Igazgatóság
vezetõje. Ezzel szemben Ke-
rekes Jenõ, a Kovászna Me-
gyei Orvosi Kamara elnöke
hét külföldre távozó orvosról
tud, ám szintén úgy véli, nem
kétségbeejtõ a helyzet. „Fõ-
leg, ha figyelembe vesszük,
hogy mekkora a kísértés: Há-
romszéken egy rezidens or-
vos bére alig 800 lej, ezzel
szemben külföldön ugyan-
azért a munkáért 2500 és
5000 euró közti fizetést bizto-
sítanak” – figyelmeztetett.

Négyszáz, bizony, 
dalolva menne

Marosvásárhelyen, a me-
gyei sürgõsségi kórházban
több mint 500 állás betöltet-
len a létszámstop miatt,
ugyanakkor egyre többen
kérik a külföldi munkaválla-
láshoz szükséges iratokat,
jóváhagyásokat – ismertette
a helyzetet Lavinia Cosma,
a kórház szóvivõje. Maros
megyében másfél év alatt
közel 400 orvos és ugyan-
ennyi szakápoló, gyógysze-
rész és asszisztens kérvé-
nyezte a nyugati munkake-
reséshez szükséges doku-
mentációt. A legnagyobb

szakemberhiánnyal az ideg-
sebészeten, a szülészeten és
a szívsebészeten küzdenek. 

Barabás Angéla hat éve
végzett, általános orvosként
próbált elhelyezkedni, de
csak Marosvásárhelytõl tá-
voli faluban kapott volna ál-
lást egy családorvosi rende-
lõben. „Vagy ott kellett vol-
na albérletet találnom, vagy
naponta ingáznom. Annyi
pénzt pedig nem kaptam
volna, hogy bármelyik válto-
zat mellett is kecsegtetõ le-
gyen a munkahely” – ma-
gyarázta a fiatal orvos, aki
végül úgy döntött, Magyar-
országon próbál szerencsét.
„Ott is vidéken dolgozom,
egy kisváros kórházában, de
lakást biztosítanak számom-
ra, és az itthoninál nagyobb
kezdõ fizetést” – indokolta
döntését. 

A frissen végzett orvosok
közül leginkább azoknak
van esélyük a külföldi mun-
kára, akik idegen nyelveket
beszélnek. „Én is és a bará-
tom is elvégeztük az általá-
nos orvosi kart, mindketten
beszélünk angolul és néme-
tül, így aztán eleve valahol
ezeken a nyelvterületeken
próbálkozunk” – ismertette
terveit Kelemen Kata, aki el-
árulja azt is, hogy már az
egyetem alatt tudatosan ké-
szültek arra, hogy itt meg-
szerzett tudásukat külföldön
kamatoztatják. 

Súlyos orvoshiány Erdélyben is

HIRDETÉS

Tüdõgyógyászt, vesegyógyászt, onkológust csak nagyítóval találni a székely megyékben Fotó: archív

Jelenleg 56 ezer aktív orvos szerepel a Ro-
mániai Orvosi Kamara nyilvántartásában,
közülük 13 ezren rezidensként, kétezren pe-
dig nyugdíjasként dolgoznak. A kamara el-
nöke, Vasile Astãrãstoaie szerint a szakem-
berek számának csökkenése több okra ve-
zethetõ vissza: egyrészt sokan hagyták el az
országot az itthoni alacsony kereseti lehetõ-

ségek miatt, másrészt a kormány 2010-ben,
a válságcsökkentõ intézkedések keretében,
leállította a megüresedett állások betöltését,
így 45 ezer praxis orvos nélkül maradt. Ritli
László egészségügyi miniszter a hétvégén
bejelentette: az idei elsõ félévben az állások
egyharmadát a kormány törvénymódosí-
tással felszabadítja a felvételi tilalom alól.

Ötvenhatezer aktív orvos van Romániában

ÚMSZ

Hajszálon függ az élete a
Máramarosszigeten be-

következett vasárnapi robba-
nások egyik áldozatának,
akit jelenleg a bukaresti
Floreasca kórházban kezel-
nek. Ioan Lascãr, az intéz-
mény plasztikai sebészeti
osztályának fõorvosa tegnapi
tájékoztatása szerint a férfi
testfelületének 75 százalékát
borítják égési sebek. A szak-
ember elmondta, a fõváros-
ban kezelt többi sebesült álla-
pota kielégítõ. A mára-

marosszigeti robbanások 17
sebesültje közül 15 fekszik
két bukaresti kórházban. 

Az elõzetes vizsgálatok
szerint a robbanásokat az
Eufhobia nevû szórakozó-
hely alagsorába beszivár-
gott földgáz okozta. A gáz
a megrepedt utcai vezeték-
bõl jutott be a lokálba és a
szomszédos törvényszék
épületébe. Az elsõ robba-
násban a lokál vendégei, a
másodikban a helyszínelõk
sebesültek meg, összesen ti-
zenheten. A robbanások
helyszínén tegnap is szivár-

gott a gáz a szórakozóhely
közelében lévõ utcai fõve-
zetékbõl. Az már bizonyos,
hogy a fõvezeték két utca
keresztezõdése alatt, a csö-
vek elágazásánál repedt
meg. A helyszínen vizsgá-
lódó Marius Foitoº krimi-
nológus a balesetek okait
kutató szakemberek mun-
káját nehezítette, hogy a
detonáció által érintett épü-
letek bármikor összeomol-
hatnak. A hatóságok
egyébként tegnap úgy dön-
töttek, lerombolják az in-
gatlanokat. 

Sebesültek élet-halál között

Kovács Zsolt

György Ervin, Kovász-
na megye kormánybiz-

tosa tegnapi sajtótájékozta-
tóján örvendetesnek nevez-
te, hogy a nép ügyvédjének
brassói területi képviselõi –
magyar tolmácsok bevoná-
sával – márciustól meghall-
gatásokat tartanak a sepsi-
szentgyörgyi prefektusi hi-
vatalban. A tavaly szeptem-
berben kinevezett Gheorghe
Iancu hétvégén Sepsiszent-
györgyön is bemutatkozott,
ahol parlamenti képviselõk-
kel és a megyei és helyi ön-
kormányzatok, valamint ro-
mán civil szervezetek kül-
dötteivel tartott megbeszé-
lést. A találkozón Ioan
Lãcãtuºu, a Kovászna, Har-

gita és Maros megyei Ro-
mánok Polgári Fórumának
elnöke arról panaszkodott,
hogy a helyi hatóságok
szinte csak magyar rendez-
vényeket finanszíroznak, a
kifüggesztett feliratok jelen-
tõs része kizárólag magyar
nyelvû, és az új tanügyi tör-
vény támogatási szabályait
sem alkalmazzák a helyi ro-
mán kisebbségre vonatko-
zóan. György Ervin a kije-
lentések egy részét hamis-
nak, másik részét pedig
erõsen túlzónak minõsítet-
te. Márton Árpád RMDSZ-
es képviselõ rámutatott,
hogy a Kovászna megyei
önkormányzat esetében
mûködik a kulturális auto-
nómia, így a kulturális tá-
mogatási összegek húsz

százalékáról a román taná-
csosok saját belátásuk sze-
rint dönthettek, õk pedig a
román közösség költségve-
tésének 90 százalékát, 80
ezer lejt egy projektre, a
zágonbárkányi kereszt fel-
állítására fordították.

A tanácskozást követõen
Gheorghe Iancu biztosította
a jelenlévõket, hogy min-
den, hivatalához érkezõ pa-
naszt megvizsgálnak, vala-
mint kifejtette abbéli véle-
ményét, hogy a kisebbségek
ott érzik jól magukat, ahol
használhatják anyanyelvü-
ket, szimbólumaikat, ahol
megõrizhetik identitásukat,
ezért véleménye szerint a ki-
sebbségek jogállásáról szóló
törvényt is ennek szellemé-
ben kellene alakítani. 
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(az elõadások magyar nyelven lesznek megtartva)

Program:

9.30-110.00 A vendégek fogadása

10.00-110.05 A vendégek köszöntése – Pánczél Zoltán

10.05-110.35 Diósi László – OTP Bank Románia vezérigazgató: „Románia

gazdasága 2011”

10.35-110.55 Kérdések megválaszolása

10.55-111.25 Borbély Károly– a gazdasági minisztérium államtitkára: „Kis- és

középvállalkozások esélyei a globalizáció kihívásaival szemben”

11.25-111.40 Kérdések megválaszolása

11.40-112.25 Kávészünet

12.25-112.55 Daradics Kinga – Mol Románia Petroleum Products vezérigaz-

gató : „Miért a Mol? Milyen elõnyöket biztosítunk?”

12.55-113.05 Kérdések megválaszolása

13.05-113.10 Bartha Ferenc – ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: Tagságra jelent-

kezés

13.10-113.40 Sikeres Erdélyi vállalkozók 

– Boros Csaba – Merkur (Szuper Kft.)

– Papp György – Medline

– és más meghívottak 

13.40-115.00 Ebédszünet

15.00 Az RMÜE éves taggyûlése

Kisebbségbarát népügyvéd



Antal Erika

A tavaly második lett, az
idén remélik, hogy elnyeri az

Európa Díjat Segesvár – nyilat-
kozta lapunknak Gáll Ernõ se-
gesvári városi tanácsos, aki sze-
rint a díj legfõbb elõnye az len-
ne, hogy birtokában sokkal na-
gyobb eséllyel pályázhatna a te-
lepülés különbözõ projektek tá-
mogatására, valamint abban,
hogy a pozitív hírverés tovább
vonzaná az idelátogatókat. 

Segesvár évekkel ezelõtt, mint
az európai szellemiség hordozó-
ja, elnyerte az Európa Diplo-
mát, az Európa-zászlót, vala-
mint az Európa-plakettet, már
csak ezt a díjat kell megszerez-
nie ahhoz, hogy valamennyi eu-
rópai uniós elismerést magáé-
nak tudhassa – fogalmazott Gáll
Ernõ. A városi önkormányzat
RMDSZ-es tagja elmondta: Se-
gesvár egyetlen romániai város-
ként került be a döntõbe, két né-
metországi, egy olasz és egy len-
gyel várossal, Poznannal egy-
szerre. „Ha a bizottság tagjai
úgy látják, hogy érdemesek va-
gyunk erre a díjra, és korrekt
módon jár el, akkor az idén
megnyerjük” – mondta Gáll,
hozzátéve, hogy a tavaly is nagy
esélyt láttak a gyõzelemre, de
akkor a versenyben levõ francia
Landerneau és a német Hun-
feld kisvárosok szövetkeztek és
együtt négy szavazatot szerez-
tek, míg Segesvár csak kettõt. A

tavalyi vereséget a tanácsos és
más politikusok is úgy értékel-
ték, hogy a franciák és a néme-
tek némi szabálytalanság árán
szorították vissza Segesvárt.

Az Európai Tanács által fel-
ajánlott díjat 1955 óta azoknak
az, európai értékekkel rendelke-
zõ városoknak ítélik oda, ame-
lyekre többek közt a multikultu-
ralitás, a sokszínûség jellemzõ,
amely kulturális, turisztikai
szempontból is figyelemreméltót

tud felmutatni. Az Európai Dip-
loma, zászló és plakett mellett
ez a legmagasabb kitüntetés,
amelyet egy város megkaphat.
Romániából eddig Segesvár az
egyetlen, amely megpályázta ezt
az elismerést is. Az Európa Díj
egy trófeában, egy bronz emlék-
éremben és egy diplomában tár-
gyiasul, de ennél sokkal fonto-
sabb a hírnév, amely az elisme-
réssel együtt jár. A gyõztes város
ezen kívül 7600 eurót is kap,

amelyet a legjobb eredményeket
elérõ diákjainak európai tanul-
mányi utazásaira kell fordítania.
Gáll Ernõ szerint a város méltó
a díj elnyerésére, hiszen évrõl év-
re egyre több turista látogatja
meg, egyedülálló építészete, a
felújított csatornarendszer, ut-
cák és épületek, a fesztiválok so-
kasága, de az egész város szelle-
misége is mind arról tanúskod-
nak, hogy igazi európai város
Segesvár. 

Sepsiszentgyörgyön a „Finito”

A Csíki Játékszín Finito címû verses ko-
médiája a tavalyi évad legtöbb közönség-
szavazatát elnyert elõadásként a kisvárdai
fesztiválon is a közönség-zsûri díjában ré-
szesült. A gyergyószentmiklósi színházi
kollokviumon a zsûri a legjobb rendezé-
sért járó díjjal tüntette ki Tasnádi István
mûvét. A Victor Ioan Frunzã által rende-
zett produkciót a sepsiszentgyörgyi kö-
zönség ma 19 órától láthatja a Tamási
Áron Színházban, Blondinné szerepében
ezúttal Fekete Bernadettával. Az elõadást
csak 15 éven felüli nézõknek ajánlják.

Boda Edit könyvbemutatója 
a Gaudeamusban

Boda Edit új verseskötetét mutatják be a
kolozsvári Gaudeamus könyvesboltban
(Szentegyház – Iuliu Maniu utca 3) ma
délután 17 órától. Boda Edit Apokrif töre-
dék címû kötetét Gálfalvi Ágnes és Szõcs
Katalin méltatja.

Tárlatmegnyitó a Korunk galériában

A kolozsvári Korunk Stúdiógalériában
Márkos Tünde Tibike Alias Anax Imperator
címû kiállítása nyílik meg csütörtökön,
február 23-án 18 órától. „Márkos Tünde
kiállításának képeihez két ’segédige’ is
rendelhetõ. Az elsõ afféle terminus meta-
physicus: miként a Férfit a hozzá kapcso-
lódó nõk, a Nõt a hozzá kapcsolódó fér-
fiak teszik kerek egésszé. Felmenõk, tár-
sak, utódok sorakoznak fel a nemzedékek
élõ-holt láncában. S amint az idõ telik,
gyarapodnak a láncszemek, egészül,
gömbölyödik, teljesül a Történet, melyet a
Szitakötõ (Anax impe-rator) röptében felvil-
lant.” – áll a meghívó közleményben. A
kiállítást Szántai János író nyitja meg és
március 16-áig lesz látogatható. A Ko-
runk Stúdiógaléria címe: E.
Grigorescu–Rákóczi út 52. szám. 

Kakuts Ágnes újra Váradon

Február 24-én, pénteken 19 órától a nagy-
váradi Városi Mûvelõdési Házban látja
vendégül a Szigligeti Színház egykori tag-

ját, színmûvészét, Kakuts Ágnest, aki Árva
élet címû egyéni mûsorát mutatja be a
nagyváradi közönségnek. A mûsor Anna
néninek, egy 16 gyermekes csángó asz-
szonynak a sorsát eleveníti meg, melyet
Marosi Julianna jegyzett le az asszony el-
beszélése nyomán. A bõ humorral megál-
dott csángó asszony szívszorító élete, sorsa
elevenedik meg a mûvésznõ elõadásában,
amit még 2009-ben mutatott be a Kolozs-
vári Állami Magyar Színházban, melynek
örökös tagja. Az elõadást már harmadik
éve játssza nagy sikerrel a színmûvésznõ. 

A téboly hétköznapjai Gyergyóban 

Csütörtökön, február 23-án este 19 órától
újra mûsorra tûzi a gyergyószentmiklósi
Figura  Stúdió Színház A téboly hétköznap-
jai címû álomjátékot, Katona Imre rende-
zésében. A téboly hétköznapjai abban ha-
sonlít az Arany-légy címû produkcióra,
hogy ezen elõadásnak is az improvizatív
jellege a legerõsebb. Abszurd történetek
válnak álommá, megtehetjük azt, hogy a
valóságot felbontjuk, és a fiktív cselekvés
új, sajátos összefüggéseit hozzuk létre. 
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Reneszánsz táncoktatással
ünnepli idén a kolozsvári

Amaryllis Társaság az idén hu-
szadik alkalommal megrende-
zésre kerülõ Mátyás–napokat. A
programsorozatnak, amelynek
február 24-én és 25-én a magyar
király kolozsvári szülõháza ad
otthont, közelmúlt-idézõ jellege
is van: a kincses városban elõ-
ször 1991–ben került sor rene-
szánsz táncoktatásra. „Elõször a
kilencvenes évek legelején hív-
tuk meg Kolozsvárra Kovács
Gábort, aki reneszánsz táncokat
oktatott. Most is õ fog egy elõ-
adást tartani a reneszánsz tán-
cokról és oktatni is fogja azt az
arra kíváncsiaknak” – mondta el
lapunknak Fehér Árpád, az
Amaryllis társaság tagja, az idei
Mátyás-napok szervezõje. Mint

megtudtuk, pénteken, 24-én dél-
után hat órától és szombaton,
25-én délelõtt tíz órától kerül sor
a táncoktatásra Mátyás király
szülõházában, Csörsz Rumen
István és a Viginti zenekar köz-
remûködésével. A szervezõk a
legkisebbekre is gondoltak,
szombat délelõtt a Bocskay-
házban a gyerekek az Itt járt Má-
tyás király! címû gyerekprogram
keretében bábjátékot nézhetnek,
rajzolhatnak, énekelhetnek. A
gyerekek programját a kolozs-
vári Sigismund Toduþã zenelíce-
um diákjainak elõadása teszi
még színesebbé Szabó Kinga ve-
zetésével. A szervezõk szombat
délben 12 órakor húsz fehér ga-
lambot fognak röptetni a király
születésnapjának alkalmából,
Géber Sándor kolozsvári galam-
bász vezetésével. Szombat dél-
után hat órai kezdettel Mátyás

király szülõházában régizene-
mûsorral és tánccal várják a
mûfaj kedvelõit a budapesti
Musica Historica, a bukaresti
Lyceum Consort, a kolozsvári
Passeggio együttesek, valamint
Keresztesi Ildikó és Karácsonyi
Ildikó nagykárolyi elõadómûvé-
szek, akik hárfán játszanak
majd. Mint azt lapunknak Fehér
Árpád elmondta, fontosnak
tartja az Amaryllis Társaság a
reneszánsz táncokat és
régizenét feleleveníteni, megta-
nulni és átadni, mivel az nem-
csak a mûvelõdéstörténet egy
fontos epizódja, de Mátyás ki-
rály révén a magyar kultúra egy
fontos elemévé vált. A hétvégi
programsorozatot ünnepi szent-
mise zárja majd a kerekdombi
Jézus Szíve templomban. Hu-
nyadi Mátyás 1443. február 23-
án született Kolozsváron. 

Segesvár történelmi központja 1999 óta a Világörökség része

„Lábra állt” 

az õselefánt
Kovács Zsolt

A baróti Erdõvidék Múzeu-
mában részlegesen kiállítot-

ták a felsõrákosi szénbányában
három évvel ezelõtt talált õsele-
fánt (mastodon anancus) csont-
vázát. Demeter László muzeoló-
gus, Erdõvidék Múzeumának
vezetõje szerint a múzeum épü-
lete jelenleg túl kicsi a 7 méter
hosszú és 3,5 méter széles õsele-
fánt-csontváz teljes nagyságában
történõ lábra állításához, ezért
most azokat a leleteket tudták
közszemlére bocsátani, amelyek
elfértek az épületben, és amelye-
ken már végrehajtották az állag-
megõrzési beavatkozásokat. Az
igazgató szerint egy újabb 
szárnnyal szeretnék bõvíteni a
múzeum épületét. Ennek elõta-
nulmánya elkészült, és számítá-
sok szerint 600-700 ezer euróra
lenne szükség az építkezéshez.
A felsõrákosi szénbányában ta-
lált õselefánt csontváza az Euró-
pában talált leletek közül a leg-
teljesebb, hiszen a 2,5–3 millió
éves csontváz 90 százaléka épen
maradt. Az õselefánt egy mo-
csárba süllyedt, amely késõbb
kõzetté alakult, így az épségben
megõrizte az állat csontjait. A
masztodon egyik agyara vélhe-
tõen süllyedés közben tört le, a
másikat pedig a bánya kotrógépe
törte le, de testének csontjai tel-
jes épségben megmaradtak. Az
Európában egyedi lelet felkeltet-
te több külföldi tudományos ku-
tató érdeklõdését is, és remények
szerint a csontváz teljes talpra
állítását követõen idegenforgal-
mi látványossággá is válik.

Fotó: archív

Európa Díj Segesvárnak?

Fehér galambok Mátyásnak

Kolozsváron a Mátyás-kultusz összefonódik a reneszánsz zene és tánc szeretetével A szerzõ felvétele
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Optimális esetben a 2010-es
évhez viszonyítva felére, de

sok esetben harmadára csökkent
a központi napilapok olvasottsá-
ga 2011 májusa és 2012 januárja
között – derül ki a Romániai
Példányszám-auditáló Hivatal
(BRAT) legfrissebb jelentésébõl.
Az új módszerekkel készített mé-
résekbõl azonban kiderül, hogy a
romániai újságolvasó „robotké-
pe” szinte semmit nem változott
az utóbbi években. Az adatok
szerint továbbra is a Click! és a
Libertatea címû bulvárlapok veze-
tik a lapeladási listákat, ezeket a
sportlapok követik, majd az úgy-
nevezett minõségi napilapok kö-
vetkeznek, ám ezek kedvelési in-
dexe sem változott az elmúlt há-
rom évben – az Adevãrul, a
Jurnalul Naþional és az Evenimen-

tul Zilei a legkedveltebbek. A kü-
lönbség viszont sokkal enyhébb a
speciális tartalmú hetilapok, pél-
dául az Academia Caþavencu vagy
a Dilema Veche esetében.

Hódít a tartalmatlanság

A BRAT jelentésébõl kiderül,
hogy a nyomtatott lapok olvasói-
nak többsége a bulvártartalmat ré-
szesíti elõnyben: a piacvezetõ
Click! címû tabloid lapnak átlago-
san 647 ezer olvasója volt 2011
májusa és 2012 januárja között,
ami azonban „csak” fele a 2010-
es év hasonló idõszakában mért
adatoknak. Hasonló arányú olva-
sóveszteséggel számolhat az or-
szág második legolvasottabb
nyomtatott lapja, a Libertatea is,
amelyet 2011 májusa és 2012 ja-
nuárja között átlagosan 498 ezren
olvastak, szemben a 2010-es 1 007

000-rel. A Cancan nyomtatott vál-
tozatára is csak 381 ezren voltak
kíváncsiak, szemben a korábbi
899 ezres olvasószámmal. Szin-
tén zuhant a sportlapok olvasott-
sága – a legtöbb olvasót, arányai-
ban is a piacvezetõ Gazeta
Sporturilor veszítette a 2011 máju-
sa és 2012 januárja közötti idõ-
szakban, amikor is 688 ezerrõl
374 ezerre csökkent az olvasótá-
bora, így a konkurens Pro Sport
valamennyivel közelebb került
hozzá: a jelzett idõszakban 303
ezren forgatták a lap papírválto-
zatát, szemben a 2010-es év 506
ezres sarokszámával. A BRAT
szakemberei ugyanakkor, amo-
lyan biztatásként hozzátették a
számokhoz, hogy az eladások
száma nagyságrendekkel kisebb
az olvasókénál, ugyanis a nyom-
tatott lapokat sokan a munkahely-
ükön vagy ismerõsöknél olvassák.  

Vesztes piacvezetõk

A minõségi napilapok közül
a legnagyobb vesztes a piacve-
zetõ Adevãrul, amelynek 2010-
es, 550 ezer fõs olvasótábora a
194 ezresre csökkent a 2011.
májusa és 2012 januárja közöt-
ti idõszakban. Dinu Patriciu
médiabirodalmának húzóereje
egyébként a tavalyi év harma-
dik negyedévének legnagyobb
vesztese – a 2011 július–szep-
tember közötti idõszakában ol-
vasóinak közel felét és piacve-
zetõ pozícióját is elveszítette.
Az Adevãrul Holding lapcsa-
ládhoz tartozó napilapból a ta-
valyi harmadik negyedévben
még közel százezer, 91 006 pél-
dány fogyott naponta, tavaly
július–szeptember között azon-
ban csak napi 33 706 darab kelt
el belõle, ami több mint 60 szá-
zalékos visszaesést jelent. Az
Adevãrul 2008 novemberében
került elõször a legolvasottabb
közéleti-politikai újságok listá-
jának élére, akkor 56 140 el-
adott példányt regisztrált – míg
egy évvel késõbb már több
mint dupláját (naponta átlag
134 393-at) adja el, 2009 de-
cemberére pedig a napi átlag
158 752-re nõtt.

Az  Adevãrulhoz hasonló lát-
ványos visszaesést produkált a
Jurnalul Naþional is, amelynek
eladott példányszámai 546
ezerrõl 149 ezerre csökkentek.
A két „nagyágyúhoz” képest
az Evenimentul Zilei adatai biz-
tatónak tekinthetõk – 2011 má-
jusa és 2012 januárja között át-
lagosan 133 ezren olvasták a
lap egy-egy számát, míg 2010
hasonló idõszakában 301 ez-
ren. A Dan Adamescu tulajdo-
nában levõ România Liberából a
jelzett idõszakban 49 ezer fo-
gyott. 
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A máramarosszigeti gázrobbanást övezõ média-
hajcihõ számomra tragikusabbnak tûnik, mint
maga a kiváltó baleset. A hazai sajtó újfent bebi-
zonyította, hogy a szó szoros értelemben vérrel
táplálkozik, a Kárpátok Övezte Mintaköztársa-
ságban ugyanis csak akkor minõsítenek valamit
hírnek, ha az valaki(k) fájdalmáról szól. A kö-
rülmények agysíkosító képernyõkön történõ is-
mertetését iszonytató mennyiségû ember követte
nyomon, azonban jobban tették volna a jámbo-
rok, ha ehelyett a hidegfúzió kivitelezésén gondol-
kodnak – így mindenki megmenekedne az orosz
gáz káros mellékhatásaitól. Sajnos azonban a
legtöbben megelégszenek azzal, hogy megégett
emberi testeket bámuljanak, és kárörvendjenek,
egészen addig, míg az oroszok vagy maga a ház-
mester el nem zárják a villanyt is. És ekkor még
fákra sem mászhatunk majd vissza, hisz mindet
kivágtuk – így semmi sincs már a Kárpátok Ko-
pasz Bércein, csak a Gõg.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

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

A maszol.ro olvasóinak fele 
az RMDSZ-tõl is minisztercserét várt

Lapunk internetes olvasóinak fele véli úgy,
hogy az RMDSZ-nek is le kellett volna cse-
rélnie a minisztereit, ahogyan azt a nagyob-
bik kormánypárt is tette. A maszol.ro szava-
zógépén feltett legutóbbi kérdésünkre („Ön
szerint az RMDSZ-nek is le kellett volna
cserélnie minisztereit?”) válaszolók ötven
százaléka nyilatkozta azt, hogy az RMDSZ
részérõl is minisztercserére lett volna szük-
ség. A kérdésre válaszoló internetes olvasó-
ink negyven százaléka véli úgy, hogy az
RMDSZ-es minisztereket nem kellett lecse-
rélni, míg tíz százalékuk azt nyilatkozta,
hogy nem tudja, mi lett volna a jó megoldás.

E heti kérdésünk: 
Tart-e árvizektõl a nagy havazások után bekövet-
kezõ olvadások után?

1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom.

Halványul a nyomdafesték

Marslakók, az MTVA sorozata

Március 4-én este dupla epizóddal jelentke-
zik elõször az MTVA Marslakók címû, egye-
di koncepció alapján fejlesztett, teljesen ma-
gyar gyártású új sorozata. Az m1 csatornán
naponta látható új sorozat egy internetes új-
ság szerkesztõségének mozgalmas életét dol-
gozza fel. A fõ karaktereket Mazányi Eszter,
Valentin Titánia és Schlanger András alakít-
ja. „Egy közszolgálati televíziónak nincs
fontosabb feladata, mint olyan, hazai gyártá-
sú fikciós sorozatokat közvetíteni a nézõk-
nek, amelyek a mi problémáinkat, örömein-
ket, élethelyzeteinket mutatják be” – nyilat-
kozta Medveczky Balázs, az Magyar Televí-
zió Zrt. vezetõje.

✁

Hírösszefoglaló

Március 4-én visszatér az
RTL Klub képernyõjére a Heti

hetes, de a producer a válság miatt
úgy döntött, hogy csökkenti a
sztárok gázsiját – írja a Blikk.

„Túléltük a téli szünetet és
visszatérünk, a költségeket azon-
ban csökkentenünk kell” – mond-
ta Ónodi György, a Heti Hetes
producere a Blikknek. „Egy kollé-
ganõtõl már tavaly elbúcsúztunk,
spórolunk a vágási idõn, mostan-
tól pedig a fellépti díjakat is csök-
kentjük” – magyarázta. Ónodi
úgy határozott, hogy a fellépõk

gázsijából idén 10 százalékot
vonnak le, a következõ szezon-
ban pedig még legalább 25 száza-
lékot vesznek le a pénzükbõl.
Gálvölgyi János, Bajor Imre,
Jáksó László, Farkasházy Tiva-
dar, Hernádi Judit, Hajdú Steve
és Hajós András elfogadták a fel-
tételeket – írja a lap. A producer
elmondta, a sztárok nem örültek
ugyan a hírnek, „de tudják, hogy
addig nem érdemes elhagyni ezt
a hajót, ameddig nem viszi, ha-
nem hozza a pénzt. Fontos szá-
mukra az állandó képernyõs je-
lenlét, meg persze az is, hogy sze-
retik ezt a mûsort”. A Blikk úgy

tudja, hogy a Heti hetesben nincse-
nek kiemelt gázsik, adásonként
fizetnek és mindenki ugyanany-
nyit kap; a mostani csökkentésig
alkalmanként 150 ezer forintot
meghaladó gázsiról volt szó.
„Akit havonta három-négy alka-
lommal is visszahívnak, az akár
teljes egzisztenciát is alapozhat a
mûsorra, bár a nyári szünet hó-
napjaiban egy fillér sem jár a sze-
replõknek” – áll a cikkben. Amint
arról beszámoltunk, az RTL Klub
berkeiben folyó nagy átszervezés-
nek és leépítésnek Fábry Sándor
és Showder klubja is áldozatul
esett. 

Elérte a válság a Heti hetest 

ÚMSZ

Új vasárnapi brit lapot indít
Rupert Murdoch médiamág-

nás a telefonlehallgatási botrány
miatt szinte egyik pillanatról a
másikra felszámolt News of the
World helyett.

Murdoch pénteken London-
ban közölte, hogy az új lap a The
Sun bulvárlap vasárnapi válto-
zata lesz, The Sun on Sunday
címmel, és „nagyon rövid idõn

belül” megjelenik.A News of the
World az ausztrál-amerikai
nagyvállalkozó brit sajtóbirodal-
mának hétvégi lapja volt, és gya-
korlatilag a The Sun vasárnapi
testvérlapjának számított. A
Murdoch-csoport brit újságport-
foliójába tartozik még a tekinté-
lyes The Times és vasárnapi vál-
tozata, a The Sunday Times is.

A globális sajtó- és médiacso-
port nagy-britanniai érdekeltsége,
a News International a News of the

World botrányának tavaly nyári
kirobbanása után azonnali ha-
tállyal felszámolta a 168 évvel ko-
rábban alapított vasárnapi bul-
várlapot, amely 2,5 milliós átla-
gos példányszámával és csaknem
8 milliós olvasótáborával a világ
legnagyobb angol nyelvû vasár-
napi tömeglapja volt. A News of
the World 1843 óta felszámolásáig
minden hétvégén megjelent.

A lap bezárásához vezetõ
sajtóetikai botrányt közvetle-

nül az robbantotta ki, hogy ki-
derült: a News of the World né-
hány éve feltörte és lehallgatta
egy elrabolt és meggyilkolt 13
éves angol kislány, Milly
Dowler mobiltelefonjának üze-
netrögzítõjét. Az ügyben jelen-
leg is vizsgálat folyik, amelyek
kiterjednek most már arra a
gyanúra is, hogy a Murdoch-
lapok rendõröket, kormányzati
tisztviselõket fizettek le az
elmúlt években. 

Új lapot indít Robert Murdoch 

A 2010-es évhez viszonyítva felére, sok esetben pedig harmadára csökkent tavaly a nyomtatott lapok olvasottsága



6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Bali, 
az istenek szigete
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Egymillió fontos
hangjegy
14.40 Mérföldkövek...
15.10 Kamaszkorunk 
legszebb nyara
15.40 Valaki
16.05 A rejtélyes 
XX. század
16.35 Múlt-kor
17.00 Zegzugos 
történetek
17.25 Világokon át
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.55 Színészpalánták
(sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Sajttársak (amerikai
romantikus vígjáték)
12.40 A zűrhajó (német
sci-fi vígjáték) 14.15 Sül-
ve-főve (német-am. vígjá-
ték) 16.00 Az arany mar-
kában (am.-kan. akciófilm)
18.05 A hetedik tekercs
(am.-olasz kalandfilm, 1.
rész) 19.50 Piedone Egyip-
tomban (olasz vígjáték)
22.00 Valami Amerika
(magyar vígjáték) 0.15 A
nyomozás (olasz-sp.-am.
kalandfilm)

FILM+

7.30 Lapzárta
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 Csernobil 
Öröksége: a Zóna (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.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Múlt, forma és lé-
lek 10.30 Kárpát Expres-
sz 16.00 Híradó 16.15
Metszet 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Kék mezőben fehér
rózsa 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 Zene 22.30
Híradó 23.00 Napraforgó
0.00 Kék mezőben fehér
rózsa

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém - re-
ality show 14.45
Teleshopping 15.15 Egy
lépés a boldogságig (tö-
rök sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Ellenállásteszt
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek (ismétlés)

KANAL D
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Unser Bildschirm
8.05 Srpski Ekran
8.30 Híradó
8.35 Mad Men - Rek-
lámőrültek (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Önök kérték! (ism.)
16.40 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.10 A megregulázott
fény
17.25 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 A király kalóza
(francia sor.)
22.25 Híradó
22.30 A nagy vega sark-
túra (angol vígj., 2009)
0.00 Dunasport

Prima Tv, 20.30
Hulla, hó, telizsák

A börtönből szabadult Rudy új életet akar kezdeni a gyönyö-
rű Ashleyvel, akit levelezés útján ismert meg. De váratlanul
beállít a lány őrült bátyja és gyilkos bűnözőkből verbuvált
csapata, akik mindössze néhány fontos információt akarnak
megtudni Rudytól arról a kaszinóról, ahol egykor dolgozott,
és amelyet most ki akarnak rabolni. Rudynak hamarosan rá
kell jönnie, hogy senki sem az, akinek mondja magát.

TV2, 22.00
Különvélemény

A jövő békésebb lesz. Legalább is Amerikában, ahol egy kü-
lönleges rendőri egység három telepatikus képességekkel
rendelkező lény segítségével minden gyilkosságot még elkö-
vetése előtt leleplez. A rendőrök a médiumok segítségével a
jövőbe látnak, előre gyűjtik össze a bizonyítékokat, tárják
őket a bíróság elé, és a helyszínen, még az elkövetés előtt
tartóztatják le a bűnöst.

DUNA Tv, 22.30
A nagy vega sarktúra

Fanyar humorú áldokumentumfilm két angol cimboráról,
akik elindulnak az északi sarkra, noha előtte még kirándulni
se nagyon jártak. Mark annyira tenni akar valamit a globá-
lis felmelegedés ellen, hogy rábeszéli barátját, Briant, hogy
azzal hívják fel az emberiség figyelmét a környezettudatos-
ság fontosságára, hogy elgyalogolnak az északi sarkra.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow, 
Összefoglaló
22:10 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.15 Reflektor
0.30 A fogoly 
(am. filmdráma, 2000)

10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.05 Columbo -
Béke poraira (am. krimi,
1998) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.50 Gordon
Ramsay 14.45 Monk - Flú-
gos nyomozó (sorozat)
16.35 CSI: A helyszínelők
(ism.) 17.30 Esküdt ellen-
ségek (sorozat) 18.25
Gyilkos számok (sorozat)
19.25 Gordon Ramsay
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi (sorozat)
22.10 Get Carter (amerikai
krimi, 2000)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra
15.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Örüljünk a focinak 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Box-
buster: Nagy mecscsek
0.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.50 MM
18.45 Család 
csak egy van 
(ausztrál vígjáték 
sorozat)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi helyszínelők
(francia krimisorozat)
22.00 On The Spot
23.05 Bevallott múlt 
- A Terror Háza Múzeum
első tíz éve
0.00 KorTárs
0.30 Zegzugos történetek
1.00 Sporthírek
1.10 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról nap-
ra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Döntsd el te!
12.20 Ismétlés közkívá-
natra
12.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport
17.30 Spearfield lánya
(amerikai drámasor.)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, 
a nap témája
20.44 Dr. House 
(amerikai sor.)
21.31 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Olympique Mar-
seille-Internazionale Mila-
no labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 Gól gól után
0.20 Dilis detektívek
(amerikai krimi sor.)
1.10 Négy szem közt
(ism.)
2.00 Ismétlés közkívánat-
ra (ism.)
2.15 La vie en rose 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
10.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Árnyékok közt 
(kanadai akciófilm, 2009)
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 Fehér elefánt 
(amerikai akciófilm, 2011)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(am. sor.)
0.00 Fehér elefánt 
(amerikai akciófilm, 2011)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport,
időjárásjelentés

3.30 Dexter 
(am. sor.) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Columbo: 
Kettős csapás 
(amerikai krimi, 1973)
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 Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz a sző-
kékkel? – verseny show
21.50 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Gonosz gondolatok
(olasz vígjáték, 1976)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(amerikai krimisor.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek 
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Hulla, hó, telizsák
(amerikai akciófilm,
2000)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(amerikai krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Hulla, hó, telizsák
(amerikai akciófilm,
2000) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Újraélesztés
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
12.00 Megavilág - Hawaii
13.00 Autókereskedők 

- Subaru Impreza WRX
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Olívaolaj, gyűrű, síba-
kancs
17.00 Mérnöki műtárgyak
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- Land Rover
21.30 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls:
Ha minden kötél szakad

23.00 Mocsári favágók
0.00 Egyszemélyes had-
sereg - Gyorsabb, 
erősebb, okosabb
1.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok

7.00 Teleshopping
8.00 UCL napi összefogla-
ló
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 Kis gyilkosságok
Agatha Christie-től
(fr. kr., 2008, ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
11.55 Bazár (ism.)
12.25 Biznisz óra 
(ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 UCL napi összefog-
laló
16.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.25 Egészségpasztilla
18.30 A divat világa
18.40 Kis gyilkosságok
Agatha Christie-től 
(fr. kr., 2008, ism.)
20.20 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport
23.00 Bortestvérek
23.35 Elveszett 
paradicsom 
(kanadai akcióf., 2008)
1.25 Shrink: 
Dilidoki kiütve 
(am. filmdr., 2009, ism.)
3.05 Biznisz óra 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
római katolikus műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slá-
geróra 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

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

SZERDA
2012. február 22.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Titkok szigete 
dán-svéd-német fantasy,
2007)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(amerikai-mexikói sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Különvélemény
(am. akcióthriller, 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.50 Aktív (ism.)
1.50 Tények Este
2.25 EZO.TV
3.00 Életfogytig zsaru
(amerikai krimisor.)
3.50 Babavilág (ism.)
4.15 Magyar versek



Ma az  Eleonórák ünnepel-
nek.
Az Eleonóra  nõi név az
arab Ellinor névbõl ered, és
több nyelv közvetítésével
lett népszerû.
Holnap Gerzson napja
lesz.

Évforduló
• Az anyanyelv nemzetközi
napja. Banglades javaslatá-
ra az ENSZ (UNESCO)
1999-ben február 21-ét
nemzetközi anyanyelvi
nappá nyilvánította.
• 1431 – Megkezdõdik Je-
anne d’Arc pere.
• 1711 – II. Rákóczi Ferenc
örökre elhagyja Magyaror-
szágot.
• 1916 – Megkezdõdik Ver-
dunnél az I. világháború
legvéresebb csatája.

Vicc
A vádlott kezében egy base-
ballütõvel jelenik meg a bí-
róságon.
– Mit akar ezzel? – kérdi a
bíró a baseballütõt nézve.
– Kérem, az idézésben az

állt, hogy a védelemrõl ma-
gamnak kell gondoskodnom.

Recept
Bakonyi betyárleves
Hozzávalók: 40 dkg sertés-
comb, 10 dkg füstölt szalon-
na, 20 dkg gomba, 20 dkg le-
veszöldség, 15 dkg vörös-
hagyma, 3 dl tejföl, 2 evõka-
nál liszt, 1 csokor kapor, 1 db
zöldpaprika, 1 db paradi-
csom, 1 evõkanál pirospapri-
ka, só, õrölt bors, csipetke,
kevés olaj.
Elkészítés: Kevés olajon
megdinszteljük a hagymát,
majd  rátesszük a füstölt sza-
lonnát, rá a húst és fehéredé-
sig pirítjuk. Ezután megszór-
juk pirosparikával, és felönt-
jük vízzel, sóval, borssal íze-
sítjük, és félpuhára fõzzük.
Majd hozzáadjuk a felkocká-
zott zöldségeket, a gombát, a
paprikát és a paradicsomot
is. Puhára fõzzük, és ekkor
fõzzük bele a csipetkét is,
majd a tejfölbe  keverjük a
lisztet, és ezzel habarjuk  be a
levest. Végül beletesszük az
apróra vágott kaprot.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma egy váratlan kiadás megin-
gathatja jó kedvét. Kesergés he-
lyet inkább örüljön annak, hogy
van mibõl fedeznie a számlát. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Valaki kihívó pillantással nézett
önre: és ön még csak vissza se né-
zett! Megtépázott önbizalmának
is jót tenne egy kis kacérkodás. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy barátja furcsa vállalkozási
ötlettel áll elõ. Fanyalgás helyett
gondolkozzon el az érvein. Alud-
jon rá egyet, mielõtt dönt!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A szokásosnál is érzékenykedõbb
lehet a mai napon. A munkahe-
lyén is talán jobb, ha magányos
munkába merül, és az estét se
szánja a társasági életnek. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A mai nap a romantika jegyében
telik. Udvaroljon kedvesének, ve-
gye rá egy kellemes kikapcsoló-
dásra. Az összebújáshoz nem kell
ürügyet találni, csak lehetõséget.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Párkapcsolata mostanában új
irányt vehet. Ez nem baj, de az
új célokat muszáj minél elõbb
megtalálniuk, és közös alapra
helyezniük sorsukat. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szerelmi téren változások várha-
tók életében. Hogy ez milyen
irányt vesz, nemcsak önön mú-
lik. De talán mégis önnek kellene
megtennie az elsõ lépéseket.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Bizonnyal már többször elõfor-
dult az életében, hogy rossznak
induló dolgai végül jobban sültek
el, mintha az eredeti terv szerint
alakult volna minden. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma rengeteg lesz a teendõje, de ez
nem ok arra, hogy az önnél je-
lentkezõ barátokat mind elhesse-
gesse magától. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ideje végre a tettek mezejére lép-
nie. Sokáig halogatta, hogy meg-
mutatkozzon, hogy felfedje valós
lényét valaki elõtt. Most már
nem teheti tovább.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A mai nap szokatlanul érzékeny
lehet. Sajnos, ön a bántásra haj-
lamos lehet azonnal dühödten
reagálni. Reagáljon higgadtan,
és kezdeményezzen beszélgetést!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Legyen egy kicsit bátrabb! Ön
sokkal tehetségesebb, mint gon-
dolja, csak az önbizalmán kelle-
ne javítani. De azt csak a tapasz-
talat fogja megadni önnek. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az igazság nagyon erõs, nem
fog szétpattanni, mint egy
szappanbuborék. Sokszor fé-
lünk megérinteni az igazságot,
mert tünékeny dolognak tart-
juk, pedig nem az. Sokszor és
sokat kibír az igazság, hiszen
sokkal fontosabb annál, mint-
sem hogy az elsõ próbára
eltûnjön, szertefoszoljon. Per-
sze rugdosni sem kell egész
nap az igazságot, mint egy
bõrlabdát,  hiszen aki egész

nap rugdossa az igazságot, nem
nem várhatja el azt, hogy estére
még mindig szép és kerek le-
gyen. Különös dolog ez. Félteni
nem kell az igazságot, de erõsza-
koskodni sem kell vele. A legböl-
csebb dolog talán az, ha egysze-
rûen csak együtt élünk vele. Ne
kezeld úgy, mint egy porce-
lánvázát, de ne is használd
lábtörlõnek. Legyen életed meg-
szokott, mindennapi része. Ek-
kor fogsz igazságban élni. 

Gondolatjel Visky István rovata



Sznúker 

Turós-Jakab László

Némi meglepetésre a 24
éves kínai Ting Csün-huj

(Ding Junhui) nyerte a
Newport Centre-ben megren-
dezett 21. Wales Opent, miu-
tán a vasárnap éjszakába
nyúló fináléban 9-6-ra múlta
felül a 28 esztendõs angol
Mark Selbyt. Ting az elsõ
ázsiai gyõztes a rangos ver-
seny történetében, és a máso-
dik Európán kívüli, miután
2007-ben az ausztrál Neil
Roberston diadalmaskodott. 

A közelgõ világbajnokság-
ra „hangoló” walesi viadal
eseményei a negyeddöntõvel
pörögtek fel. Az angol
Shaun Murphy óriási csatá-
ban gyõzte le az északír
Mark Allent, és 5-4-gyel vég-
zõdött Ting Csün-huj és az
angol Stephen Lee párharca
is. Itt azonban szokatlan eset
befolyásolta a végered-
ményt: egy kínai szurkoló
maroktelefonjának csörgése
a vezetõ Lee lökésének pilla-
natában zavarta meg a csen-

det és az angolt, aki el is vé-
tette a zöld golyót. Erian
Williams játékvezetõ kitessé-
kelte a lelátóról az ázsiait, de
ez mit sem segített Leen. A
másik ágon Ronnie O’Sul-
livan angol párharcban gyõz-

te le Judd Trumpot, s 5-3-ra
végzõdött Selby és a skót
Stephen Maguire találkozója
is. Mindkét elõdöntõ 6-2-vel
zárult, Ting Murphyt, Selby
pedig O’Sullivant búcsúz-
tatta.       

Selby kettõt megnyert a
döntõ elsõ három frame-
jébõl, de ellenfele 4-2-re fordí-
tott és többé nem engedte ki
kezébõl a kezdeményezést.
Az angolnak 5-8-nál jutott
eszébe, hogy pontosan ekko-

ra hátrányból nyert O’Sul-
livan ellen a 2008-as Welsh
Open fináléjában. A torna
legnagyobb brékjével (145)
szépített, de aztán 11-74-re
alulmaradt a mindent eldön-
tõ 15. frame-ben. Ting 30
ezer fontot (és 5000 világ-
ranglistapontot) kapott new-
porti sikeréért, Selby pedig fe-
leannyit, plusz ezret a legna-
gyobb brékért. Veresége elle-
nére a 4000 ponttal Selby nö-
velte elõnyét a világrangsor
élén, Ting pedig két helyet
elõre lépve, a 6. pozícióról
várja a Kína Opent. A leg-
jobb 4 közé jutott angolok,
Murphy és O’Sullivan sem
panaszkodhatnak, õk fejen-
ként 3200 fontot kasszíroztak
a 201.500-as díjalapból.    

A Kína Open következik
február 27. és március 4. kö-
zött, Haikuban, a Hanan-
szigeten. A díjalap 400 ezer
font, ebbõl 75 ezret a gyõz-
tesé, 7000 világrangsorpont
kíséretében. A döntõs 5600,
a két elõdöntõs pedig egyfor-
mán 4480 ponttal javíthat he-
lyezésén a világbajnokság
„fõpróbáján”. 
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Ting Csün-huj Wales hercege  Moszkvában a Real 

Ma újabb két összecsapással
folytatódnak a labdarúgó-
BL nyolcaddöntõi. A CSZ-
KA 19 órától fogadja Mosz-
kvában a Real Madridot, a
találkozóról a Dolce Sport 1
számol be élõben. A 21.45
órakort kezdõdõ SSC
Napoli–Chelsea- mérkõzést
a TVR 1 közvetíti élõben. 

Minden napra egy meccs

Rohamléptekbn pótolja el-
maradt mérkõzéseit a Bball
6 Sepsi BC nõI kosárlabda-
együttes: tegnap este Aradon
játszottak Veres Attila tanít-
ványai és 100-31-re kikaptak
a bajnoki címvédõ ICIM
UVG-tõl. Vasárnap esti mér-
kõzésen: Marosvásárhelyi
Nova Vita–Rapid 86-75. A
férfi bajnokság 22. fordulójá-
ból elmaradt mérkõzésen:
Poli Iaºi–CSU Ploieºti 50-88. 

Nyertek az Acélbikák 

A Dunaújváros Miskolcon is
gyõzni tudott vasárnap este
(2-3), így már 3-0-ra vezet a
magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga dön-
tõjében, s már csak egy siker
választja el a végsõ diadaltól.
Tegnap este ismét Miskolcon
csaptak össze a Jegesmedvék
és az Acélbikák. 

Jól kezdett a Fehérvár

A Sapa Fehérvár AV19 ha-
zai pályán 7-2-re nyert a
szlovén Olimpija Ljubljana
ellen az osztrák jégkorongli-
ga negyeddöntõjének elsõ
mérkõzésén. A párharc az
egyik gárda negyedik sikeré-
ig tart, az összes páratlan
sorszámú felvonást Székesfe-
hérváron rendezik, ma azon-
ban Ljubljanában játszanak. 

Visszalépések Dohában 

A tavalyi Grand Slam-gyõz-
tesek közül a cseh Kvitová
és a kínai Li Na, valamint
az orosz Zvonarjova is visz-
szalépett az e heti, 2 millió
dollár összdíjazású dubai
nõi kemény pályás tenisztor-
nától. A szervezõk nem in-
dokolták Li és Zvonarjova
távolmaradását, a wimble-
doni címvédõ Kvitová beteg-
ség miatt mondta le szerep-
lését. Monica Niculescu már
tegnap elbúcsúzott: 3-6, 0-6
az orosz Kirilenkóval. 

Elõkészületi mérkõzések

Román labdarúgócsapatok
elõkészületi mérkõzésein:
Dinamo–Najran SC (szaudi)
2-1, Galaci Oþelul–OFK Bel-
grád 0-1, Rapid–FC Atyrau
(kazah) 4-1, Oþelul–Sahtar
Donyeck 2-2. 

Kikaptak Tecãuék 

A 3. helyen kiemelt Horia
Tecãu / Robert Lindstedt ro-
mán–svéd teniszpáros döntõt
vesztett Rotterdamban, az
1,2 millió eurós ATP-tornán:
6-4, 5-7, 14-16 a Llodra/
Zimonjic francia-szerb ket-
tõssel. Tecãuék 38 730 eurót
kaptak és 300 ATP-pontot.

Röviden

Labdarúgás

T. J. L. 

A Román Labdarúgó-
szövetség végrehajtó bi-

zottsága elfogadta a 2011–
12-es bajnokságok lebonyo-
lítási rendszerének terveze-
tét. A fõ újdonság, hogy a
másodosztályból nem két-
szer öt csapat esik ki, hanem
csak kétszer három.     

A Liga-1-ben továbbra is
18 csapat küzd oda-vissza
alapon, s az utolsó négy esik
ki. A Liga-2 32 csapatát két
csoportba osztják, s a 30 for-
duló után a két-két legjobb
jut fel az élvonalba. Hat csa-

pat esik ki, csoportonként
három. A helyükbe a Liga-3
hat csoportjának gyõztese
kerül fel. A harmadosztály
hat csoportjából a 14., 15. és
16. helyezettek esnek ki és a
három leggyengébb 13. he-
lyezett, azaz összesen 21
gárda. 

A hat 13. helyezettet azu-
tán állítják sorrendbe, miu-
tán elkészült az elõttük vég-
zett 12 együttessel elért
eredmények résztáblázata.
Pontegyenlõség esetén a
több gyõzelem dönt és to-
vábbi kritérium a jobb gól-
arány, a több gól és a több
idegenben lõtt gól. Amen-
nyiben utóbbi sem vezet

eredményre, sorshúzás dön-
ti el a kiesõt. 

A megyei bajnokságok
(Liga-4) nyertesei osztályzót
vívnak, a 21 gyõztes jut fel a
harmadosztályba. Az élvo-
nalból kiesõ csapatokat nem
büntetik, ha 25 vagy ennél
több pontot gyûjtenek, ha
azonban ez nem sikerül, a
különbség büntetõpontokká
alakul a következõ bajnoki
idényben. Ugyanez áll a
Liga-2 és a Liga-3 kiesõire
is, itt azonban 20 pont a mi-
nimum. Ha az õszi idény
befejezése elõtt visszalépé-
sek történnek, ezek számá-
val arányosan csökken a kö-
telezõ pontszám is. 

Változások a román ligákban
Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A Valencia ugyan az ar-
gentin Pablo Piatti góljá-

val gyorsan vezetést szerzett a
Camp Nouban, a címvédõ
FC Barcelona többek között
Lionel Messi mesternégyesé-
vel fordított (5-1) a spanyol
labdarúgó-Primera División
23. fordulójának vasárnap es-
ti rangadóján. Az argentin
csatár megdöntött egy rekor-
dot is, ugyanis a legfiatalabb
játékos lett a katalán klub tör-
ténetében, aki 200. bajnoki
találkozóján lépett pályára.
Eddig Xavi volt a csúcstartó,
õ 25 évesen és 236 naposan
állította be a rekordot, Messi
viszont 24 évesen és 240 na-
posan szerepelt 200. Primera
División-meccsén. Sorozat-
ban harmadik gyõzelmét
aratta a Rayo Vallecano, mely
az immár nyolc meccs óta
nyeretlen Levante otthoná-
ban diadalmaskodott 5-3-ra.
További eredmények: Spor-
ting Gijón–Atlético Madrid
1-1, Real Mallorca–Villarreal
4-0, Athletic Bilbao–Málaga
3-0, Granada –Real Sociedad
4-1. Tegnap este Zaragoza–
Betis mérkõzést rendeztek.
Ezt megelõzõen a Real Mad-
rid (61 pont) vezetett a Barce-
lona (51), a Valencia (40), az
Athletic Bilbao (33) és az
Espanyol (33) elõtt. 

A Schalke 04 4-0-ra nyert a
vendég VfL Wolfsburg ellen a
német Bundesliga 22. fordu-
lójában, vasárnap. A gelsen-
kircheniek elsõ találatát jegy-
zõ Raúl pályafutása 400. gól-
ját szerezte. A VfB Stuttgart
4-2-re kapott ki Hannoverben.
A címvédõ Dortmund (49) ve-
zet a Münchengladbach (46),
a Bayern München (45), a
Schalke 04 (44) és a Werder
Bremen (36) elõtt.

Az olasz Serie A 24. fordu-
lójának vasárnap esti mérkõ-
zésein az Udinese nem bírta
Cagliarival (0-0), a Palermo
pedig 5-1-re verte a Laziót.
Ma a Bologna–Fiorentina,
holnap pedig a Siena–Ca-
tania elhalasztott mérkõzést
pótolják. Az AC Milan (50)
vezet a Juventus (49), az Udi-
nese (42), a Lazio (42), az AS
Róma (38), a Napoli (37) és
az Internazionale (36) elõtt.

A francia Ligue 1 24. for-
dulójának rangadóján az éllo-
vas PSG hazai pályán 2-2-re
végzett a második Mont-
pellier-vel, így maradt az egy
pont különbség köztük. To-
vábbi eredmények: Ajac-
cio–Stade Brestois 0-0, AS
Nancy–Toulouse 0-3, Dijon
FCO–OGC Nice 3-0, Lori-
ent–OSC Lille 0-1, So-
chaux–AJ Auxerre 0-0, SM
Caín–Évian Thonon Gaillard
2-2, Olympique Marseille–
Valenciennes 1-1, AS Saint-
Étienne–Stade Rennais 4-0,
Girondins Bordeaux– Olym-
pique Lyon 1-0. A PSG (51)
vezet a Montpellier (50), a
Lille (42) és négy 39 pontos, a
Marseille, a Lyon, a St.-Éti-
enne és a Rennes elõtt.  

Újrajátszásra kényszerül a
Tottenham az angol FA-
kupa nyolcaddöntõjében, mi-
után 0-0-ra végzett a harmad-
osztályú Stevenage otthoná-
ban. A Liverpool nem min-
dennapi meccsen verte 6-1-re
a Brightont: a hazai találatok
fele öngól volt (Bridcutt kettõt
is vétett), Suárez 5-1-nél bün-
tetõt hibázott, majd betalált.
Ismert a negyeddöntõ párosí-
tása is: Liverpool–Stoke City,
Chelsea (vagy Birmingham
City)–Leicester City, Stevena-
ge (vagy Tottenham Hots-
pur)–Bolton Wanderers, Ever-
ton–Sunderland. A meccse-
ket a március 17-i hétvégén
rendezik. 

Messi „mesternégyese”

ÚMSZ

A tornász Berki Kriszti-
án és a kick-boxos Dan-

csó Zoltán lett az elmúlt év
sportolója a Nemzeti Sport-
szövetségnél (NSSZ), amely
a hagyományoknak megfe-
lelõen az idén is díjazta a
magyar sportélet tavalyi leg-
jobbjait.

A gödöllõi királyi kastély-
ban rendezett ünnepségen dí-
jat kaptak az év sportolói,
edzõi, az év utánpótláskorú
sportolói, az év sportvezetõi,
az év sportújságírói, vala-
mint a „Sportolók egészségé-
ért 2011” elnevezésû kategó-
ria legjobbjai.

Berki és Dancsó az úszó
Gyurta Dánielt és a kenus
Vajda Attilát elõzte meg, az-
az csaknem ugyanúgy állt
össze az élcsoport, mint a
Magyar Sportújságírók Szö-
vetsége (MSÚSZ) által ren-
dezett hagyományos Év
Sportolója-szavazáson, ahol

Berki, Gyurta, Vajda volt a
sorrend.

Õk hárman egyébként, va-
lamint a szintén elismerés-
ben részesített edzõik nem
voltak ott az ünnepi esemé-
nyen, mert valamennyien
külföldi edzõtáborozáson
vesznek részt.

A további díjazottak: Az
Év Utánpótlás-sportolója
2011: 1. Kovács Sarolta (öt-
tusa) és Senánszky Petra (bú-
várúszás), 2. Csipes Tamara
(kajak-kenu), 3. Németh Zsa-
nett (birkózás) és Szegedi
Döme (karate). Az Év Edzõ-
je 2011: 1. Pálvölgyi Miklós
(öttusa), 2. Széles Sándor

(úszás) és Sajó Zoltán (kara-
te), 3. Vécsi Viktor (kajak-ke-
nu) és Kovács István (torna).
Az Év Sportvezetõje 2011: 1.
Nyíri Iván (búvárúszás) és
Schmidt Gábor (kajak-kenu),
2. Molnár Zoltán (Magyar
Olimpiai Bizottság), 3.
Altorjai Sándor (torna). Az
Év Sportújságírója 2011: 1.
Kaszala Claudia, Bányász
Árpád, Molnár Mátyás. A
Sportolók Egészségéért
2011: 1. Lénárt Ágota, 2.
Babindák Elvíra, 3. Berka
Imre. Életmûdíj: Szepesi
György. „NSSZ – A Magyar
Sportért” Különdíj: Ferjáncz
Attila. 

Berki és Dancsó 2011 legjei

A 24 éves kínai Ting Csün-huj nyerte a Newport Centre-ben megrendezett 21. Wales Opent
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gok alalkulását, és

meg kell akadályoz-

nunk, hogy ahol kü-
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tében Markó Attila,

az Etnikumközi
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talának vezetõje a

lapunknak adott

interjúban. 
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Kantemiroglu zeneszerzõ 
a mai világban

Dimitrie Cantemir húsz évet töltött Isztam-
bulban, kezdetben túszként, késõbb pedig
testvére, Atioh Cantemir fejedelem követe-
ként. Akkoriban Kantemiroglunak hívták.

Történelem 18-19

Történelem 14
Történelem-adásvétel

A szerzõ két, 1990 után kiadott történe-
lemkönyvet elemez, amelyekben hemzseg-
nek a bizonyítékok arra, hogy a tankönyv-
írók továbbra is a nemzeti-kommunista
szemlélet szerint tálalják a románok törté-
netét, és tovább folytatják a történelemha-
misító manipulációkat, kárt okozva vele a
román–magyar megbékélésnek. Gabriel
Catalan írását folytatjuk.

Könyvismertetõk 20
Könyvek kisebbségekrõl 
– kisebbségeknek

Cseke Gábor

Érdekes sors jutott az olyan em-
bernek, mint amilyen néhai
Hegedüs Nándor, aki alig fél év-
százada (1969) hagyta itt az ár-
nyékvilágot, miután cselekvõ ta-
núja volt a huszadik század elsõ
felének. Ha végignézünk mozgal-
mas életútján, akkor némileg ki-
ábrándító az az egyoldalúság,
amivel pályatársai elegyengették
földi maradványai fölött a hantot:
az Irodalomtudományi Közlemények
1970/1. számában, az Intézet éle-
tébõl rovatban, valahol hátul kö-
zölt nekrológban az Ady-kutatót
siratják benne (joggal), s miután
irodalomtörténészi érdemeit be-
csületesen felsorolják, mintegy
mellékesen  megjegyzik: „A Hol-
nap-alapítók közé tartozott: min-
dig büszkén emlékezett erre. Gaz-
dag, munkás életet élt utolsó órá-
jáig. Volt fõszerkesztõ, több nagy-
váradi lap tulajdonosa, a bukares-
ti parlament Magyar-párti képvi-
selõje.” Folytatása a 18.  oldalon

F
o

tó
: 

Ú
M

S
Z

/
a
rc

h
ív

Mi marad...?

Cenzus után: lennebb 
kellene vinni a küszöböt
Beszélgetés Markó Attilával, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetõjével

A törvény 361/2/a  cikkelye
szerint  a 2012–2013-as tanévtõl
megindulnak az  ún. „elõkészítõ
osztályok”. Elvileg ezek az óvo-
dák nagycsoportjainak az iskolai
oktatásba való átcsoportosított

formáiként képzelhetõk el. Azzal
a különbséggel, hogy az elõkészí-
tõ osztályok kötelezõek lesznek
és szerkezetileg az elemi oktatás
részét fogják alkotni. Mind a mai
napig megoszlanak a vélemé-

nyek, hogy mi a jobb megoldás:
óvodában hagyni a gyermekeket
hat évesen, vagy lehetõvé kell
tenni a számukra, hogy elkezdjék
a kötelezõ oktatást. Murvai
László írása a 16-17. oldalon

A 2012-es év tanügyi újdonságai
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A Basta generális által ve-
zetett császáriak (18 ezer ka-
tona) és az erdélyi nemesség
közötti szövetség csupán az-
zal magyarázható, hogy a
Habsburgok megpróbáltak
rendet teremteni Erdélyben,
ellenõrzésük alatt akarták
tartani ezt a provinciát (vala-
mint azt, hogy ne mondjon
le a törökök elleni harcról, s
hogy ne közeledjék Lengyel-
országhoz). Ezt bizonyítja
az, hogy – amikor az erdélyi
országgyûlés (a Diéta), meg-
szegve a császárnak tett eskü-
jét, Tordán harmadszor is Er-
dély trónjára ülteti Báthori
Zsigmondot, Lengyelország
pedig növeli befolyását
Moldvában, ahol visszaülteti
a trónra Ieremia Movilát, és
Havasalföldön 1600 és 1601
telén fejedelemmé teszi
Simion Movilát – rehabil-
itálják Mihai Viteazult, hely-
reállítják a kapcsolatait II.
Rudolffal Bécsben és Prágá-
ban 100 ezer tallér katonai
támogatást nyújtanak neki,
valamint Zilah közelében,
Goroszlónál 1601. augusztus
3-án közösen gyõzelmet arat-
nak Báthori Zsigmond fölött.
De Mihai meggyilkolása,
amire 1601. Augusztus 19-én
került sor Aranyosgyéresen,
csupán csak Basta generális
„egyéni ambíciójával” indo-
kolható, a gyûlöletté foko-
zott rivalitással, nem pedig
„a császári udvar magatartá-
sával”, illetve „a császár cél-
jaival”.

Ezért számunkra hamis-
nak tûnik az ilyen szónoklat:
„Mihai tragikus alakja meg-
határozóan befolyásolta a ro-
mán történelmet, az õ átfogó
elképzelése és bátor tette mo-
dellt állított és korszakot nyi-
tott”, illetve az, hogy „Mihai
Vitezul legendás alakja (Tisz-
tára legendás! – a szerzõ meg-
jegyzése) õrködik a középkori
világ távoli végein és a mo-
dern román társadalom kora
hajnalán, mint az egész tör-
ténelmünkön átvonuló, soha
ki nem alvó egyesülési és sza-
badságvágy megtestesülése.”

Amint várható volt, a
XVII. századról szóló lec-
kékben  még inkább felerõsí-
tik az egyesülésrõl, a függet-
lenségrõl és a törökellenes
harcról alkotott mítoszokat.
A XI. osztályos tankönyvben
a lecke címe: „Mihai
Viteazul politikai öröksége”;
a VII. osztályosokéban pedig
így lezdõdik a lecke: „A Ro-
mán Országok történelme a
XVII. században és a XVIII.
század elején a Mihai Vite-
azul uralkodásával létrejött
megvalósítások: a független-

ség visszaszerzése, a pasalik-
ká válás veszélyének meg-
szüntetése és az elõször létre-
hozott egyesülés jegyében
folyt.”

Megint megfeledkeznek a
Magyarország királyával (ez
esetben a német-római csá-
szárral), illetve az erdélyi fe-
jedelemmel szembeni aláren-
deltségrõl, vazallusi viszony-
ról, vagy pedig a fogalmazás-
móddal kendõzik azt. Példá-
ul azt állítják, hogy „Radu
ªerban havasalföldi uralko-
dása elsõ felében a Mihai
Viteazultól örökölt teljes füg-
getlenség jegyében történt
(1602—1605), amikor II.
Rudolf császár pártfogoltja
volt, elõbb a császár ültette
ªerbant a trónra (1603. de-
cember 10-én), még mielõtt a
szultán is megtette volna
(1605 áprilisában)”. Miféle
függetlenségrõl beszélhetünk
azután, hogy az említett
urakodót beiktatta valaki, és
hûbérúra volt neki?! 

Meg kell jegyeznünk, hogy
Radu ªerban szövetségi szer-
zõdéssel hûséget esküdött
több erdélyi fejedelemnek is:
1605-ben Bocskai Istvánnak,
1607-ben Rákóczi Zsig-
mondnak és 1608-ban
Báthori Gábornak. Utóbbi
1608-ban hábérura lett
Constantin Movilának is,
Moldva uralkodójának. De
1611 februárjában Báthori
Gábor mindkét vazallusa hû-
béresi szerzõdést kötött II.
Mátyás fõherceggel, Ma-
gyarország királyával kölcsö-
nös katonai támogatás érde-
kében, ugyanis Báthori Gá-
bor 1611-ben lerohanta Ha-
vasalföldet. A tankönyvszer-
zõk viszont úgy állítják be
Radu ªerbant, mint aki
„1603-ban, majd pedig 1611-
ben az országegyesítõ hely-
zetében volt”.

A Bethlen Gábor (1613—
1629) fennhatóságát sem is-
merik el Havasalföld fölött,
jóllehet megemlítik azt, hogy
1617-ben a bojárok Lupu
Mehedinþeanu pohárnok ve-
zetésével fellázadtak, és eh-
hez támogatásban részesül-
tek, továbbá azt a „Habsburg
javaslatot” is, amely – „egy
»dák királyság« létrehozására
vonatkozott, aminek kereté-
ben helyet talált volna mind-
három Román Ország –
megvalósítatlanul maradt
terv volt”. De szót sem ejte-
nek a Gavril Moviával 1619-
ben kötött szerzõdésrõl.
Gavril Movilã 1618 és 1620
között Havasalföld vajdája
volt.

Hasonlóképpen járnak el
I. Rákóczi György (1630–

1648) esetében is. Jóllehet
részletesen bemutatják a bo-
járok ellenzéki magatartását
Leon Tomºa vajdával (1630–
1632) szemben, valamint azt
is, hogy 1632-ben hogyan ik-
tatták be a brâncoveni-i
Matei agát Havasalföld vaj-
dájaként, I. Rákóczi György
tetteit elhallgatják, és úgy
tesznek akkor is, amikor II.
Rákóczi György (1648–
1660) szerepérõl kellene szól-
niuk.

Sem „a Matei Basarab
uralkodása idején 1635-ben,
1636-ban, 1638-ban, 1640-
ben, 1647-ben, 1650-ben és
1651-ben Erdély és Havasal-
föld között megkötött hét
szerzõdés”, sem pedig „a
Vasile Lupu idején 1638-ban
és 1646-ban Moldvával meg-
kötött két szerzõdés” nem te-
kinthetõ elegendõnek arra,
hogy az erdélyi fejedelmek
fennhatóságát bizonyítsa.
Pedig néhány elõírást is idéz-
nek belõlük: Mateinak éven-
te 5000 forintot kellett fizet-
nie (1635), Vasile Lupu szá-
mára megtiltották, hogy I.
Rákóczi György tudta és jó-
váhagyása nélkül katonai ak-
ciót folytasson Matei Basa-
rab ellen (1638), különben
Matei Basarab ebben az év-
ben tett hûségesküt I. Rákó-
czi Györgynek – immár har-
madszor. Egyébként a XI.-es
történelemkönyv is megemlí-
ti, hogy  Vasile Lupu 1648
után megszegte a szövetségi
szerzõdéseket, és ismételten
megtámadta Matei Basara-
bot (áthágva ezáltal az 1646-
ban kötött jó szomszédi meg-
állapodást is), 1650-ben I.
Rákóczi György és Matei
Basarab felújította a régi szö-
vetségi szerzõdéseket, sõt
1651-ben külön megállapo-
dást kötött: véd és dacszövet-
séget minden ellenséggel
szemben, és  „Havasalföld
uralkodója nem késlekedik
felhasználni ezt a megállapo-
dást arra, hogy a Vasile
Lupuval szembeni konflik-
tust eldöntse (1653 májusá-
ban)”.

A tankönyvszerzõk azon-
ban egyszer csak „elszólják
magukat”. Feltételezvén azt,
hogy II. Rákóczi György
részt vett a seimenek felkelé-
sének elfojtásában (1654–
1655-ben), kijelentik: „Cons-
tantin ªerban megmentette a
trónját, egy újabb szerzõdés
árán”, amit egy „hûségi szer-
zõdés” követett (1656 január-
jában), ugyanakkor megem-
lítik azt is, hogy ennek a szer-
zõdésnek a szövegébe „bele-
foglaltak olyan cikkelyeket is,
amelyeket elõdje sohasem fo-
gadott volna el” (jóllehet az
évi 2500 arany fizetésérõl
megegyeztek már 1635-ben,
és hogy az erdélyi fejedelem
barátai közül válasszák a
tisztségviselõ bojárokat, az
sem újdonság – lásd az 1631-
ben kötött szerzõdést).

A Constantin ªerban ural-
mát követõ idõszak tárgyalá-
sakor visszatérnek a vazal-
lusság tagadásához. Így azt
állítják: „a II. Rákóczi

György és III. Mihnea kö-
zött létrejött szövetségi és
örökös barátsági szerzõdés-
ben, amelyet Nicolae Iorga
kizárólag katonai szerzõdés-
nek minõsített, az adott kö-
rülmények között a kapcso-
latok teljes mértékben paritá-
sosak voltak, amilyenekre
Matei és Constantin a maga
korában hiába törekedett,
amikor a szomszédban az
uralkodó összetartó arisztok-
ráciára számíthatott és erõs
hadsereggel rendelkezett”.

A XVII. század végén, a
Habsburgok törökellenes of-
fenzívája közepette újabb
szövetségi szerzõdések szü-

lettek. 1685-ben ªerban
Cantacuzino (1678–1688) és
Apafi Mihály (1661–1690)
„védelmi szövetséget” kö-
tött, s úgy tûnt, hogy az erdé-
lyi fejedelem, akárcsak elõdei
is, a felettes helyzetében volt.

Miután Apafi fejedelem és
az erdélyi „rendek” (a Diétát
alkotó fõurak) behódolnak I.
Lipót Habsburg császárnak,
s kötelezik magukat, hogy
évente 700 ezer forintot fizet-
nek annak fejében, hogy
megtarthatják az ország ha-
gyományos autonómiáját, a
kiváltságaikat, és védelmet
nyernek a törökökkel szem-
ben (1686–1688), ªerban
Cantacuzino havasalföldi
vajda is hódoltsági szerzõ-
dést köt a Habsburgokkal,
amelyben „elismerik család-
jának örökléses uralmát és
birodalmi bárói rangját”. A
havasalföldi küldöttséget
Iordache Cantacuzino vezet-
te, aki 1688 októberében in-
dult Bécsbe, azzal a céllal,
hogy aláírja a fenti szerzõ-
dést, s 1689 januárjában alá
is írta; miután ªerban
Cantacuzino meghalt, és
Constantin Brâncoveanu
foglalta el a trónt. Ebben a
szerzõdésben benne volt „a
Habsburgok iránti hûséges-
kü”. A tankönyvek gyakorla-
tilag tagadják ennek a doku-
mentumnak a létét; elõbb azt
állítják, hogy „Brâncoveanu
visszahívta az elõdje által
Bécsbe küldött delegációt”,
majd azt állítják: „Újabb tár-
gyalásokat követõen, 1689-
ben szerzõdést írtak alá a

Habsburgokkal, amely elis-
meri Havasalföld személyisé-
gét, de a formális behódolá-
sát is”.

A Brâncoveanu és a Habs-
burgok közötti 1690-es konf-
liktust a császári terjeszkedé-
si érdekeknek tulajdonítják, s
nem pedig annak, hogy a ro-
mán vajda nem teljesítette a
szerzõdésben elõírt kötele-
zettségeit. S a szerzõk mel-
lõzve bármi magyarázatot,
azt írják: „a szerzõdést nem
lehetett alkalmazni”. Valójá-
ban Brâncoveanu Thököly
Imrét támogatta katonailag
is, a kurucok fejét, akit a tö-
rökök segítettek abban, hogy

kiûzze az osztrákokat Er-
délybõl. 1690-ben Brassó
mellett, Zernyesten Brânco-
veanu a törökök, tatárok,
moldvaiak (Constantin Can-
temir jelentõs katonai alaku-
latot küldött) és a kurucok ol-
dalán harcolt, és gyõztek, de
ez nem bizonyult tartós si-
kernek, a Habsburgok
ugyanis rövid idõ alatt újra
elfoglalták Erdélyt.

Hasonlóan balszerencsés-
nek állítják be Constantin
Cantemir (1685–1693) mold-
vai vajda próbálkozását is. Õ
azért, hogy „Lengyelország
terjeszkedési akcióit meghiú-
sítsa”, „1690-ben Szebenben
titkos szerzõdést kötött a
Habsburgokkal, amely gya-
korlatilag eredménytelen
volt” (ugyanabból az okból,
mint a Brâncoveanu által alá-
írt szerzõdés). 

A két szerzõdés közötti ha-
sonlóság – hûségeskü, az
uralkodó család örökléses
uralmának elismerése, neme-
si cím – a moldvai uralkodó
fia, Dimitrie [Dimitrie
Cantemir, Moldva késõbbi
uralkodója] grófi címet ka-
pott –, s feltehetõleg a törö-
kök elleni katonai együttmû-
ködés Ausztria valóságos
szándékairól tanúskodik:
elõszedte az Anjou-terveket.

Ugyanakkor ha tekintetbe
vesszük a Cantemirek és a
Brâncoveanuk közötti konf-
liktust, s nem utolsósorban
azt, hogy Constantin Brân-
coveanu mennyire változé-
kony politikát folytatott, ak-
kor jobban megértjük az

1690-es eseményeket; s ha
hozzászámítjuk azt, hogy a
Porta és Franciaország támo-
gatta a Habsburg-uralom el-
len fellázadt erdélyi nemessé-
get, sõt fejedelmi székbe jut-
tatta és 1690 júniusától októ-
beréig ott tartotta Thököly
Imrét, akkor tisztában lehe-
tünk azzal, hogy a Habsbur-
gok törökellenes terve nem
volt teljes mértékben sikeres.

Azt is megemlítenénk,
hogy a tankönyv szûkszavú-
an kezel bizonyos dolgokat.
Megelégszik azzal, hogy be-
jelenti: „1694-ben Constan-
tin Duca (1693–1695) meg-
újította a [Moldva és a Habs-
burgok közötti] szerzõdést”,
néha pedig bizarrul, mond-
hatni kétértelmûen fogal-
maz: „1695-ben megerõsítet-
ték a vajdának adományo-
zott címet, azt, hogy  a Né-
met-római Szent Birodalom
hercege. Brâncoveanu min-
denáron megpróbálta elke-
rülni az ország hadszíntérré
válását, vagy azt, hogy a
Habsburg Birodalom részévé
tegyék.”

Viszont hiányzik a képbõl
a brâncoveanui külpolitika
kétkulacsossága. Vagyis jól-
lehet Brâncoveanu 1703 és
1711 között [a Rákóczi Fe-
renc vezette szabadságharc
idején] a Porta politikáját
szolgálta Erdélyben, ellátta a
kurucokat és menedéket
nyújtott nekik (Pintea Vitéz
csupán egyike volt a számos
bihari és máramarosi román
csapat vezetõinek, akik Rá-
kóczi Ferenc magyar kuruca-
inak oldalán harcoltak az
osztrák uralom ellen), VI.
Károly Habsburg császár
mégis 1713-ra és 1714-re vo-
natkozóan megújította a ha-
vasalföldi vajda számára a
menedékjogot, megengedte,
hogy török veszély esetén
családjával együtt Erdélybe
meneküljön, valamint azt,
hogy ott a birtokait újabb vá-
sárlásokkal gyarapítsa; az
1701-ben kibocsátott császári
oklevél alapján tehette ezt;
valamint Bécs belegyezésével
házat és birtokot vásárolha-
tott Brassó, Fogaras,
Vajdahunyad vidékén. A
Brassó közelében lévõ Felsõ-
szombatfalva már a tulajdo-
nában volt, Preda Brânco-
veanu országbírótól örökölte,
akinek I. Rákóczi György
özvegye adta zálogba, II. Rá-
kóczi György pedig megerõ-
sítette a zálogbaadást. (Azok
között a javak között, ame-
lyekért Brâncoveanut a törö-
kök megkínozták és lemészá-
rolták, számos ingatlan volt –
172 havasalföldi birtok és 7
erdélyi birtok, együttes érté-
kük 2 millió piaszter –, to-
vábbá, marhacsordák, éksze-
rek, rengeteg pénz – a bécsi
bankokban 244 884 forint, a
velencei bankokban 196 498
dukát –, ami bõven kamato-
zott. Brassóban amellett,
hogy több házat és telket bir-
tokolt,  sok pénze volt elhe-
lyezve az ottani bankokban.)

(Folytatjuk)

Gabriel Catalan

Történelem-adásvétel
A szerzõ két, 1990 után kiadott történe-

lemkönyvet elemez, amelyekben hem-

zsegnek a bizonyítékok arra, hogy a tan-

könyvírók továbbra is a nemzeti-kommu-

nista szemlélet szerint tálalják a románok

történetét, és tovább folytatják a történe-

lemhamisító manipulációkat, kárt okozva

vele a román–magyar megbékélésnek.

Matei Basarab
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Zsehránszky István

Milyen gondok és nehéz-
ségek merültek fel a nép-
számlálás során?
– A gondok és nehézségek
java része technikai jellegû,
illetve rosszindulat kérdése
volt, de volt számos olyan
probléma is, amelynek anya-
gi okai voltak. A minket
érintõ problémáknak jelen-
tõs része a biztosok felké-
szültségével kapcsolatos.
Például a biztosok eleinte
nem engedélyezték, hogy a
lakásban jelen lévõ család-
tag bemondja a távol levõ
családtagnak a nemzetisé-
gét. Vagy számos esetben
egyáltalán nem tették fel  a
nemzetiségi hovatartozásra
vonatkozó kérdést, arra hi-
vatkozva, hogy úgy sem kö-
telezõ válaszolni rá. 

A fel nem tett kérdésre
pedig egyáltalán nem... En-
nek tulajdonítható az, hogy
59 200 állampolgár nem
mondta be a nemzetiségi
hovatartozását?
– Ennek is, meg annak is,
hogy különbözõ helyeken
nem töltötték ki ezt a rovatot.
Annyira kaotikus volt a biz-
tosoknak a kiválasztása és a
felkészítése is, hogy gyakor-
latilag rányomta a bélyegét a
teljes folyamatra. Azt hi-
szem, ennek egyik legfõbb
oka az, hogy alulfizetett volt
ez az egész népszámlálás. És
„Olcsó húsnak híg a leve”;
amilyen volt a befektetés,
anyagi és humánerõforrás
tekinetében, olyan az ered-
mény is. Azt kell monda-
nom, és ezt nagyon sokan
mások is elmondták már, sa-
ját tapasztalatuk alapján,
hogy a népszámlálást nem
egy esetben felkészítetlen biz-
tosok, néhol pedig félretájé-
koztatott biztosok  végezték.

S a félretájékoztatás mi-
bõl állt?
– Abból például, hogy azt
mondták a biztosnak: ne kér-
dezze meg az adatközlõtõl a
vele egy fedél alatt lakó ro-
konának a nemzetiségét, mi-
ként említettem.

És erre volt hivatalos
utasítás? Vagy csupán egyé-
ni kezdeményezésrõl van
szó?
– A megyei és a központi
statisztikai hivatalok az
egész folyamat alatt napról
napra változtatták az utasítá-
sokat. Az RMDSZ a nép-
számlálás idején többször le-
véllel fordult a Központi
Népszámlálási Bizottság el-
nökéhez, alelnökéhez, a sta-
tisztikai hivatal elnökéhez
különbözõ jelenségszerû
problémákkal. Nem csupán
egyedi eseteket jeleztünk,
hogy imitt-amott nem tették
fel a nemzetiségre vonatko-
zó kérdéseket, hanem azt is,
hogy a biztosok már eleve
ilyen jellegû utasításokat
kaptak. A gond továbbá az
volt, hogy a népszámlálás
elején történteket nem korri-

gálták, nem tértek vissza rá.
Az általunk jelzett problé-
mák orvoslását követõen hi-
ába zajlott tovább probléma-
mentesen az adatgyûjtés, ha
a biztos nem tért vissza
azokba a lakásokba, ahol ko-
rábban elkövette a hibákat. 

Következtetésként talán
az is levonható, hogy sok
mindent jó elõre szabályoz-
ni kell, olyan dolgokat is,
amelyekrõl azt hittük, hogy
magától értetõdõek, nem-
de? Nem lehet a  jóindulat-
ra bízni, hanem szabályba
kell foglalni.
– Sajnos, azt kell monda-
nom, hogy ez részben igaz.
Legalábbis nálunk, ahol a jó-
indulat nem túl gyakori ven-
dég a nemzetiségi ügyek te-
kintetében. Nyilván sehol a
világon, a civilizált világban
nem szükséges leszabályozni
ilyen kérdéseket, mert azok
magától értetõdõek.

De nálunk, ugye, nem.
– Sajnos. Ezért van abban
igazság, hogy bizonyos kér-
déseket, még ha magától
értetõdõek is, legalább utasí-
tás szintjén rögzíteni kellene.
De nem mondhatnánk,
hogy szabályok hiányában
lettek volna a biztosok, fokos
könyv volt a kezükben, né-
hány száz oldalas útmutató.
Én azt hiszem, hogy nem
volt idejük alaposan átnézni,
feldolgozni, megmészteni.
Tehát megint az elõkészítési
folyamatbeli gondokat kell
említenünk. Közeli ismerõ-
söm Brassóban elment a fel-
készítõre, ott két óra alatt el-
mondtak néhány dolgot, ka-
pott egy mappát, benne az
említett könyvet, hazament
és elolvasta. De vajon elol-
vasta-e minden biztos, aki
népszámlálási munkát vál-
lalt, és akinek ugyancsak két
órát tartott a hivatalos felké-
szítése? 

A jövõben lehet, hogy
vizsgáztatni kell a biztoso-
kat, mielõtt munkába áll-
nak.
– Ha lesz kit... A másik gond
az volt, hogy kevesen vállal-
ták ezt a munkát, nem volt
elegendõ biztos. Emiatt sok
helyen nem sikerült minden-
kit megszámolni, például
Bukarestben. Ezért, én leg-
alábbis, részben sikertelen-
nek nyilvánítom ezt a nép-
számlálást. A megszervezé-
se és lebonyolítása szem-
pontjából mindenképpen.

A statisztika szerint nö-
vekedett a kisebbségek ará-
nya, a valóságban is így
van?
– Alapvetõen a roma közös-
ség önbevallásán áll vagy bu-
kik az, hogy Romániában az
arány merre megy. Mert
köztudott, hogy a roma kö-
zösség egésze nem vallja an-
nak magát, bár most többen
vallották magukat romának,
mint tíz évvel ezelõtt: 535
000 helyett 619 007-en van-
nak. Mintegy nyolcvanezer-

rel több roma van.Tehát ott
volt jelentõsebb növekedés.
Viszont nagy esés van a né-
meteknél, majdnem felére
csökkent a számuk; és a ro-
ma közösséget leszámítva
szinte valamennyi kisebbség
tagjainak a száma csökkent.
Meglepetést okozott, hogy a
magukat makedónoknak
valló személyek száma 3500-
ra ugrott. Ezelõtt tíz évvel
mindössze hatszázegy-
néhányan voltak.

Akkor úgy hívták õket,
hogy szláv makedónok.
– A biztosok képzésekor kö-
zölték velük, hogy megválto-
zott az elnevezés. Maga a
szervezet, tehát maga a kö-
zösség kérte, hogy a  szláv
jelzõt vegyék ki a nevük mel-
lõl. A magukat makedónnak
valló személyeknek 60 szá-

zaléka Konstanca megyében
él, de sejtésem szerint itt egy
konfúzió is közrejátszott.

Azok állítólag aromá-
nok.
– Feltehetõleg a Konstanca
megyei arománok, akik
makidonoknak (így!) neve-
zik magukat. Bár a nép-
számlálási kérdõíven külön
aromán rovat is volt, õk va-
lószínûleg makidonnak val-
lották magukat, a biztos pe-
dig makedónnak kódolta
õket. De a kisebbségek ará-
nya elsõsorban a roma lakos-
ság számának növekedésével
lett nagyobb. 

Persze feltehetõ az is,
hogy a kisebbségek arányá-
nak a növekedése csak vi-
szonylagos. Lehet, hogy
aránylag több román ment
el az országból, mint ki-
sebbségi. Mindenesetre az
jó jel, hogy most 84 ezerrel
többen vallották magukat
romának, mint tíz évvel ez-
elõtt. Ez azt jelenti, hogy
jobb a légkör az országban.
Nem félnek annyira meg-
vallani, hogy kicsodák õk. 
– Nem tudom, hogy pusztán
a félelem kérdése lenne ... Itt
több olyan tényezõ játszik
közre, ami megemeli ezt a
számot: a tényleges szaporu-
lat a romáknál messze na-
gyobb, mint más közösség
esetében; az önbevallási
készség is megnövekedett;
harmadrészt pedig roppant

erõs roma kampány volt.
Szervezõi tavaly õsszel azt
remélték, hogy egymillióra
fog felugrani a roma lakos-
ság száma.

Akkor pedig sokkal több
támogatásra számíthatnak.
– Ilyen méretû ugrást, meg-
kétszerezõdést azért statisz-
tikailag nem lehetne meg-
magyarázni. Nem lehet eny-
nyivel nagyobb sem az önbe-
vallási készség, sem a szapo-
rulat... Bár szakértõi vélemé-
nyek továbbra is egy és más-
fél millió közöttinek tekintik
roma lakosság reális számát,
ez népszámlálás által nem
igazolt jelenleg. 

Becslés szerint lehetnek
annyian.
– Milyen becslés az, hogy én
azt mondom rólad: te roma

vagy, de te semmiképp nem
vallod magad annak? Kinek
van igaza? Az alapelv mégis-
csak az, hogy mindenki
olyan nemzetiségû, amilyen-
nek vallja magát.

Népességszociológusok
is elkezdték elemezni a nép-
számlálás eredményeit, és
õk például belsõ migráció-
ról beszélnek. Honnan ho-
va történik ez a migráció?
Hogy érzékelhetõ ez?
– A szórványból a tömb felé
halad. Alapvetõen ez ma-
gyarázza azt, hogy Románi-
ában a magyar lakosság or-
szágos csökkenéséhez képest
a tömbmagyarságban kisebb
mértékû a csökkenés, tehát
ott arány tekintetében nyer-
tünk.

Ott húsz százalék alatt
van a csökkenés.
– Viszont a szórványban na-
gyobb.

Mondhatni: katasztrofá-
lis.
– Nem lenne helyes kataszt-
rófahangulatot gerjeszteni,
de tény, hogy ott harminc
százalék körüli.

Temesváron a legna-
gyobb a csökkenés.
– És nem hiszem, hogy a te-
mesvári, illetve a bánsági
magyarság Székelyföld felé
migrált volna, sokkal inkább
vonzza õket, tegyük fel, Ma-
gyarország. Viszont Brassó

vagy Szeben megye magyar
lakosságának csökkenése
esetében igencsak vélelmez-
hetõ, hogy egy részüket leg-
alábbis a Székelyföld von-
zotta el. Nagyon sok tõsgyö-
keres brassóit ismerek, aki
most Szentgyörgyön lakik,
ott vett lakást, jóllehet Bras-
sóba jár dolgozni. De Szent-
györgyre költözött, mert van
ott egy magyar színház, ma-
gyar társaság...

Jobban érzi magát ott.
– Tehát nagyon sok brassói
származású él, lakás és sze-
mélyi igazolvány szerint,
Sepsiszentgyörgyön. 

Arról már beszéltünk,
hogy sokan nem vallották
meg a nemzetiségüket. A
népszámlálás eredményeit
látva, milyen új tennivalói
vannak a hivatalnak?
– Természetesen nagyon
sok. Át kell néznünk például
a 20%-os küszöbhöz kapcso-
lódó nyelvhasználati jogok
alakulását az új adatok tük-
rében, és alapvetõen meg
kell akadályoznunk, hogy
ahol küszöb alá csökkenés
történt, ott ne csorbuljanak
szerzett jogaink. Ez sok eset-
ben jogszabályok módosítá-
sával vagy új jogaszabályok
elfogadásával érhetõ el. De
mivel még az anyanyelvi
adatok nem állnak rendelke-
zésünkre, ezért korai lenne
részletekbe bocsátkozni. 

Egyáltalán szükség van
ilyen határra egy demokra-
tikus országban? Egy korlá-
tozásra, amely meghatároz-
za azt, hogy mikor lehet
használni az anyanyelvet, s
mikor nem? Ez tulajdon-
képpen korlátot jelent,
megkülönböztetés. 
– Ha érzelmileg kellene vi-
szonyulnom ehhez a kérdés-
hez, akkor persze azt mon-
dom, hogy nincs rá szükség.
De ez nem egy szakmailag
megalapozott válasz. Tekin-
tetbe kell vennünk azt is,
hogy adott esetben az ilyen
szabályozás védelmet jelent
a kisebbség számára. Vala-
milyen formában mérhetõvé
kell tenni a nyelvi jogokat,
hogy szabályozott keretben
gyakorolni lehessen azokat.
Ezért kell kötnünk valami-
lyen számhoz, valamilyen la-
kosságarányhoz. Még akkor
is, ha ez az arány 1 százalék.
Nyilván nekünk arra kell tö-
rekednünk, hogy ezt a 20%-
os küszöböt minél lennebb
tudjuk vinni. 

De ebben az esetben az
egy százalék alattiak már
halálra vannak ítélve nem-
zetiségi szempontból.
– Ilyen logika alapján a jelen-
legi 20% alattiak is azok len-
nének. Nekünk nyelvhasz-
nálati szempontból az alkal-
mazhatóság határai a fonto-
sak. Hogy legyen az illetõ
nyelven értõ önkormányzati
tisztségviselõ, legyen megvá-
lasztott tanácsos, legyen tol-
mács. Másképp hiába a jog,

ha nincs, aki alkalmazza, és
nincs, akivel alkalmazni. De
semmiképpen nem tekinthe-
tõ elveszettnek egyetlen ma-
gyar ember sem, éljen õ a
legritkább szórványban is.
Hiszen mindenkinek, kü-
szöbtõl függetlenül, adott a
joga az anyanyelven való ta-
nuláshoz, a hagyományok
ápolásához, és ott, ahol a
számarányunk jóval a bûvös
20% alatt marad, ott is fon-
tos, hogy osztályaink, iskolá-
ink, mûvelõdési intézménye-
ink legyenek.  

Azért teszem szóvá,
mert pontosan a kis létszá-
mú nemzeti kisebbségeket
kell nagyon is támogatni
ahhoz, hogy megmaradja-
nak, ez nyilvánvaló. Õk
vannak a leginkább veszé-
lyeztetve.
– Egyetértek ezzel, de ennek
a támogatásnak alapvetõen a
már említett oktatási és
mûvelõdési terüeleten kell
megjelennie. 

És még hozzátenném:
Romániában három nemze-
ti kisebbséget: a magyart, a
romát és az ukránt leszá-
mítva, a többiek mindössze
harmincezren vagy har-
mincezer alatt vannak. Na-
gyon kellene gondoskodni
róluk, ha azt akarjuk, hogy
megmaradjanak.
– A kis létszámú közösségek
esetében az a helyes út, hogy
elõbb megpróbáljuk kiépíte-
ni és szinten tartani az anya-
nyelv oktatását, illetve az
anyanyelven történõ okta-
tást, majd ezt követõen ki-
alakítani a nyelvhasználati
jogok alkalmazásához szük-
séges jogi és intézményes ke-
retet. A nyelvhasználatot a
nagyon kis létszámú közös-
ségek esetén addig nincs mi-
ért feszegetni, amíg nem be-
szélik azt a nyelvet. A politi-
ka színterén is elõbb volt a
tanügyi törvény elfogadása,
majd késõbb annak módosí-
tása, és azután következett a
közigazgatási törvény mó-
dosítása. 

Nyilvánvaló, hogy ár-
nyaltabban kell kezelni a
kérdést, nem pedig bürok-
ratikusan.
– Egyértelmûen így van.
Ami pedig a kérdés másik ré-
szét illeti, nem értek egyet a
felvetéssel. Mert még ha kis
létszámúak is egyes közössé-
gek, de vannak köztük olya-
nok is, amelyek tömbben él-
nek. Például a törökök és a
tatárok Dobrudzsában. A
szerbeknek a Bánságban né-
hány településen szintén na-
gyobb az arányuk. Ilyen ese-
tekben a kis létszám ellenére
is van létjogosultsága a nyel-
vi jogok gyakorlásának. Meg
kell azonban jegyeznünk azt
is, hogy bármennyire él vi-
szonylagosan tömbben egy
közösség, a jogok gyakorlá-
sához az illetõ közösség bel-
sõ igénye is szükséges. 

Folytatása a 17. oldalon

Lennebb kell vinni a küszöböt
Beszélgetés Markó Attila államtitkárral, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetõjével
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Murvai László

A 2012-es évben folytatódik
az 1/2011-es tanügyi törvény
(a továbbiakban TT) elõírá-
sainak gyakorlatba ültetése.
Nézzük sorjában.

1. Elõkészítõ osztály

A törvény 361/2/a  cikke-
lye szerint  a 2012–2013-as
tanévtõl megindulnak az  ún.
„elõkészítõ osztályok”. Elvi-
leg ezek az óvodák nagycso-
portjainak az iskolai oktatás-
ba való átcsoportosított for-
máiként képzelhetõk el. Az-
zal a különbséggel, hogy az
elõkészítõ osztályok kötele-
zõek lesznek és szerkezetileg
az elemi oktatás részét fogják
alkotni. Mind a mai napig
megoszlanak a vélemények,
hogy mi a jobb megoldás:
óvodában hagyni a gyerme-
keket hatévesen, vagy lehetõ-
vé kell tenni a számukra,
hogy elkezdjék a kötelezõ
oktatást. Érvelni mindkét
szervezési forma mellett le-
het. Mert ugye jobb a gyerek-
nek, mondják az elsõ válto-
zat kedvelõi, ha még egy évig
a játék, az óvó néni féltõ gon-
doskodása veszi körül õket,
olyan tárgyi feltételek kereté-
ben, amelyeket a játékos fog-
lalkozások gyakorlására ta-
láltak ki. A gyermek pszicho-
szomatikusan rengeteget fej-
lõdik egy év alatt, ami az is-
kola fegyelemmel teli légkö-
rében majd hasznára válik. S
egyáltalán, miért akar az is-
kola egy évet elrabolni az
óvodai gondmentes életbõl,
miért ne hagynánk  a gyer-
meket még egy évig gyer-
meknek? A másik elképzelés
hívei a TT elõírása mellett
kardoskodnak, hogy hatéves
korban pazarlás a gyermek
szocializálását még mindig
iskolán kívüli formában
hagyni. A fejlõdése szem-
pontjából elõnyösebb megta-
pasztaltatni vele, hogy mi is
tulajdonképp az iskola, hogy
az óvoda után, egy év múlva
az elemi osztályok követel-
ményrendszere fogja napi te-
vékenységét, munkáját meg-
határozni. A kötelezõ oktatás
elkezdésekor, mondja Daniel
Funeriu, Románia rendelke-
zik a legidõsebb tanulói ré-
teggel Európában. A statisz-
tikák azt mutatják, hogy az
ország elsõ osztályosainak
62%-a hétéves, 5%-nál vala-
mivel több nyolcéves, és 1%
kilenc éves. A tanulók 32%-
áról nem közöl adatokat, de
szerinte  fiatalítani kell.
Olyan iskolai keretben eltöl-
tött esztendõre van szükség,
ami átmenetet képez a játék
és a tanulás között, mondják
megint mások. Azt itt és
most vitathatjuk, hogy me-
lyek a fajsúlyosabb érvek, az
óvoda- vagy az iskolapártia-
ké, de post festum már nem
nagyon érdemes, hiszen a
törvény elõírásai immár kö-
telezõek,  és mindenki szá-
mára adottak. 

Sajnos, a szaktárca eligazí-
tó útmutatásai az utolsó mé-
tereken érkeztek meg, és még
mindig csak az elõkészítõ

osztály szervezésére vonat-
kozó sajátosságokat körvo-
nalazzák. A szóban forgó
Metodológia (3064-es szám)
írd és mondd, a 2012. január
25-i Monitorul Oficialban je-
lent meg. Pedig köztudott,
hogy a TT  különbözõ cikke-
lyeihez kapcsolódó metodo-
lógiák a 2011-es esztendõ ok-
tóberéig meg kellett volna,
hogy jelenjenek (lásd. a TT
361/6-os cikkelyét). Ehhez
képest az elõkészítõ osztá-
lyok metodológiája négy hó-
napot késett, ami már nem-
igen lep meg, hiszen az elõírt
háttérintézkedések (metodo-
lógiák, miniszteri rendeletek
stb.) közül e sorok írásáig  e
rendelkezéseknek csak mint-
egy 55%-a látott napvilágot. 

Arról nem is  beszélek,
hogy az elõkészítõ osztályok
metodológiájának elõírásai
nem minden esetben oldják
meg megnyugtató módon a

mindennapok gyakorlatának
gondjait. Példának okáért el-
rendelik a hat-  és hétéves
gyermekek összeírását 2012
februárjában. Ezt a nyilván-
tartást a törvény elfogadása
elõtt kellett volna elkészíteni,
lehetõleg minél pontosab-
ban, mert ez igencsak befo-
lyásolta/befolyásolhatta vol-
na a végsõ döntéshozást.
Ehelyett néhány hónappal az
oktatás megkezdése elõtt ren-
deljük el a gyerekek létszá-
mának a összeírását. Mi van
akkor, ha az eredménybõl az
fog kiderülni, hogy az isko-
lákban megyei szinten sok
esetben nincs hely az elõké-
szítõ osztályok számára?  Ha
nem ismerjük a tanulók lét-
számát, azt sem tudhatjuk,
hogy hány pedagógusra van
szükség ezekben az osztá-
lyokban. Az sem biztos te-
hát, hogy lesz, aki tanítsa
azokat az osztályokat. Több
óvoda pedig gyerekek nélkül
maradhat. Azokkal mi fog
történni? Mert 2012  február-
jában ezen már nem lehet
segíteni. Ilyen nyitva hagyott
kérdéseket egy szakszerû
szervezés nem engedhet meg
magának. Én nem ilyen de-
centralizálást képzeltem el.
(De gondolom, mások sem.)

Ami az elõkészítõ osztá-
lyokra vonatkozó tartalmi

kérdéseket illeti, ezekrõl a
mai napig  csak halvány, nem
hivatalos információk keren-
genek. Ami a TT megjelenése
óta a szaktárca  tartalmi kér-
déseivel foglalkozó részlegén
történik – illetve inkább nem
történik – az enyhén szólva
elgondolkodtató. Az ember-
nek van egy olyan érzése,
mintha a feladatok elodázá-
sa, nem pedig a megoldása
lenne a cél. Még mindig nem
tudni, hogyan fog kinézni a
heti órakeret. Pedig a TT már
egy éve hatályba lépett. Nem
tudni, hogy pl. a matematikát
vagy a történelmet egy héten
hány órában fogják tanítani.
Hogyan fog megtörténni tan-
tárgyanként a TT által elõírt
heti óraszám csökkentése? Ez
lenne pl. a tantervek kidolgo-
zásában az elsõ lépcsõfok,
mit tervezünk és mennyit,
mert a tervezés szempontjá-
ból nem mindegy, hogy egy

tantárgyat hány órában taní-
tanak majd. Arról nem is
szólva, hogy az elsõ lépcsõ-
fok kihagyásával könnyen or-
ra bukik az ember... 

Pedig végsõ soron egy or-
szág oktatásáról van szó,
olyan történelmi helyzetben,
amikor végre a helyére lehet-
ne tenni néhány dolgot a tan-
ügy tartalmi kérdéseinek vo-
natkozásában is. Arról már
csak említést teszek, hogy
mindez áttételesen a kisebb-
ségi oktatás sajátos tartalmi
kérdéseivel foglalkozó szak-
embereit is hátráltatja a mun-
kában. 

Miért lettek volna fonto-
sak, bár az utolsó métereken
is,  az elõkészítõ osztály tar-
talmi vonatkozásai? Azért,
mert amikor ezeket írom,
már februárban vagyunk.
Azért, mert idejében kellett
volna  az eleddig ismeretlen
oktatási formát megfelelõ tu-
dományos alapossággal elõ-
készíteni. Mert eleddig nem
tudni, hogy mit fognak ezek a
gyerekek tanulni? Írni, olvas-
ni, számolni fognak? Tanórá-
kon fognak-e részt venni vagy
különbözõféle és fajta tevé-
kenységeken? Hány percig
fog tartani egy tanóra vagy te-
vékenység? 50 percet ülnek-e
egy helyben az osztályban?
Vagy kevesebbet? Ha igen,

mennyivel? Hány órájuk/te-
vékenységük lesz egy héten?
És még folytathatnám.

Egy dolog bizonyos: ezek-
nek az osztályoknak a haté-
konyságát jórészt az fogja
meghatározni, hogy mit és
hogyan fognak tanulni a gye-
rekek? Ha az oktatás tartal-
mának a kidolgozói, illetve a
gyakorló pedagógusok tiszte-
letbe fogják tartani a TT elõ-
írásait, azaz az átmenetet
fogják szem elõtt tartani a já-
ték és a tanulás között, akkor
ez az oktatási forma haté-
kony lesz, és meg is fog ma-
radni. Ha viszont a tervezõk
is, a gyakorló pedagógusok is
abból fognak kiindulni, hogy
az elõkészítõ osztályban taní-
tani kell, mert a „tanterv” ezt
írja elõ, és írni, olvasni, szá-
molni akarnak majd a gyere-
kekkel (szándékosan nem
használtam a tanuló megne-
vezést), akkor ez az oktatási

forma nem lesz hosszú életû,
mert az életkori sajátosságok
ellenében nem lehet törvényt
alkalmazni. Maradjunk csak
annál az egyszerû példánál,
hogy a hatéves gyerek kezé-
nek a felépítése nem alkal-
mas az írószer megfogására
sem. Õ marokra fogja a ceru-
zát és arra nem lesz képes,
hogy egyenes vagy görbe vo-
nalakat, hurkokat meg egyéb
lehetetlenségeket „írásgya-
korlatozzon”. Arról már ne
is beszéljünk, hogy miként
fognak az iskolapadokban 50
(azaz ötven) percet egy hely-
ben ülni. Ha viszont  a tan-
óra/foglalkozás nem lesz 50
perces, az elõkészítõ osztá-
lyos gyerekek zavarni fogják
a többi osztályokat. Ha az
elõkészítõ osztályokban a
képzés helyett kiemelt hang-
súlyt fognak fektetni a gyere-
kek életkoráknak megfelelõ
testedzésre, a rajzra, a zené-
re, általában a játékos tevé-
kenységekre, akkor  viszont
távlata lehet ennek az „átme-
neti” osztálynak. Számomra
az is veszélyhelyzetet sejtet,
hogy az „óvó nénik” helyett
a „tanító nénik” kezébe ke-
rülnek a gyerekek. 

Megjegyzés: Azért hasz-
náltam az idézõjelet, mert a
TT elõírásai szerint már  csak
tanárokról beszélhetünk

mind  az óvodában, mind az
elemi osztályokban. Vagyis
ma a TT szerint óvodában ta-
nító tanárok meg elemi osz-
tályban tanító tanárok létez-
nek. Így van ez még akkor is,
ha az óvodában és az elemi
osztályokban dolgozó peda-
gógusok jó része egyelõre
nem rendelkezik tanári képe-
sítéssel.

A veszélyhelyzetet bizo-
nyára enyhíteni fogja az a
tény, hogy az elõkészítõ osz-
tályra kijelölt pedagógusokat,
mielõtt elkezdik munkájukat,
sajátos kiképzésben fogják ré-
szesíteni. Azzal is javulhat a
helyzet, hogy az elõkészítõ
osztályokban nem megenge-
dett a tesztek vagy az érdem-
jegyek tudásfelmérésre való
használata. A pedagógus
csak bátorító, jutalmazó eljá-
rásokat fog a tanulók teljesít-
ményének értékelésében
használni. Példának okáért

különbözõ színû pontokat.
Az év végén pedig az iskola
minden gyerekrõl, azok testi
és lelki fejlõdésérõl beszámo-
lót, értékelést fog a szülõk
rendelkezésére bocsátani.  

Bár ne lenne igazam, de
úgy néz ki, hogy az utolsó
pillanatban adunk majd vala-
mi tartalmi eligazítót a taní-
tók kezébe, és aztán majd el-
válik. Esetleg olyan segéd-
anyagot/segédanyagokat
(majdnem tankönyvet mond-
tam...) kapnak, ha egyáltalán
lesz ilyen, amely/amelyek si-
kere vagy sikertelensége
egyesek  ötletességén vagy
annak hiányán múlik? Va-
gyis a véletlenen. Ha egyálta-
lán lesz még fizikai idõ leg-
alább körülírni azokat a fel-
adatokat, amelyeknek a meg-
oldása a gyakorló pedagógu-
sokra vár? 

Megjegyzés: Persze az is
elképzelhetõ, hogy az elõké-
szítõ osztályok esetében nem
nekem, hanem egy másik ok-
tatáspolitikusnak  lesz igaza,
aki attól tart, hogy az illeté-
kesek ”(...) a végletekig sza-
bályozni akarják majd a nul-
ladik év minden lépését.”
(v.ö. Magyari Nándor: A tör-
vénytõl a törvény alkalmazásáig.
In: Magyar Közoktatás.
2011.12.3-4.). Régebben 0-
dik osztály megnevezést  is

használtuk, mert az az elsõ
osztály elõtt indul. Csakhogy
ez a név több okból sem ara-
tott tetszést. A rosszindulatú
tanügyi szemlélõdõk szerint
erre a szerkezeti változásra
azért volt szükség, hogy két
sikertelen nekifutás után
(2000 és 2004 között lehet-
tünk ezeknek tanúi), végre ál-
talánosíthassuk a kötelezõ
tízosztályos oktatást. Mert,
azt sokan szorgalmazták,
hogy a nyolc kötelezõ osz-
tályt kilencre kerekítsék, kü-
lönben az oktatás tartalma
továbbra is a régi marad. A 0-
dik osztály elnevezés viszont
sehogyan sem ígérkezett
megfelelõnek, mert 9+0 se-
hogyan sem adja ki a 10-et. A
jóindulatú szemlélõk pedig
azért ódzkodtak a megneve-
zéstõl, mert ugye, mit is le-
hetne tanítani-tanulni egy 0-
dik osztályban. 

Vajon valami ahhoz ha-
sonló történik-e majd, mint
tavaly az ötödik osztályosok
esetében? Nekik, mint az új
oktatási struktúrát kezdõ osz-
tálynak, amint azt a TT
361/3/b cikkelye  elõírja, új
tantervek alapján kellett vol-
na  kezdeniük a tanulást. Eb-
ben a cikkelyben szöveg sze-
rint az áll, hogy az V–IX.
osztályos új oktatási szerke-
zet azzal az V. osztállyal in-
dul, amelyik a 2011–2012-es
tanévben kezdi meg tanul-
mányait. Ehhez képest mit
kaptak kézhez a tanárok? (A
tanulókról most nem is be-
szélek...) A régi tanterveket,
amelyeket a régi oktatási
szerkezetre méreteztek.
Olyan tankönyveket  (vala-
mennyi százalékos utánnyo-
matokat), amelyeket ezelõtt
tíz évvel adtak ki. Azaz a
tantervek is, a tankönyvek is
a régrõl itt maradottak vol-
tak. A 4+4+4-es  oktatás
szerkezetre és nem az új
1+4+5+3-asra épültek. Az
„új oktatási szerkezet” tanu-
lói a 2012–2013-as tanévben
hatodikosok lesznek. Re-
ménykedjünk, hogy nem ak-
kor kapnak majd új tanterve-
ket és tankönyveket, amikor
IX-esek lesznek? 

Mindent egybevetve: a
szülõk még elérhetik az elõ-
készítõ osztály vonatát, mert
a beiratkozás csak március 5-
én kezdõdik. Mivel ezeknek
az osztályoknak az indítása
unikum a román közoktatás
történetében, valamivel bõ-
vebben fogok  foglalkozni az
új szervezési formákkal,
hogy elõsegítsem az új infor-
máció áramlását egyrészt a
közvélemény, másrészt az
érintettek felé.  

Tehát néhány hónap múl-
va, pontosabban ez év szep-
temberében megkezdi mûkö-
dését az elõkészítõ osztály.
Ahogy a neve is mutatja, ez
az új oktatási forma a TT elõ-
írásai szerint átmenetet fog
képezni az óvoda és az iskola
között. Azok a gyerekek jár-
hatnak ezekbe az osztályok-
ba, akik ez év szeptemberéig
betöltik a hat évet. 

Megjegyzés: Az elõkészítõ
osztályok  Metodológiája –  a
33/1-es cikkely – külön ki-
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hangsúlyozza, hogy a beis-
kolázási tervet úgy kell ösz-
szeállítani, hogy minden
gyermek számára biztosítva
legyen az anyanyelven való
tanulás joga, amennyiben er-
re igényt tart. 

Nézzük, hogyan ala-
kul/alakulhat azoknak a le-
endõ tanulóknak a beiskolá-
zása, akik ebben az évben
hét- vagy hatévesek lesznek?
Azok a gyerekek, akik 2012
augusztus 31-ig betöltik a hét
évet (vagyis 2005. szeptem-
ber 1. elõtt születtek), kötele-
zõ módon elsõ osztályosok
lesznek. Abban az esetben is,
ha történetesen nem jártak
óvodába.  Azok viszont,
akik 2012. augusztus 31-ig a
hat évet töltik be (vagyis
2005. szeptember 1 és 2006.
augusztus 31. között szület-
tek)  elõkészítõ osztályosok
lesznek, vagy pedig a szülõk,
illetve a törvényes gyám írá-
sos opciója alapján  elsõ osz-
tályosok.  Azok a gyerekek,
akik 2012. szeptember 1 és
2012. december 31. között
töltik be a hat évet (vagyis
2006. szeptember 1. és de-
cember 31 között születtek),
ha a szülõk írásban kérik ezt,
és az erre hivatott  szakem-
berek szavatolják a gyermek
rátermettségét, elõkészítõ
osztályba írathatók, vagy
pedig óvodában maradhat-
nak. 

A beiratkozási feltételek
az elõkészítõ osztályba – ta-
nítási nyelvre való tekintet
nélkül – megegyeznek min-
den  iskola esetében. A szü-
lõk vagy a törvényes gyá-
mok ez év márciusától kez-
dõdõen írathatják be gyer-
mekeiket. A beíratás körze-
tek szerint történik. A körze-
tek felõl vagy az elõkészítõ
osztályokhoz kapcsolódó
egyéb kérdésekrõl a szülõk
minden oktatási intézmény-
ben érdeklõdhetnek. Ingyen,
bérmentve. Telefonon a kö-
vetkezõ zöld vonal felhasz-
nálásával lehet információk-
hoz jutni: 0 800 816 ABC.
(Az ABC a megye megjelö-
lése pl. Arad 257, Bukarest
21 stb.)  minden hétfõtõl
péntekig 9–17. óra között. 

A körzeti iskola, köteles
gondoskodni a gyerekek be-
iskolázásáról, ha a szülõk
azt írásban igényelték. A
szülõk a körzeten kívüli
(esetleg más városban vagy
más megyében mûködõ is-
kolákba is) kérhetik gyereke-
ik beíratását, ha az igényelt
iskolában üres helyek van-
nak. Ha az igényelt iskolá-
ban nincs üres hely, az isko-
lák meghatározott és nyilvá-
nos feltételek alapján rangso-
rolják a kéréseket. Tilos a
beíratási sorrend tesztelés
alapján való eldöntése. Az
iskolák a beíratási feltétele-
ket a beiratás kezdetén teszik
közzé. Ezek utólagos meg-
változtatása nem megenge-
dett. A gyermekek jelenléte a
beiratkozáskor nem szüksé-
ges, és nem is ajánlott. A be-
iratkozás ingyenes és a szü-
lõk opciói szerint március 5-
tõl május 9-ig tart az alábbi
négy szakaszban:

– elsõ szakasz: 2012. már-
cius 5. és 16. között azokat a
gyerekeket írják be, akik a
saját körzetükbe tartoznak;

– második szakasz: márci-
us 20. és 27. között azokat a

gyermekeket írják be, akik
más körzetbe tartoznak és
egy-egy iskola üresen ma-
radt helyeire jelentkeznek;

– harmadik szakasz: ápri-
lis 23. és 25. között  azok-
nak a gyerekeknek szülei
kérhetik az ügyintézést,
akik nem a saját körzetükbe
jelentkeztek, és nem sikerült
beiratkozniuk, vagy akik áp-
rilis 23-ig nem iratkoztak be.
és a saját körzetükben je-
lentkeznek;

– negyedik szakasz: május
2. és 9. között azoknak a
gyerekeknek a szülei számá-
ra megjelölt idõsáv, akik va-
lamilyen okból kifolyóan
nem iratkoztak be az elsõ há-
rom szakaszban.

Azokban a helységekben,
amelyekben kisebb számú
magyarság él, a megyei tan-
felügyelõségek/a bukaresti
tanfelügyelõség sajátos be-
iratkozási körzeteket fog ki-
alakítani. Amennyiben egy
helységben csak egy magyar
tannyelvû iskola létezik, egy
körzetbe fog tartozni min-
den magyar család. 

2. Új finanszírozás 

A másik újdonságot a
2012-es évben a finanszíro-
zási rendszer reformja jelen-
ti. Induljunk ki ismét a TT
elõírásaiból. A törvény 8-as
cikkelye kimondja, hogy az
állami költségvetésbõl és a
helyi hatóságok költségveté-
sébõl 6%-ot kell a tanügy
rendelkezésére bocsátani. A
TT záróintézkedései azt is
világossá teszik, hogy a ta-
nulónként meghatározott
sztenderd fejkvóta, azaz,
hogy a tanügyre fordított
„pénzösszegek követik a ta-
nulókat” elv, 2012-ben fog
hatályba lépni (v.ö. 361/f, g
cikkelyek). A 6%-os ráfordí-
tás és az új finanszírozási
rendszer  kölcsönhatásban
van egymással, mert a fej-
kvóta alkalmazása lehet,
hogy az államnak többe fog
kerülni, mint amit eddig a
tanügyre fordított. 

A szaktárca azon szakem-
berei, akik ezekkel a kérdé-
sekkel foglalkoztak, seré-
nyebben dolgoztak, mint az
elõkészítõ osztály körül bá-
báskodók, hiszen az a meto-
dológia, amely az új finan-
szírozást szabályozza, már a
2011. december 29-i Monito-
rul Oficial hasábjain megje-
lent (1274-es Határozat). Ma-
gát az intézkedést röviden
úgy jellemezhetjük, mint a
méltányosság elvének egyik
megtestesítõjét a tanügyben.
Hiszen az iskolákat megille-
tõ pénzösszegeket az új sza-
bályozás az oktatási intéz-
ményekben a beírt gyerekek,
illetve tanulók száma szerint
határozza meg. A tanulók-
nak járó pénzösszeg megha-
tározása több sajátos szem-
pont figyelembevételével tör-
ténik. Létezik egy alapszten-
derd, amely tartalmazza a
tanárok és az iskolában dol-
gozó többi alkalmazott fize-
tésére, valamint az iskola
mûködtetésére, karbantar-
tására kijelölt összeget. Te-
gyük fel, pl. hogy  átlagban a
fizetésre 2235 lej jut, és az is-
kola mûködtetésére pedig
264 lej jut. Ha pl. az iskola
hidegebb környezetben talál-
ható, a fenntartásra 300 lej

jár. Számunkra különösen
fontos, hogy többletpénz-
összeget kapnak a kisebbségi
iskolákba járó tanulók. Ha
pl. az elemi osztályokban a
tanulók  (városon 22 és vidé-
ken 18 tanulóra számítva)
fejkvótája városi iskolában
1701 lej, illetve vidéki isko-
lákban 2027 lej, akkor a ki-
sebbségi iskolákban ez az
összeg 2041, illetve 2432 lej. 

A problémák  abból fog-
nak adódni, ha egy-egy osz-
tályban vagy csoportban
nem lesz meg a TT 63/1-es
cikkelyéban elõírt tanuló-
vagy gyermeklétszám. Eb-
ben az esetben két megoldás
létezik a vezetõ tanácsok
számára a kisebbségi oktatás
óvodái, iskolái, tagozatai,
osztályai, csoportjai eseté-
ben. Vagy kérik a TT 63/2-
es cikkelyében elõírtak alkal-
mazását, azaz az osztályok,
csoportok létszám alatti mû-
ködését. Vagy a másik lehe-
tõség, hogy szimultán okta-
tást szerveznek, ami olcsóbb,
de kevésbé hatékony. Ha
már a szimultán oktatásnál
tartunk, arra is fel szeretném
hívni iskoláink vezetõinek a
figyelmét, hogy amennyiben
az elemi osztályokban mind-
össze annyi gyerekkel ren-
delkeznek, hogy csak egy
osztályt tudnak indítani  (pl.
3 elõkészítõ osztályos, 1  el-
sõs, 3 másodikos, 2 harmadi-
kos és 2 negyedikes), mert
nincs meg a TT 63/1-es cik-
kelye szerint elõírt 12 gyerek,
akkor a példának felhozott
vagy az ahhoz hasonló hely-
zetekben a szimultán oktatás
metodológiája szerint nem
egy, hanem két osztály indít-
ható (elõkészítõ+ I+II. és
III+IV. osztály). 

3. Új értékelés

A 2012-es évben megkez-
dõdik a tanulók eredményei-
nek  új szempontok szerint
történõ értékelése, új mód-
szerek kipróbálása, kimun-
kálása. A II. osztályok végén
országos felmérést rendez-
nek, a IV. osztályok végén
pedig szelektív felmérést.
Ezek során értékelik a felmé-
rések eredményeit, összeha-
sonlítják azokat a javasolt or-
szágos sztenderdekkel.
Mindez az oktatás minõsé-
gének a javítása szempontjá-
ból történik, nem pedig
egyes pedagógusok munká-
jának az értékelése céljából.
A jövõben kiderül, hogy
ezek a felmérések hozzájá-
rulnak-e a rendszer mûködé-
sének a javulásához. Egy do-
log biztos, hogy mérések nél-
kül nem lehet sztenderdeket
kidolgozni. Sztenderdek nél-
kül viszont nincs minõség-
biztosítás.

4. Összegzés

Az eszmefuttatásom  1–3-
as pontjaiban tárgyaltakat
tartom a 2012-es év leglénye-
gesebb oktatásszervezési fel-
adatainak. És akkor még
nem részleteztük eléggé az
oktatás új tartalmi vonatko-
zásait: az új órakereteket, az
új tantervek kidolgozását, az
új tankönyveket. Ezekre a
kérdésekre, ha már lesz mire,
és az olvasók is igényelni
fogják bemutatásukat, más
alkalommal visszatérünk.

Lennebb kell vinni a küszöböt
Folytatás a 15. oldalról

– Két dolog szükséges: egy-
részt a jog léte a törvényben,
másrészt az akarat a közös-
ségen belül, hogy éljen azzal
a joggal. 

A tennivalóknál tartot-
tunk.
– Említettem a lakosság-
arányhoz kapcsolódó teen-
dõket, illetve azt is, hogy
fontos megõriznünk szerzett
jogainkat 20% alatt is. Lehe-
tõvé kell tennünk egyrészt
azt, hogy 20% alá csökkenés
esetén megõrizzük jogain-
kat, de azt is, hogy a mindig
is 20% alatt levõ települése-
inken megadjuk a lehetõsé-
get az önkormányzatnak,
hogy saját határozataival
gyakorlatba ültethesse mind-
azokat a jogokat, amelyek
20% fölött kötelezõek. Erre
azért van szükség, mert bár a
törvény nem tiltja, a bíróság
sok esetben elutasította az
ilyen jellegû önkormányzati
kezdeményezéseket. És ha
már ennek a küszöbnek a
módosítása szóba került, ezt
is lassan terítékre kell ten-
nünk. Az Európa Tanács
nyelvi kartáját ratifikáló álla-
mok mindegyikével szem-
ben a szakértõi bizottság
megfogalmazta ezt az elvá-
rást. Némely ország lépett is
ebbe az irányba, például
Szlovákia is csökkentette a
küszöböt. Legújabban Ro-
mániával szemben is megfo-
galmazták ezt az ajánlást,
ezért meggyõzõdésem, hogy
nálunk is megérik az idõ
elõbb-utóbb arra, hogy fel-
vessük ezt. Továbbmenve a
teendõkkel,  meg kell néz-
nünk, hogy mi van az okta-
tásban, és mi van demográfi-
ai téren. Ezért két nagyon
erõs program indult most az
RMDSZ-en belül: egyrészt a
„Minden magyar gyermek
számít!” elnevezésû prog-
ram, ami arra próbál ösztö-
nözni különbözõ tevékeny-
ségeken keresztül minden
családot, hogy a gyerekét ad-
ja magyar iskolába. Kiemeli
annak fontosságát, hogy a
gyermekek anyanyelvükön
képesek leginkább tanulni,
illetve hogy nem kerül többe
az anyanyelven történõ okta-
tás, de ha mégis igen, akkor
erre számos támogatási lehe-
tõség van. A másik program
pedig gyerekvállalás és csa-
ládtámogatás irányából pró-
bálja meg megszólítani a
magyar közösség egészét. 

Talán hasonló progra-
mokat kezdeményezhetne
az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatala is, ha volna rá
egyetértés a többi nemzeti
közösség részérõl, nemde? 
– Szívesen vállalnánk, ha jo-
gilag egyáltalán volna rá le-
hetõségünk. A hivatalunk
eddig is támogatott különbö-
zõ oktatási programokat,
kampányokat, ám a kam-
pányjellegen túl nem tudunk
olyan programokat életbe
léptetni, amelyek közvetlenül
a népszaporulat növekedését
célozzák. Az anyanyelv
megõrzése viszont benne van
a hatáskörünkben, és vannak
olyan programjaink, ame-

lyek az anyanyelv oktatását
segítik elõ. Ugyanakkor nem
zárkóztunk el eddig sem, és
ezután sem fogunk elzárkóz-
ni olyan kezdeményezések
támogatásától – akár part-
nerként, akár más formában
–, amelyek a szaktárcák felõl
érkeznek. Nyitottak vagyunk
a tanügyminisztérium, a
munkaügyi minisztérium,
egészségügyi minisztérium
minden olyan irányú prog-
ramjának támogatására,
amelyek a kisebbségek fogyá-
sának, arányvesztésének
megakadályozásához járul-
nak hozzá. Ha csak annyit
érünk el ebben az évben,
hogy a következõ tanév vég-
re úgy kezdõdik, hogy az új
tanügyi törvénynek minden
egyes eleme életbe lép és gya-
korlatilag alkalmazhatóvá
válik, akkor nagyot léptünk
elõre, nagyot nyertünk.

És mivel segíti a hivatal
az új tanügyi törvény alkal-
mazását?
– Még nem tudtunk tárgyal-
ni errõl az idén, de továbbra
is mûködni fog a tankönyv-
programunk, amely révén
különbözõ líceumi tanköny-
vek ingyen jutnak a diákok
kezébe, ez egy régi és jól be-
vált program. Tavalyelõtt in-
dult és tavaly folytatódott az
iskolai könyvtárak megsegí-
tését célzó programunk,
amely az idén bõvülni fog.
Gyakorlatilag két év alatt
minden magyar iskolába si-
került eljuttatnunk értékes
könyvcsomagokat. Most azt
szeretnénk, hogy két év he-
lyett egy év alatt jusson el
minden iskolába a követke-
zõ csomag, ami azt jelenti,
hogy dupla költség, dupla
erõfeszítés, de szerintem
megéri, és meg is tudjuk ezt
valósítani. A költségveté-
sünk, hál’istennek, megenge-
di ezt az idén. És rendszere-
sen támogattunk eddig is
minden olyan kezdeménye-
zést, amely az anyanyelvi
oktatás elõsegítését célozza:
pedagógusok találkozóit, fó-
rumait, képzési projektjeit,
és ezután sem fogjuk cser-
benhagyni azokat, aki ilyen
ügyben fordulnak hozzánk.
Tehát az ilyen típusú tevé-
kenységeket visszük tovább
ebben az évben is. Ott van-
nak továbbá a kulturális
programok, e tekintetben
sem lesz „rendszerváltás” a
hivatalban. Most már na-
gyon-nagyon sok általunk
támogatott program a tizen-
valahányadik évadjánál tart,
igyekszünk azokat folytatni
a továbbiakban is. A pályá-
zóink zöme éppen ezekre a
hagyományossá vált rendez-
vényekre kér támogatást. De
vannak újszerû kezdemé-
nyezések is, amelyek új
keletû témákat javasolnak
akár gazdasági tanácskozá-
sok formájában, akár a mo-
dern technológia felhaszná-
lásáról szóló rendezvények
keretében, akár pedig a
sporttevékenységet illetõen.
És jól jön ez a bõvítés, hiszen
hozzá kell szoktatnunk a
közvéleményt és a többségie-
ket is, hogy az etnikai kérdés
nem pusztán néptáncból és
népviseletbõl áll, hanem

vannak gazdasági, szociális,
sport, ifjúsági vetületei is, és
akár egy gazdasági konfe-
rencia is lehet kisebbségi,
hogyha azoknak az embe-
reknek szól, akik ilyen nyel-
ven szakosodtak. Vagy egy
ifjúsági sportverseny is lehet
kisebbségi jellegû, amennyi-
ben magyar iskolák között
zajlik, például. 

Vagyis a nemzetiségi lét
egy teljes világ, különben
nincs is... 
– Ezt nem érti sokszor a ro-
mán társadalom, hogy mi
közünk nekünk a focikupá-
hoz vagy a gazdasági konfe-
renciához, és mindig meg
kell magyaráznunk, hogy a
nemzetiségi lét több minden-
bõl áll, mint pusztán az etni-
kai jelleg. 

Szóba került a modern
technika alkalmazása. Ez
megjelenhetne a hivatal
könyvprogramjában is.
Elektronikus formában
több könyvet lehetne adni
az iskolai könyvtáraknak,
és fõleg olcsóbban, mint pa-
pírra nyomtatva. Hama-
rabb jutna el a könyv a ren-
deltetési helyére.
– Ez nyilván így igaz, erre
mi is gondoltunk, csak hát
tekintetbe kellett vennünk
azt, hogy iskoláinknak kö-
rülbelül a kétharmada vidé-
ki, falusi, községi iskola,
ahol szinte nincs is számító-
gép. A mi programunk pedig
ebben a stádiumban az isko-
lák könyvtárát hivatott gya-
rapítani, oly módon, hogy
az adományozott könyveket
(szótárak, történelmi köny-
vek, anyanyelvünk és hagyo-
mányaink jobb megismeré-
sét célzó kiadványok) a diá-
kokon kívül a tanítók és ta-
nárok is fel tudják használni,
akár az órák keretében. 

De feltehetõleg otthon a
gyereknek van számítógé-
pe, és a hivatal segítségével
interneten megkaphatja a
keresett könyvet. A mai
gyerek számítógéppel a ke-
zében születik... És végsõ-
soron hozzá kell hogy eljus-
son a könyv, nemde? A
Tanügyminisztérium példá-
ul foglalkozik egy virtuális
könyvtárnak a létrehozásá-
val. Na mármost ennek a
virtuális könyvtárnak a
nemzeti kisebbségi állomá-
nyát kellene kialakítani,
gyarapítani, szorgalmazni,
felügyelni stb.
– Igen, ez elképzelhetõ, és ez
a jövõ egyik kihívása is egy-
ben. De ne feledjük, hogy
bármennyire is visszaszoru-
lóban van a nyomtatott
könyv a modern technika vi-
lágában, azért nekünk mégis
az a feladatunk, hogy min-
denki számára egyformán
hozzáférhetõ módon és felü-
leten juttassuk el az informá-
ciót az iskolákba. Ebben a
pillanatban még a könyv az
egyedüli olyan közös formá-
ja az információnak, ame-
lyet a legmodernebben fel-
szerelt gimnáziumtól le a
tízgyerekes, eldugott sze-
gény falusi elemi iskoláig
ugyanolyan „olvasóval”
minden gyerek elolvashat.
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Folytatás a 13. oldalról

Holott, alaposabban megis-
mervén a Hegedüs-életmû
valódi dimenzióit, ez a mel-
lesleg odavetett pár mondat
legalább annyit – ha nem
többet – takar és jelent, mint
az Ady-kutatásban jeleske-
dés. És nem azért, mintha
Adyt helyesen értelmezni,
munkásságára értelmesen
fényt vetni nem volna dicsé-
retes, egész embert próbára
tevõ feladat, hanem mert az
a cselekvõ személyiség, aki
élete alkonyán, a társadalmi
aktivitás peremére szorulva,
szülõhelyét odahagyva tör-
vényszerûen fordult szinte
teljes egészében az iroda-
lomtörténet felé, pályafutása
delelõjén, hosszú évtizede-
kig  olyan sokoldalú tevé-
kenységet folytatott, ráadá-
sul kézzelfogható eredmény-
nyel, amit a fontosságához
mérten legalább ma illik ér-
tékelni és értékesíteni.

Hegedüs Nándor azok kö-
zé a jó értelemben vett, a leg-
nehezebb körülmények kö-
zött Romániában maradó
muszáj-herkulesek egyike,
akik a „lehet – mert kell” el-
ve mellett kötelezték el ma-
gukat, és ez a beállítódás irá-
nyította következetesen
egész  életében. 

A Romániai Magyar Irodal-
mi Lexikon szerint „jelentõs
közéleti szerepet vállalt a két
világháború közötti idõszak-
ban. Elõbb mint a Városi Ta-
nács tagja Nagyvárad szín-
házi hagyományainak foly-
tonosságáért szállt síkra,
majd az Országos Magyar
Párt Bihar megyei tagozatá-
nak alelnöke és 1928-tól
több cikluson keresztül par-
lamenti képviselõje. Pártál-
lástól függetlenül támogatta
a romániai magyar baloldali
mozgalmakat. A város kul-
turális életében fontos szere-
pet játszott az általa létreho-
zott Hírlapiroda és az azzal
kapcsolatos Kölcsönkönyv-
tár.” 

Egy fehér hollónak számí-
tó mai értékelés szerint (Szi-
lágyi Aladár – Erdélyi Riport,
2006. június 1.) „Hegedüs
Nándor annak a zsidó szár-
mazású, magyar identitását

az impériumváltás után is
következetesen vállaló, Vá-
radon különösen jelentõs ér-
telmiségi rétegnek volt az
egyik legtekintélyesebb kép-
viselõje, amelyre nem hatott
bénítólag a diktátum okozta
trauma, amely nem süllyedt
el az önsajnálat mocsarába,
amely nem szökött a dicsõ
múltba, s a Magyarországra
tántorgás útvesztõit sem vá-
lasztotta menedékül... Min-
denekelõtt – bár az impéri-
umváltás elõtt keveset értett
románul – az új helyzetben
nagyon hamar és nagyon jól
megtanulta az állam nyelvét.
Közíróként, pártpolitikus-
ként, parlamenti csaták
résztvevõjeként a folyama-
tos, szerteágazó, naprakész
tájékozottság jellemezte. A
közelmúlt, a ma történései-
nek, a román politikum ese-
ményeinek, egyáltalán: a
többségi nemzet mentalitá-
sának jobb megértése végett
egy történész igényességével
tanulmányozta át a román
nemzeti törekvések históriá-
ját a kezdetektõl a jelenko-
rig. Stúdiumai közben rá kel-
lett döbbennie, hogy meny-
nyire a szûklátókörûség, a
realitásérzék hiánya, a hibát
hibára halmozás, végsõ so-
ron mekkora tehetetlenség
jellemezte a nemzetiségi kér-
dés szempontjából a kiegye-
zés után önállósult magyar
bel- és külpolitikát. Hegedüs
Nándor vette magának a fá-
radságot, újból és újból át-
nézte az utóbbi fél évszázad
erdélyi és regáti román, illet-
ve külhoni sajtójának min-
den, a kérdéskörrel kapcso-
latos anyagát, s következteté-
seit éppen a jogsérelmek elle-
ni hatékonyabb küzdelmet
elõsegítõ önrevízió jegyében
fogalmazta meg. Eljutott
odáig, hogy legtöbb kortár-
sánál alaposabban ismerte
azt a »román közeget«,
amelynek mozgásterében
cselekednie adatott.” 

Kántor Lajos egy tanul-
mányában idézi Gáll Ernõ-
nek, az 1957-ben újraindított
Korunk fõszerkesztõjének
emlékezését Hegedüsrõl:
„Elfogultan és elutasítóan
néztem mindig Hegedüs
Nándor, a Nagyvárad, majd

(...) Szabadságra változtatott
címû másik helyi napilap fõ-
szerkesztõjének magas, de
kissé hajlott alakjára. Nekem
õ és lapja túl konzervatív
volt. Sok víznek kellett a Kö-
rösön, illetve a Szamoson le-
folynia, míg megtanultam
becsülni és tisztelni Magyar
Párt-i képviselõként vívott
kemény parlamenti csatái,
karakánsága, majd késõbb
ama tudós könyve okán,
amelyet Ady váradi éveirõl
írt.” De elismerõ szavakat ol-
vashatni ugyanebben a ta-
nulmányban a kortárs Ligeti
Ernõtõl („megbízható em-
ber, elméjének biztonságá-
ban, életérzésének fegyelme-
zettségében sohasem lehetett
csalódni...”), illetve egy
1936-os interjúban is, amit
Tamási Áronnal készített a
Független Újság riportere, Ko-
vács György a Németh
László Magyarok Romániá-
ban címû tanulmányával
kapcsolatos vita ürügyén
(„Hegedüst Szabó Bénivel
együtt a legõszintébben
nagyrabecsülöm, és elsõsor-
ban ez a kisebbségi politikus
jelenti nekem azt a felké-
szültséget és önzetlen mun-
kavállalást, amelyet az egész

Magyar Párt kebelén belül
példaképnek lehetne odaállí-
tani. Ha jól érzem, Hegedüs
Nándor becsületbeli kérdést
csinál a maga részérõl abból,
hogy egyrészt a Magyar Pár-
tot, másrészt pedig, az erdé-
lyi magyar zsidóságot Né-
meth Lászlóval szemben
megvédje. Tiszteletre méltó
kiállásnak látom az övét
még akkor is, ha nem érthe-
tek vele egyet...”).

Az itt-ott elszórt múltbeli
és jelenkori értékelések ösz-
szegyûjtése és egybevetése
fontos feladat, de még fonto-
sabb az életmû kézzelfogha-
tóan érzékelhetõ vonulatai-
nak feltárása, megismerése.

Az újságírással magát fia-
talon eljegyzõ Hegedüs szü-
lõvárosában, Nagyváradon
a legendás Sas Endre mellett
tanonckodott, s 1918-ban
már a lap fõszerkesztõjeként
tevékenykedik. Újságírói vé-
nája a negyvenes évek köze-
péig gyakorlatilag kiapadha-
tatlan, akkor is inkább azért
hallgat el, mert a sors kihúz-
za alóla azt a valóságot, ami-
ben otthonosan érzi magát.
Leginkább a Nagyvárad (ké-
sõbb: Szabadság), a Magyar
Kisebbség és a Pesti Napló te-

remtenek pástot ahhoz,
hogy elmondhassa meglátá-
sait, elemzéseit, gondolatait
a romániai magyarság ki-
sebbségi létérõl, a ro-
mán–magyar kapcsolatok-
ról, a történelmi megbékélés
módozatairól és etikájáról.
Munkásságának ez a része,
bár szabadon kutatható, jó-
szerint még feltáratlan és in-
kább jelzésértékû kiadvány-
okban elérhetõ: publiciszti-
kai írásaiból 1941-ben rende-
zett két kötetet sajtó alá
Nagyváradon – az Erdélyi le-
velek a Pesti Naplóban megje-
lent cikkeit, a Nincs béke igaz-
ság nélkül pedig a Magyar Ki-
sebbség számára készített ta-
nulmányait tartalmazza. A
zöm azonban ott rejtõzkö-
dik, névtelenül vagy álné-
ven, a nagyközönség számá-
ra gyakorlatilag már elérhe-
tetlen lapgyûjtemények mé-
lyén, igen gyakran azonosí-
tásra és feldolgozásra várva.
2006-ban történt a Nagyvá-
radi Ady Társaság részérõl
kísérlet arra, hogy válogatást
adjon közre Hegedüs újság-
cikkeibõl és parlamenti fel-
szólalásaiból (Magyarok a ro-
mán parlamentben, Ágoston
Vilmos elõszavával), ami
mintegy meghosszabbítja
Hegedüs Nándor utóéletét.

Ehhez szeretném hozzá-
fûzni olvasmányélményei-
met azzal kapcsolatosan,
hogy sikerült hozzáférnem
az 1941-ben Nagyváradon
kiadott Erdélyi Levelekhez a
csíkszeredai Kájoni János
Megyei Könyvtár dokumen-
tációs osztálya révén, Kele-
men Katalin jóvoltából. 

A közel 200 oldalas kötet
anyagát a szerzõ elõszava
szerint a Pesti Naplóban éve-
ken át megjelent erdélyi leve-
leibõl válogatta, melyek in-
kognitóban jelentek meg.
„Minthogy a román lapok
sûrûn polemizáltak ezekkel
a cikkekkel és követelték,
hogy írójukat vonják felelõs-
ségre, a román politikai
rendõrség szorgalmasan ku-
tatta a szerzõjüket, és beval-
lom: nem lett volna szá-
momra kellemes, ha felfe-
dezték volna – emlékezik
Hegedüs. – Budapesti cikke-
imben igyekeztem tárgyila-

gosan írni, fõleg adatokkal
dolgozni, és ezeket az adato-
kat túlnyomórészt éppen az
erdélyi románok múltjából
merítettem.”

A továbbiakban néhány
idézettel, mozaikszerûen kí-
sérlem meg összerakni azt a
képet, amit a harmincas
évek derekán Hegedüs Nán-
dor a román–magyar kap-
csolatokról, a románság tu-
dati sajátosságairól az anya-
ország felé közvetített, s
amelyben szikrányit sem vá-
dolható érzéketlen revansiz-
mussal – egyszerûen doku-
mentált, mértéktartó és
konstruktív véleményt
mond.

„Mi nem követjük a hajda-
ni román publicisztika példá-
ját, amely minden politikai
pör nyomán, amely a régi
magyar idõben megesett, a
magyar bíróságot gyalázta és
a világ elõtt meghurcolta. Po-
litikai perekben nem várunk
elfogulatlanságot a bírósá-
goktól, mert hiszen a törvé-
nyeket rendszerint az uralko-
dó hatalom szelleme dirigál-
ja, és így azoknak a végrehaj-
tása sem mentes a hatalom
szolgálatától. Tudjuk azt is,
hogy Ghibu minden külsõ
hatásvadászatot igénybe vett,
hogy a szegény magyar új-
ságírókra mennél szigorúbb
ítéletet csikarjon ki. Saját sze-
mélyének pereskedését nem-
zeti üggyé fújta fel és nem
úgy állította fel a kérdést a bí-
róság elõtt, hogy Daróczi
Kiss Lajos újságíró a vádlott
és Ghibu a fõmagánvádló,
hanem Daróczi Kiss Lajos a
vádlott és  a  fõmagánvádló:
a  román   nemzet.” (Legyen
igazság, 1937.)

„Megtörtént, igen tisztelt
Fõtitkár úr 1912-ben, hogy a
magyarországi román politi-
kusok között viszály tört ki,
és akármilyen hihetetlen is
ma: ennek a viszálynak az
elsimítására Stere Constan-
tin személyében egy románi-
ai képviselõ és egyetemi ta-
nár jött ide Erdélybe, hóna-
pokig tartózkodott itt, sõt
Budapestre is ellátogatott és
a bukaresti kormány megbí-
zásából likvidálta a magyar-
országi román politikusok
konfliktusát, sõt ezt a neve-

Mi marad utánunk?
Tûnõdés egy jeles publicista, Hegedüs Nándor erdélyi leveleit olvasva
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Tavaly december 7-én
Jordi Savall és a Hespèrion
XXI együttes Isztambulból
Dimitrie Cantemir: A zenetu-
domány könyve valamint a sze-
fárd és az örmény zenei hagyo-
mányok címmel koncertezett
a Román Atheneumban. A
hangverseny, jóllehet ugyan-
azt a címet viseli, mint a
2009-ben megjelent lemez, s
nagy vonalakban megismét-
li annak a koncepcióját – ot-
tomán szerájmuzsika kiegé-
szítve az isztambuli kulturá-
lis kohóban élõ két jelentõs

kisebbség, az örmények és a
szefárd zsidók zenei hagyo-
mányaival –, valójában a
mûsorban szerepel néhány
más anyag is Jordi Savall
„keleti” zenei albumaiból,
az Orient–Occidenttbõl
(2006), a Jérusalembõl, a La
Ville des deux Paix-bõl (2008)
és az említett lemezbõl, a La
Sublime Porte: Voix d’Istanbul
1430-1750-bõl (2011). Így az
anatóliai zene ez alkalom-
mal gazdagodott egy salta-
rellóval (a Cantigas de Santa
Maria gyûjteménybõl), a hí-
res Lamento di Tristanóval
egy XIII. századi olasz ze-

nei kéziratból, továbbá
Savall saját kompozíciójá-
val, amely Marcabru truba-
dúr Pax in nomine Domini po-
émája alapján készült. E
mûvek jelenléte világosan
utal azokra a nyugati civili-
záció és az iszlám közötti
békés vagy kevésbé békés
érintkezésekre, melyekre
egykor az Ibériai-félszigeten
került sor – állapítja meg
Theodor E. Ulieriu-Rostás a
decemberi hangversenyrõl
írt krónikájában. Ilymódon
a koncert a Cantemir-
gyûjtemény anyagára felfû-
zött Földközi-tenger menti

zenei kincs bemutatásává
vált. S mint mindig, amikor
Jordi Savall ilyen repertoár
elõadására vállalkozik, most
is a közel-keleti hagyomá-
nyos zene legjobb megszó-
laltatóit állítja hadba (török,
örmény, bolgár, görög és
marokkói zenemûvészeket),
akikhez a Hespèrion XXI-
nek mindössze csak két tag-
ja csatlakozik: Pedro Este-
van ütõhangszeres és az
együttes vezetõje, Jordi Se-
vall. Ezeknek a zenészeknek
a hihetetlen, egyedülálló vir-
tuozitása már önmagában
véve felér egy attrakcióval, s

a mûsor gazdag lehetõséget
jelent számukra mûvészetük
megmutatására. A hangver-
seny krónikása ezzel kap-
csolatban elsõsorban a szá-
mos taksimot (klasszikus tö-
rök, illetve arab zenei szá-
mot) említi, aztán a nagy lé-
legzetû ottomán hangszeres
mûveket. A kulturális meta-
diskurzusok sztereotípiáin
túl  valamennyi zenedarab
elõadásában jelen van – sze-
münk láttára születik meg –
az élénk, lüktetõ, közvetlen
párbeszéd ezek között a mû-
vészek között. S a mesebeli
hangszerekbõl elõcsalt szí-

nek fokozzák az egész elõ-
adás hatását, még azok szá-
mára is, akik edzett régize-
ne-hallgatók, sõt nem elõ-
ször találkoznak a hagyo-
mányos ottomán zene ma-
gasiskolájával.

Theodor E. Ulieriu-Rostás
véleménye szerint Savall az
eredeti régizenébõl kiindulva
az élõ és elevenen ható mu-
zsika útját járja – a muzeális
rekonstrukcióval szemben
elõnyben részesíti a zenében
megnyilvánuló hatékony,
cselekvõ emlékezetet. Mert
nem kis dolog egy csapatban
színpadra hozni öt törököt,

Kantemiroglu zeneszerzõ a mai világban
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zetes eseményt Budapesten
a Vadászkürt szállodában
120 terítékes banketten meg-
ünnepelték, és itt olyan szó-
noklatok hangzottak el az
ország fõvárosában, ame-
lyek valósággal hadüzenet
számba mehettek Magyaror-
szág ellen... Ezzel szemben
mi, romániai magyarok eb-
ben a 17 évben soha hasonló
aktussal nem szegtük meg ál-
lampolgári lojalitásunkat.
Nem vettünk részt semmiféle
ellenséges külföldi tanácsko-
záson, nem írtunk röpirato-
kat, vagy memorandumokat,
nem szónokoltunk idegen fó-
rumokon, nem hívtunk ma-
gunk közé magyarországi
faktorokat... Nem jegyzett fel
ennek a 17 évnek a történel-
me egyetlen esetet sem, ami-
kor a magyarság zendülést
vagy rebelliót csinált volna
bárhol is. Törvénytisztelet-
ben olyan messze mentünk
el, ami már szinte máskép-
pen is kvalifikálható volna a
»ojalitás« kifejezésnél.” (Levél
a Népszövetség Fõtitkárához,
1936.)

„A tíz év eredménye bi-
zony nem sok, de ez nem
Bethlen György munkájá-
nak, hanem a marcangoló
idõnek a meddõsége. Beth-
len György maga az utódál-
lamok kisebbségi kormány-
zását egyik beszédében azzal
jellemezte, hogy ebben a po-
litikában »az elvétel elve« do-
minál. E két szóban minden
benne van. E politika idesto-
va húsz éves impériumok
alatt Prágától Belgrádig so-
hasem adott, hanem azt néz-
te, hogy mit lehet elvenni:
földet, iskolát, állást, kenye-
ret. Bethlen György is tíz
évig folyton defenzívában ál-
lott, vajon megszerezhetne-e
a legnagyobb hadvezér is di-
csõséget, ha örökké csak vé-
dekeznie kell? És ma az ost-
rom nem úgy megy a kisebb-
ségek ellen, mint a régi nem-
zetiségi harcok idején, nem
rozsdás, kimustrált mordá-
lyokkal, hanem a neó-
nacionalizmus új vakmerõ-
ségének és támadó elbizako-
dottságának, a felelõsség
megvetésének minden gáz-
rohamával.” (Erdélyi jubile-
um, 1936.)

„Nem reklamáljuk ma-
gunknak a magyar nevû ro-
mánokat, de ne csavarják ki
románosra a magyarok ne-
veit és ne parancsoljanak reá
a névelemzés babonájával,
hogy románok legyenek. Ne
csináljanak a Szûcsbõl

Sucsut, a Bánból Banut, a
Bácsból Bacsut és ne tépjék
ki õket ezen a címen a ma-
gyarságból.

Vannak románok is, akik
felemelték már szavukat a
nevek játéka ellen, Bessza-
rábiában, amely tudvalevõ-
leg száz évig orosz uralom
alatt nyögött, sok románnak
»scki« és »ow« végzõdésû ne-
ve van. Ezekrõl a fajkutató
román nacionalizmus kiderí-
tette, hogy oroszok és kezdte
õket ezen a réven kinyomni
a hivatalokból. Pan Halippa
volt miniszter ez ellen erélye-
sen protestált és kemény sza-
vakkal ostorozta a »lelkek
cenzorait», akik az emberek
szívében turkálnak. Fájda-
lom: az erdélyi román veze-
tõk között senki sem akadt,
aki a lelkek cenzorait meg-
leckéztette volna.

Idegenhangzású nevek
mögött éppen úgy dobognak
magyar szívek, amint ma-
gyar nevek mögül kicsap a
magyarok ellen a gyûlölet és
türelmetlenség. Románia
magyarsága nem akarja ne-
vét megváltoztatni és nem
szándékszik magyarságát ro-
mán nevek mögé bujtatni.
De magyar nevével is ra-
gaszkodik emberi és állam-
polgári jogaihoz.” (Név és lé-
lek, 1936.)

„Húszezer ember gyûlt
össze a napokban az alvinci
határban, szabad mezõn,
hogy ezt az évfordulót meg-
ünnepelje. Maniu Gyula
nagy beszédben emlékezett
vissza a múltakra és ecsetelte
a »magyar elnyomást«. […]
Dicsérte a román nép kitar-
tását és acélosságát a múlt-
ban, amely meg tudta sze-
rezni az ismeretlen fiatal fis-
kális számára az alvinci
mandátumot, és rátérve az
újabb idõkre, így beszélt:
,,Nagyromániába eljött kö-
zénk a román liberális párt
szemete és ahelyett, hogy
megengedte volna, hogy sza-
badon használjuk választó-
jogunkat, amit oly sok szen-
vedés árán vívtunk ki, meg-
gátolta jogaink gyakorlását,
akárcsak a csendõrök tették
annak idején. Ellopták sza-
vazatainkat és képviselõket
varrtak a nyakunkba, akiket
soha nem láttunk. És tisztvi-
selõket ültettek ide, akik in-
kább a saját zsebükért dol-
goztak, semmint a népért.”
(Az alvinci jegyzõ, 1936.)

„Igaza van Maniunak: mi
nem tanultunk a történelem-
bõl. Mi nem azt néztük, ho-

gyan intézi el a románokat a
cár Besszarábiában, és mit
csinál a szultán az örmé-
nyekkel Anatóliában. Mi
mentünk a magunk feje
után: szabad emberek sza-
bad országát akartuk.

[…] Pedig sok mindent
elõreláttak azok, akik prófé-
tai lélekkel érezték meg a dü-
börgõ jövõt. Erdély fiai évek-
kel elõbb már óvtak, intet-
tek, figyelmeztettek bennün-
ket. És amikor látták, hogy a
magyar gondolkodás nem
tudja a szabadság szeretetét
a rabság rendszerével felcse-
rélni, kezdték kirajzolni ma-
guknak aggódó elméjükben,
hogy mit is fognak csinálni,
ha a katasztrófa csakugyan
lecsap. Nem lesz ugyan ma-
gyar impérium – vigaszta-
lódtak –, de lesznek magyar
intézmények, kultúrvárak,
közmûvelõdési bástyafokok
és erõdítmények, ahol meg-
húzódhatnak.

Ady Endre írja Ha Erdélyt
elveszik? nagy kérdése kap-
csán: »Egy fontos erdélyi vá-
ros, egy különösen nagysze-
rû ember jóvoltából, kultúr-
palotát csinált, különöset és
nagyszerût:

– Ez lesz, ha a Sors akarja,
a magyar menedék, a dús ta-
karó. Itt fogjuk õrizni ma-
gunkat, mi magyarok, akik
egymás ellen annyit vétet-
tünk. Ide fogunk verssel, ze-
nével, beszéddel összebújni,
ha baj lesz.«

Micsoda naivitás, micsoda
álomjárás, minõ ködevés! A
nagy kultúrpalota Marosvá-
sárhelyen, amirõl a költõ ír,
ma már nem is a magyar tár-
sadalomé, nem is Marosvá-
sárhely városáé, hanem egy
román közmûvelõdési egye-
sületé. És követte ezt a sorsot
az egyéb kultúrfészkek sor-
sa. A sas sziklája és az ökör-
szem bozótfészke egyaránt.
Oh be ostobák voltunk!” (Os-
tobák voltunk, 1936.)

„Erdély és Besszarábia ro-
mán közvéleménye, elsõsor-
ban az intelligencia ma is zú-
golódik amiatt a két súlyos
inzultus miatt, amely e két
tartomány reprezentánsait a
román parlament mindkét
házában érte. Az egyik urat:
Pop Ghitza volt alminisztert,
régi erdélyi újságírót és poli-
tikust a kamarában megver-
ték, a másikat: Pan Halippa
volt minisztert, a besszarábi-
ai román mozgalmak egyik
vezetõjét pedig türelmetlen
vihar rendezésével hallgat-
tatták el a szenátusban.

Mindkettõt el akarták némí-
tani azért, mert szóvá mer-
ték tenni azt az elégületlen-
séget, amely Erdélyben és
Besszarábiában a románsá-
got eltölti... Pop Ghitza csu-
pán annyit mert mondani az
erdélyi közállapotok õszinte
ecsetelése kapcsán, hogy Er-
délyt elárasztották a régi ki-
rályság jó és rossz elemei
egyaránt, és az erdélyi ro-
mánság elhelyezkedése emi-
att alig halad elõre. Pan
Halippa pedig a besszarábiai
románság szegénységének és
elhagyatottságának felvázo-
lása közben azt állította,
hogy az oroszok több vasúti
vonalat építettek, mint a 18
éves román uralom. Pop
képviselõt ezért ököllel ver-
ték le a szószékrõl, Pan
Halippát pedig hazaáruló-
ként hurrogták le.” (A lelkek
cenzorai, 1937.)

[1948-ban] „A román ifjak
végigszáguldták Erdélyt a
márciusi napok után és a
nemzeti megújhodást és a
szociális szabadságot hirdet-
ték fõleg és elsõsorban a job-
bágyság eltörlését. A magyar
falvakban is lelkesen hallgat-
ták a román ifjakat. Még a
balázsfalvi híres május 15-i
román nemzetgyûlésen is
százával jelentek meg a ma-
gyarok.

A kolozsvári román ifjú-
ság is gyûlésezett, tanácsko-
zott és pontokba foglalta  kí-
vánságát a román nyelv ér-
vényesülésérõl, az iskolázta-
tás és a vallásszabadság
gyakorlásáról, kimondván,
hogy »a többi aktuális kérdé-
sekre vonatkozóan pedig az
erdélyi magyar nemzet kí-
vánságaihoz híven csatlako-
zik, és ha ezeket a kéréseket
méltányolni fogják, nem ide-
genkednek Magyarország és
Erdély uniójának   eszméjé-
tõl, hogy így a nemes ma-
gyar nemzettel a haza közja-
va elõmozdítására és   annak
felvirágoztatására mint jó
polgárok közremûködje-
nek«. A pesti román ifjúság
felhívást bocsátott ki az erdé-
lyi román ifjúsághoz és a for-
radalmi magyar törvényho-
zás testvéri támogatására
hívta fel õket: »Kérjük a sza-
badságot és igazi testvéri
egyenlõséget és azt vérünk
feláldozásával is segítsük
meg«. Móga Demeter ro-
mán ügyvéd szintén a testvé-
riség mellett tör lándzsát:
»Honfi és honfi között sem
nemzetiség, sem szabadság
ne tegyen különbséget«.

Testvéri és magyarbarát ér-
zelmekkel van eltelve a
nagyváradi román ifjúság is.
Május 9-én bocsátotta ki
felhívását Erdély románjai-
hoz: »Mi magunkat a ma-
gyar nemzet nagylelkûségére
bízzuk, a magyar független
minisztériumtól várjuk sor-
sunk javulását, de saját
munkásságunktól is, mert ír-
va vagyon: zörgessetek és
megnyittatik...«

Május 15-én zajlott le a
balázsfalvi népgyûlés, ame-
lyet Barnutiu nagy szónokla-
ta és 16 pontból álló határo-
zati javaslata tett örökké em-
lékezetessé. Ezeket a ponto-
kat és ezt a beszédet jó volna
sokszorosítani és a magya-
rok között kiosztani, minde-
nütt, ahol laknak, hadd lássa
mindenki, hogy mit kíván-
tak a románok 90 évvel ez-
elõtt, és mivé zsugorodott
ma a román impérium alatt
a magyarok számára mindez
a valóságban. A jobbágyság
felszabadítása, az egyházak
szabadsága, az egyenlõ
adóztatás, a dézsma eltörlé-
se, sajtó- és szólásszabadság,
személyes szabadság, es-
küdtszék, a román papok ál-
lami fizetése, román iskoláz-
tatás, a nemzeti privilégiu-
mok eltörlése, alkotmányo-
zó gyûlés egybehívása.

Szinte a történelem iróniá-
ja ma, amikor Romániában a
magángazdaság román tá-
mogatásáról szóló törvény
készül, ahol elõ akarják írni,
hogy a magáncégek milyen
túlnyomó százalék faj-
románt kötelesek alkalmaz-
ni, hogy a Balázsfalvi határo-
zatok 4-ik pontja a román
nemzet számára teljes keres-
kedelmi és ipari szabadságot
követel, a céhek és kiváltsá-
gok megszüntetésével. Ma a
románság olyan törvényeket
hoz, amelyek a céhek ural-
mát nemzeti alapon vissza
akarják állítani: nyelvvizs-
gák, korlátozás, nemzeti sze-
lekció útján fosztják meg a
magyarságot még attól a le-
hetõségétõl is, hogy fiaink
szerény iparosok, vagy szató-
csok lehessenek, amint ezt az
izzó nacionalista agyak nem-
csak elképzelik, hanem en-
nek a megvalósítását is köve-
telik.” (Kolozsvári március,
1937.)

„...Egy erdélyi román író
lefordította románra a Sze-
gény gazdagok címû regényt
és két kötetben bõséges elõ-
szóval kiadta. A regény ro-
mán címéül a fõ alakot vá-

lasztotta: Fatia Negra néven,
úgy, ahogy magában Jókai-
ban is a híres erdélyi úri rab-
lóvezér  szerepel.

Jókai Mór neve éppen
olyan homályban él a román
közönség elõtt, amint példá-
ul a magyarok nem hallották
talán soha Sadoveanu Mi-
hály nevét, aki szintén közel
száz regénnyel és népies el-
beszéléssel gazdagította és
gazdagítja ma is a román
irodalmat. A két szomszé-
dos ország kultúrája és iro-
dalma bámulatos sötétség-
ben él a másik nép elõtt.
Egy-egy politikus neve még
csak felhangzik az ajkakon,
de az írók és mûvészek telje-
sen ismeretlenek.

Éppen a politika közreját-
szása folytán, egy-egy ma-
gyar író neve akkor bukkan
fel a román sajtóban évtize-
dek óta, ha ezzel is azt lehet
bizonyítani, hogy a magyar-
ság milyen ellensége volt a
románságnak. Egyes idéze-
tek szinte periodikusan jár-
ják be a lapokat, és a román
közönség tudatából ki sem
lehet vésni azt a hitet, hogy a
magyar irodalom is azt a fel-
adatot vállalta mindenben
magára, hogy a gyûlöletet és
elnyomást szítsa a románság
ellen. Most aztán ámulva ál-
lapítják meg, hogy íme a leg-
nagyobb magyar regényíró
olyan románbarát mûvet írt,
ami dicsõségére válhatna
bármelyik román írónak is.”
(Jókai a románok között,
1938.)

Az ehhez hasonló, hálás-
nak mutatkozó tallózásnak
rendszerint szigorú határt
szokott szabni az a képtelen-
ség, hogy a jobb demonstrá-
ció végett az egészet idéz-
zük. De hát a tallózásban se
legyünk telhetetlenek. Fenti
passzusok talán elegendõk
felhívni a figyelmet arra,
hogy egy tekintélyes életmû
megrajzolásához a lexikon-
adatok és hivatkozások betû-
in, mondatain túl, kötelessé-
günk egészséges kíváncsiság-
gal felkutatni és fellapozni
azokat a szövegeket, melye-
ket elõdeink nem véletlenül
hagyományoztak ránk annyi
tárgyismerettel és kor-tanú-
sággal. Sokszor éri az a vád
az utókort, hogy nem tanul,
vagy igen rosszul tanul a
múltból, a történelembõl.
Ezért van az, hogy a sérel-
meket makacsul megõrizzük
ugyan, míg a tanulságoktól
érthetetlenül óvakodik az
emlékezet.

egy görögöt, egy bolgárt, egy
marokkóit és két örményt, s
ha a török hangszerektõl kö-
rülvett, azok társaságában
megszólaló örmény duduk
(fafúvós hangszer) megbéké-
lésre hív, akkor Savall vállal-
hatja a kockázatot, hogy
együttesével meglepetést
okoz még Cantemirnek is.
Természetesen mindenki íz-
lése szerint mérlegeli ezt a
megközelítési módot, de
senki sem tagadhatja, hogy
ennek a mûvészi alkímiai
mutatványnak az üzenete
termékeny és csodálatra
méltó.

Mert mirõl is van szó tu-
lajdonképpen?

A régizenészek körében a
Kelet és Nyugat közötti pár-

beszéd eszméje, úgy tûnik,
divatban van már évtizedek
óta, és az eredményeket te-
kintve jótékonynak bizo-
nyult, akár a muzulmán vi-
lágról, akár Távol Keletrõl
volt szó – állítja meg ezt
már egy régebbi cikkében,
amelyet Jordi Savall Istan-
bul – Dimitrie Cantemir –
Le Livre de la Science de la
Musique címû, 2009-ben
megjelent albumáról írt. Az
album olyan kelendõ volt,
mint a friss, meleg kenyér.
Jordi Savall és csapata ellá-
togatott Iaºi-ba, s személye-
sen adták át Cantemir zené-
jét a fejedelem szülõföldje
lakóinak. Ez a hangverseny
valóban történelmi jelentõ-
ségû – állapítja meg E.

Ulieriu-Rostás. Dimitrie
Cantemir húsz évet töltött
Isztambulban, kezdetben
túszként, késõbb pedig test-
vére, Atioh Cantemir fejede-
lem követeként. Akkoriban
Kantemiroglunak hívták.
Isztambuli tartozkodása
alatt tökéletesítette enciklo-
pédikus mûveltségét, és je-
lentõs személyiséggé vált a
török társadalomban. A
XVII. század végén Isztam-
bulban kozmopolita elit
uralkodott, ahol az arisztok-
rata zenész megszokott volt.
A hiedelem szerint a Török
Birodalom több költõfejedel-
met és zenészfejedelmet
adott, mint bármelyik ország
Európában. Érdemes lenne
ellenõrizni ezt. Cantemir ott

két nagy tekintélyû zenész
tanítványává vált, az egyik a
tanbur (hoszszú nyakú pen-
getõs hangszer) mestere volt,
s ugyanakkor tanítóként a
következõ zenészgenerációk
mestere is, fõkét a nemesek-
bõl lett mûkedvelõ zenésze-
ké. És ebben a korban, ami-
kor a birodalom fõvárosában
mûvelt zene egyéni arculatot
nyert forrásához, a hagyo-
mányos perzsa–arab mûze-
néhez viszonyítva, ekkor
született meg a klasszikus tö-
rök zene.

Cantemir erejébõl arra is
tellett, hogy néhány újítást
vezessen be. Például a zene
lejegyzésére az arab ábécé
betûibõl álló rendszert alko-
tott. Klasszikus török zenei

gyûjteménye 355 darabot
tartalmaz, ezek közül kilenc
a saját szerzeménye. A len-
gyel származású török ze-
nész, Ali Ufki gyûjteménye
mellett (õ a nyugat-európai
hanglejegyzési rendszert
használta) Cantemir mûve a
legfõbb forrás, ahol megta-
lálhatók, és amelybõl megis-
merhetõk a XVII. századi
ottomán zene mestereinek a
mûvei. Savall felvételeinek
hallatán egy amerikai zene-
kritikus a Cantemir gyûjte-
ményében található zenét a
Brandenburgi koncertekhez
hasonló értékûnek minõsí-
tette.

Jó, hogy legalább külföl-
dön méltó megszólaltatókra
talált.Jordi Savall
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Könyvek kisebbségekrõl 
– kisebbségeknek

Hencz Hilda: A magyar Bukarest. A bukaresti magyarok rövid tör-
ténete a kezdetektõl napjainkig
Bukaresti Könyvtár Kiadó, 2011.

„Ha a XX. század elsõ felében mintegy 50 ezer magyar élt
Bukarestben, jelenleg ez a közösség kihalóban van, tagjainak
száma 6000-nél kevesebb” – véli a szerzõ.

Hencz Hilda: Bukaresti magyar idõszaki kiadványok, 1860–2010.
Bukaresti Könyvtár Kiadó, 2011.

Az idõk folyamán ilyen magyar lapok is voltak Bukarestben:
A Jó Pásztor (1910–1911); Házassági Újság (1922–1938); Az
Igazság Õrállója (1924); a Róka (1926–1929.); A Nagy Világ
(1932). Egyesek mellbevágó kiadványok lehettek, mint példá-
ul a Bukaresti Bomba (1933) vagy a Begyûjtõ Ügynökök Útmuta-
tója. Tükrözik a hely szellemét.

Anca Ciuciu és Felicia Waldman: Történetek és képek a zsidó
Bukarestbõl. Noi Media Print Kiadó, Bukarest, 2012.

Megtudhatjuk, hogy 1930-ban mintegy 70 ezer zsidó élt Bu-
karestben, vagyis a bukaresti lakosság 11 százaléka. Ma 3000-
en ha vannak. A Lipscani-on és a környékén lévõ üzletek
szinte kivétel nélkül a zsidó kereskedõké voltak, akárcsak az
egyes üzlethelyiségekben felszerelt fotóstúdiók is. Tehát a zsi-
dó közösség Bukarestben elsõsorban kereskedelemre és fotó-
mûvészetre szakosodott, és persze közülük került ki a román
szellemi elit számos tagja.

Bántó István: Magyar közmûvelõdés a román fõvárosban
Polis Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Különösen figyelemre méltó a Vigyázók fejezet, amelyben töb-
bek között a „szórványlelkek gondviselõjérõl”, a „regáti ma-
gyar balsorsról”, „az irodalom napszámosáról”, „igaz igékrõl
és talmi igazságokról” olvashatunk.

Lõrinczi László: Három dráma. Solus Eris, Kolozsvár, 2011. 

A három színmû – A szeretõ, a Kuncz tanár úr és a Contra
Galileum – közül csak az elsõ került színpadra; az viszont sze-
rencsés volt, mert Harag György rendezte Kolozsváron. A
másik kettõt is szívesen megnéznénk, csak hát ma a rendezõk
és a társulatok világszerte közismert sikerdarabokra buknak,
nem érdekli õket a hazai. Kár, mert ezáltal egyedülálló él-
ménytõl fosztanak meg bennünket, és sajátmagukat is.

XXX: (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek.
Metamorphosis of the (Drama)texts. Stories of Relation I–II. Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011.

A 2009. június 4–7-i kolozsvári színháztörténeti konferencia
szerkesztett szövegeit tartalmazza, amelyek érdekes gondola-
tokat indíthatnak el az olvasóban – például azt, hogy mikor
láthatjuk végre a papírsírba süllyedt iskoladrámákat. Talán
felszínre hozhatná azokat egy nekik szentelt fesztivál, példá-
ul Kézdivásárhelyen, ahol hajdan olyan erõteljes vígjátékokat
játszottak, mint a Kincskapálók. De más gondolatok is tá-
madhatnak, például az, amelyre a könyv egyik szerkesztõje,
szerzõje – Egyed Emese utal: „A színházat a bevezetõ tanul-
mányok a politikumtól sem mentes mûvészeti kapcsolattörté-
net terepeként mutatják meg: a strasbourgi – német/francia –
és a kolozsvári – magyar/román – társulatok mûsor- és kö-
zönségpolitikája , mûvészeti tervezése, drámai és latens válto-
zásai arra utalnak, hogy az európai színház történetében van
helye  nyugat/kelet párhuzamosságokról beszélni.”


