
„Az antropológus szemüvegét tagadhatatlanul magamon viselve, az eseményhez való közelfér-

kõzés nem könnyû feladatát vállaltam magamra, a közéjük furakodás minden nüánsznyi alkal-

mát lesve. A kívülállóságomat nem ismerõ, bennszülött magyarok kvázi érthetetlenségére: csilla-

píthatatlan kíváncsisággal és intellektuális vágyakozással néztem az elkövetkezõ napok elébe: va-

jon mi történik majd ezen a terhes napon?” Gyõri Tamásnak, a kolozsvári Babeº-Bolyai

Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke hallgatójának írása. 18. oldal
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Egy fordítás jelen idejérõl 

Lõrinczi László, mint minden mûvébe, a
fordításaiba is belevitte egész lényét, szelle-
miségét, élettapasztalatát, korlátlan érdeklõ-
dését, megfigyelõ szenvedélyét, tiszteletét a
mû iránt, amelyet magyarra átültetett, és
csodálatát a nyelv iránt, amelyrõl átültette.
A Nyestfiak fordításáról szóló írás közrea-
dásával tisztelgünk emléke elõtt.

Szépirodalom 16-17

Történelem 14
Nemzeti színû ferdítések

A szerzõ, Gabriel Catalan két, 1990 után ki-
adott történelemkönyvet elemez, amelyben
hemzsegnek a bizonyítékok arra, hogy a
tankönyvírók továbbra is a nemzeti-kom-
munista szemlélet szerint tálalják a romá-
nok történetét, és tovább folytatják a törté-
nelemhamisító manipulációkat, kárt okozva
vele a végre lehetõvé váló román–magyar
megbékélésnek. Sorozatunkat folytatjuk.

Könyvismertetõk 19
Kései tudósítások, védjegyek 
és íróportrék – ellenfényben

„Kései tudósítás a párizsi konferenciáról”:
Koszta István 2010-ben megjelent könyvé-
re joggal figyelhet föl a közvélemény, hi-
szen olyan témát érint, amelyben legtöbb-
ször ma is eleven sebként szokás vájkálni,
a sorstragédiákhoz illõ komorsággal és
megrendüléssel. „Védjegyek. Íróportrék –
ellenfényben”: Cseke Péter szapora tollú
író, a sajtó világa és az irodalmi jellemzé-
sek-elemzések következetes támogatója,
az esszé kitartó mûvelõje és ébren tartója.
Irodalomtörténeti jelentõségû kötetei je-
lentékeny számban sorakoznak immár
munkássága ama képzeletbeli polcán,
amit minden szerzõ elõbb-utóbb megácsol
magának és könyveivel benépesít. 

Zsehránszky István 

A marosvásárhelyi Divers
Egyesület, amelynek ön az el-
nöke, arról híres, hogy nagyon
jók a projektjei. 
– A Divers Egyesület pár éve ala-
kult, tehát „még eléggé frissek va-
gyunk a piacon”. Persze nem
most kezdtük,  egy amerikai ala-
pítványnak – a Project on Ethnic
Relationsnak a munkáját folytat-
juk. Elsõsorban a kisebbség és a
többség közötti kapcsolattal fog-
lalkozunk, az utóbbi években az
interkulturális kapcsolatok felé
irányulnak a projektjeink, leg-
alábbis mi ezeket tartjuk a legha-
tékonyabbaknak. Ezekkel tudjuk
felmutatni azt a sokszínûséget s
annak a pozitívumait, amely eb-
ben az országban, az itt élõk ré-
vén létezik, és ami érték, gazdag-
ság, de sajnos nem sokan ismerik
fel ezt. 

Folytatása a 15. oldalon

„A fiatalokat céloztuk meg”

A Noua Dreaptã szélsõjobboldali szervezet minden évben erõdemonstrációt tart az erdélyi városokban a december 1-jei román nemzeti ünnepen Fotó: archív

Nemzeti megemlékezési
incesztus: önkritikátlanság

Koreck Mária, a marosvásárhelyi Divers Egyesület elnöke szerint vissza kellene hozni az önkéntességi szellemet
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Azokat a hûbéri szerzõdé-
seket, amelyeket az erdélyi
fejedelem ªtefan Rãzvannal,
valamint a  Mihai által kül-
dött munténiai bojárok kül-
döttségével kötött, a tan-
könyvírók „Báthori Zsig-
mond által készítettek”-nek
minõsítik, és  „megalázó ki-
kötéseket” tartalmaznak. Mi
több, Havasalföld esetében
„a bojárok összeesküvésé-
rõl” van szó, azokéról, akik
az szerették volna elérni,
hogy a Mihai hatalma csök-
kenjen, és hogy újabb „jogo-
kat és kiváltságokat” szerez-
zenek (helyeket az ország-
gyûlésben, egyházi gyarapo-
dást az Ungrovalahiai [Ha-
vasalföldi] Érsekségnek, gaz-
dasági és politikai elõjogo-
kat), és e tekintetben Mihai
szavaira hivatkoznak, arra,
amit egyik lengyelországi
vendégének mondott: „Or-
cátlanul becsaptak”, a bojá-
rok „saját akaratuk szerint
cselekedtek”. Tekintetbe vé-
ve Mihai vendégének kilétét,
valamint azt, hogy híre sincs
a megtorlásnak Eftimie ér-
sekkel, a püspökökkel, illet-
ve „az áruló” bojárokkal
szemben, vagy annak, hogy
a sértett uralkodó felmondta
volna az említett szerzõdést,
mindössze arra következtet-
hetünk, hogy Mihai amo-
lyan diplomáciai nyilatkoza-
tott tett azért, hogy Lengyel-
ország gyanakvását csök-
kentse, a lengyelek ugyanis
idõközben, 1995 augusztu-
sában, Moldvában ªtefan
Rãzvan helyett Ieremia
Movilát ültették trónra, a tö-
rökellenes politika ellenzõjét
és a lengyel érdekek hûséges
kiszolgálóját.

A létrehozott hûbéri vi-
szony mûködõképességének
legfõbb bizonyítéka az, hogy
a szerzõdõ felek 1594 és
1599 között kölcsönös kato-
nai támogatásban részesítet-
ték egymást a törökök elleni
harcban. A tankönyvek rész-
letesen foglalkoznak vele,
bár nem minõsítik ezt a
tényt valóságos értékének és
jelentõségének megfelelõen.
Így Báthori Zsigmond már a
Mihai törökellenes fellépésé-
nek kezdetén (1594. novem-
ber 13-án Bukarestben)
„2000 katonát küldött”, se-
gítségként. Velük találkozha-
tunk – „Király Albert pa-
rancsnoksága alatt” – az
1595-ös harcokról, beleértve
a cãlugãreni-i csatáról (1595.
aug. 23.) szóló leírásokban
is. Azt viszont a szerzõk
nem tisztázzák kétséget kizá-
róan, hogy Mihai (akárcsak
számos elõdje) magyar hû-
bérura segítségével szerzi
vissza a törökök által elvett
országát és trónját, annak el-

lenére, hogy megemlítik:
„Mihai 1595. szeptember
12-én Bran mellett, a
Dâmboviþa menti Stoeneºti-
en várta a segítség érkezését
szövetségeseitõl”, valamint
azt, hogy „Zsigmond átkelt
a hegyeken mintegy 23 000
katonával, közöttük 13 000
zsoldossal, a székely csapa-
tokkal, ªtefan Rãzvan kis
hadával és a toscanai segéd-
csapattal (a Silvio Piccolo-
mini vezénylete alatt álló
300 katonával)”. A katonai
együttmûködés további pél-
dái: Mihai és Zsigmond
1596-ban és 1598-ban össze-
hangolta a támadó és a vé-

delmi hadmûveleteket [jólle-
het a havasalföldi vajda idõ-
közben, 1598 márciusában
békét kötött a törökökkel],
vagy „a Habsburg Rudolffal
(1598-ban a Dealu kolostor-
ban) megkötött barátsági és
katonai szövetségi szerzõ-
dés, amely által, miközben
Zsigmond elsõ ízben lemon-
dott a trónról, Mihai egykori
hûbérura hûbérurának a va-
zallusa lett, vagyis II. Rudolf
német császáré, aki egyben a
magyar királyi címet is birto-
kolta. Errõl az alárendeltségi
viszonyról hallgat a tan-
könyv, csupán azt említi,
hogy a Báthori Zsigmonddal
szembeni „kierõszakolt va-
zallusság ettõl kezdve vég-
képp megszûnt”.

Ezután Mihai „személyes
kezdeményezésének” esz-
méjét bizonygatják, amely
már az 1596–1597 közötti
idõszakkal kapcsolatban is
felmerült, miszerint Mihai
„a hegyeken túli hadjárat

mellett döntött, amelynek
tökéletes megszervezése ar-
ra vall, hogy e hadjárat gon-
dolata õt régóta foglalkoz-
tatta”.

Csakis azért, veszi fel
Mihai „a császári tanácsos
és helytartó címet (…) vala-
mint a császári hadak fõpa-
rancsnoka” címet, hogy a II.
Rudolf császár gyanúját el-
oszlassa.

Ugyanezt a nézetet vallják
Moldva meghódítása eseté-
ben is, amely ugyancsak al-
kalmat adott Mihainak,
hogy a függetlenségét érez-
tesse: „Egyrészt az, hogy ál-
landóan megtagadta azok-

nak a területeknek az átadá-
sát, amelyeket a császár
kardjával szerzett, valamint
az, hogy Erdélyben teljesen
független politikát folytatott,
újabb merész lépésre köte-
lezte õt.”

Annak ellenére, hogy
Mihai Târgoviºtébe és Iaºi-
ba helytartókat iktatott be
(fejedelmi helytartókat; ural-
kodót nevezett ki Moldvába,
akárcsak korábban Havasal-
földre), váltig bizonygatják,
hogy „1600-ban politikai
egyesülés történt” (ami
mindössze öt hónapig, má-
justól szeptemberig tatott).
A szerzõk szerint a politikai
egyesülést bizonyítja  Mihai
rangcíme (amelyet az 1600.
május 27-én kibocsátott ok-
irat szerint használt) és a „jól
ismert pecsét, amelyen meg-
jelenik a három román test-
vérállam”. „Hosszas tárgya-
lások nyomán sikerült kicsi-
karnia azt, hogy a Habsburg
Birodalom elismerje õt Ha-

vasalföld és Moldva uralko-
dójának, valamint Erdély fe-
jedelem rangú kormányzójá-
nak.”

Ennél súlyosabb ferdítés
az, hogy Mihai tetteihez
nemzeti célokat társítanak, a
nemzeti egység és öntudat
eszméjének meglétét mind a
fejedelem, mind pedig a ro-
mán népesség esetében. Né-
hány kivételt (A.D. Xeno-
polt, P.P. Panaitescut) leszá-
mítva, a nemzeti motiváció
állandó jellemzõként jelenik
meg a román történetírás-
ban. A tankönyvek lemon-
danak az egyik hamis beál-
lításról, miszerint „Havasal-
föld, Moldva és Erdély –
együtt, amire úgy vágy-
tunk”, de kitartanak a má-
sik, a „dák eszme” mellett:
„A dák terv – minden román
egyesítése egy energikus ha-
talom révén – az egyetlen út
számunkra a függetlenség fe-
lé a minket leigázni kívánó
hatalmi érdekekkel szem-

ben, az Ottomán Birodalom-
tól kezdve Lengyelországig
és a Habsburg Birodalo-
mig”, más szóval „a Román
Országok egyesítésének a
szükségszerûsége”. „Tudva
azt, hogy az ottománellenes
koalíció széthullik, Mihai rá-
jött arra, hogy ilyen vesze-
delmes politikai körülmé-
nyek között csakis a Román
Országok egyetlen vezetés
alatt történõ egyesülése
mentheti meg az olyan nagy
áldozatok árán elnyert füg-
getlenséget.”

A szerzõk e felfogásnak
megfelelõen eltúlozzák azo-
kat a proromán intézkedé-
seket, amelyeket Mihai
Viteazul vezetett be Erdély
kormányzása idején: havas-
alföldi bojárokat ültetett be
a fejedelmi tanácsba (a
munténiai fõurak nagyrésze
nem is volt román szárma-
zású, hanem görög vagy
levantei); az erdélyi várakba
bizalmi emberei közül neve-

zett ki várkapitányokat
(akik közül sokan balkáni
származásúak voltak); beve-
zette a román nyelv haszná-
latát egyes kancelláriai ira-
tok készítésekor (kevés ilyen
irat készült, s azok is cirill
betûs írással); adományokat
nyújtott román nemeseknek
(amellett hogy e nemesek
etnikai hovatartozása meg-
lehetõsen vitatható, a szer-
zõk megfeledkeznek arról,
hogy Mihai Viteazul ado-
mányban részesített magyar
és székely nemeseket is); a
jobbágy parasztoknak ki-
sebb engedményeket kaptak
tõle: legeltetési jogot, meg-
tiltotta a kínzásukat, fel-
mentetette õket az ortodox
papok javára való robot vég-
zésétõl (az erdélyi paraszt-
megmozdulások miatt volt
kénytelen ilyen engedmé-
nyeket tenni; ezzel szemben
Havasalföldön egészen más
intézkedéseket hozott: tör-
vényerõre emelte például a

parasztok földhöz kötését,
1595-ben és 1596-ban meg-
tiltotta a munténiai jobbá-
gyok számára a költözkö-
dést).

A tankönyvírók különös-
képpen eltúlozták Mihai
Viteazul vallási politikáját.
Mihai, ortodox lévén, gö-
rögkeleti templomot alapí-
tott Gyulafehérváron. De
ne feledjük, hogy a tismanai
rendházfõnöknek, Serghié-
nek a  kinevezését márama-
rosi püspökké, vagy a Ne-
agoslav papét Brassóban a
bolgárszegi ortodox temp-
lom élére, akárcsak egyes
Kárpátokon túli szerzetesek
áttelepítését a gyulafehérvá-
ri kolostorba Eftimie érsek
határozta el, az egyházi ha-
tóságokkal együtt – õk a fe-
jedelemmel szemben auto-
nómiával rendelkeztek min-
den egyházi kérdésben. Kü-
lönben Eftimie érsek 1595
óta rendelkezett a fent
említett jogokkal, attól

kezdve, hogy május 20-án
Gyulafehérváron a havasal-
földi küldöttség vezetõje-
ként aláírta a Báthori Zsig-
monddal, az akkori erdélyi
fejedelemmel szembeni va-
zallusi szerzõdést (lehetsé-
ges, hogy Báthori András
uralkodása alatt visszavont
egyet-mást e szerzõdés elõ-
írásaiból). 

Alaptalan az az állítás, mi-
szerint Erdélyben: „az orto-
dox vallás hivatalosan elfo-
gadott vallássá vált, és
[Mihai]  Gyulafehérváron
megalapította  az Erdélyi
Ortodox Érsekséget”,
ugyanis õ nem alapított ilyen
érsekséget, hanem abban az
idõben Eftimie havasalföldi
érsek ellátta az erdélyi orto-
dox püspök szerepét is (ami
különben a tankönyvbõl is
kiderül, amikor a gyulafe-
hérvári püspöki székrõl ír,
amely a Mihai Viteazul által
1597-ben alapított templom-
ban található).

Tehát egyáltalán nem nyil-
vánvaló Mihai Viteazul poli-
tikájának „a központosító és
egyesítõ jellege” sem általá-
nos külpolitikai aspektusát
tekintve, sem pedig annak
alapján, ahogyan Erdélyt
kormányozta, jóllehet mind-
két tankönyvben azt állítják,
hogy „Mihai Viteazul meg-
próbált uralkodásához társa-
dalmi alapot, különöskép-
pen román társadalmi alapot
teremteni. Mihai Viteazul-
nak az a próbálkozása, hogy
román közigazgatást vezes-
sen be, akárcsak általában az
õ politikája, elégedetlenséget
váltott ki a nemesek köré-
ben, s megrontotta a császár-
ral való kapcsolatot”; „Bár
szándékainak véghezvitelé-
hez nem volt elég idõ, Mihai
Viteazul az egyesülés leg-
fõbb szavatolójaként tevé-
kenykedett, õ volt a legfonto-
sabb politikai és katonai
döntéseket hozó tényezõ a
Kárpátok, a Duna és a Feke-
te-tenger közötti egész tér-
ségben.”

Ezzel szemben viszont a
tankönyvek elismerik:
„Mihai Viteazul kötelezett-
séget vállalt arra, hogy érin-
tetlenül hagyja az erdélyi ki-
váltságosok érdekeit”;
„megerõsítette a székelyek
régi szabadságjogait, mint
olyanokét, »akik a keresz-
tény közösség javáért harcol-
tak«, vagyis a törökök ellen”.
Továbbá tényként állapítják
meg, hogy 1600 szeptembe-
rében a tordai országgyûlé-
sen „az erdélyi kiváltságos
rendek (...) fellázadtak
Mihai ellen »a rájuk rótt szo-
katlan terhek«, valamint »az
erejüket gyengítõ« kötele-
zettségek miatt”, nem pedig
etnikai megfontolásokból
(Székely Mózes székelyei ki-
tartottak Mihai Viteazul
mellett, hálából a régi kivált-
ságaik visszaállításáért), il-
letve a románok feltételezett
elõnyben részesítése miatti
elégedetlenségbõl.

(Folytatjuk)

A szerzõ két, 1990 után kiadott történelemkönyvet elemez,

amelyben hemzsegnek a bizonyítékok arra, hogy a tan-

könyvírók továbbra is a nemzeti-kommunista szemlélet sze-

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

ténelemhamisító manipulációkat, kárt okozva vele a végre

lehetõvé váló román–magyar megbékélésnek.

Gabriel Catalan 

Nemzeti színû ferdítések

Mihai Viteazul Báthori Zsigmond
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Folytatás a 13. oldalról

Pedig ahhoz, hogy jó vi-
szony legyen többség és ki-
sebbség között, vagy ah-
hoz, hogy jó viszony legyen
a különbözõ nemzeti kö-
zösségek között, valóban
mindenekelõtt kapcsola-
tokra van szükség. Önök
hogyan építik ezeket a kap-
csolatokat?
– Megpróbálunk olyan prog-
ramokat kialakítani, ame-
lyek több éven keresztül élet-
ben vannak, és folytatódnak.
Ezt fontosnak tartjuk, mert
többek között a vélemény-
formálókkal is foglalkozunk,
tanárokkal, újságírókkal; be-
folyásolni szeretnénk, de
nem mindig sikerül, a dön-
téshozókat is, és a célkategó-
ria tagjait hiába hívjuk meg
egyszeri alkalomra, egy ta-
lálkozóra, az nem elég. Leg-
feljebb felkeltjük az érdeklõ-
dést. De ha többet akarunk,
programokat kell kialakíta-
nunk, amelyek több éven ke-
resztül futnak. Elsõsorban a
fiatalokat céloztuk meg,
mert úgy gondoljuk, hogy az
õ körükben könnyebben fel
lehet kelteni az érdeklõdést;
továbbá mert a fiataloknak a
gondolkodásmódja köny-
nyebben formálható. Ezért
évente országos versenyt
szervezünk. Nem a verse-
nyen van a hangsúly, az csu-
pán egy forma; programun-
kat így fogadta el a tanügy-
minisztérium, amely partne-
rünk ebben. Akciónk arról
szól, hogy a sokszínûség egy
pluszérték, erre utal a címe
is: A sokféleség – esély a jövõ-
ben. Etnikailag vegyes csapa-
tok vesznek részt benne: lá-
nyok és fiúk, csapatonként
öt-öt személy, és õk egész
éven keresztül elméletileg is-
merkednek a másság, a sok-
színûség különbözõ aspektu-
saival, ugyanakkor gyakor-
latban is – és ez a kreatív rész
– õk maguk próbálják bemu-
tatni azt, hogy a saját közös-
ségükben hogyan jelentke-
zik, miként létezik az etnikai
sokszínûség. A versenynek
van  helyi szakasza, továbbá
megyei, regionális és orszá-
gos szakasza, és  nagyon ér-
dekes, hogy a kreatív fázis-
ban végül is mivel jelentkez-
nek ezek az ötödikes-nyolca-
dikos korosztályból való gye-
rekek. 

Nem ijeszti el õket a sok
elmélet?
– Úgy veszem észre, hogy ez
esetben a gyerekeket semmi
sem ijeszti el. Viszont olyan
tanárokra van szükség, akik
eljuttatják hozzájuk a hírét
ennek a megmutatkozási le-
hetõségnek, ennek a mozga-
lomnak,  amelyet ki szeret-
nénk építeni országszerte,
olyan pedagógusok kellenek,
akik támogatják a gyereke-
ket a felkészülésben, és ab-
ban, hogy eljuthassanak a
különbözõ szakaszokra. A
verseny helyi szakaszai a leg-
fontosabbak. Azok teljesen
önkéntes alapon szervezõd-

nek, helyi szinten. A minisz-
térium is, és mi is itt inkább
tanácsot adunk, bibliográfia
juttatásával tudunk segíteni.
Ezért ez a rendezvény na-
gyon jó példa az interetnikai
kapcsolatokban aktívan tevé-
kenykedõ önkéntességre,
egyáltalán az önkéntességre,
ami manapság ritka dolog...

És amit valahogy vissza
kellene hozni a társadalmi
gyakorlatba.
–  Az önkéntesség létezik, de
inkább szociális téren és ifjú-
sági vagy sporttéren nyilvá-
nul meg. Nagyon köszönjük
azoknak a tanároknak, akik
ezt vállalják.

És tulajdonképpen mit
csinálnak ezek a vegyes csa-
patok? Hogy jelenik meg
náluk a sokszínûség? 
– Nagyon sok csapat van az
országban. Több mint ezer
fiatal vesz részt minden év-
ben ezen a versenyen, és az
öttagú csapatok nagy része
minimum három etnikum-
ból kerül ki. De van olyan
csapatunk is, ahol az ötöt is
meghaladja az etnikumok
száma. Ez a kettõs identitás
folytán alakul így. Sok eset-
ben amikor összeállnak a
csapatok, akkor derül ki, tu-
lajdonképpen akkor fedezi
fel a részt vevõ gyermek,
hogy neki van még egy má-
sik identitása is. És a csapat-
ban elõveszi azt a nyelvet,
amelyet nem mindig használ
anyanyelvként, de amely je-
len van a családban, és így
sok esetben visszajönnek
olyan identitáselemek, ame-
lyekre máskülönben nem fi-
gyel sem õ, sem a környeze-
te, eltûnnek, elvesztõdnek.
Ez különösképpen a kis lét-
számú kisebbségeknél fordul
elõ, és nagyon fontosnak
tartjuk, hogy sajátos identi-
tásuk így legalább kifejezésre
jut. 

És az általa hordozott ér-
tékek még talán megment-
hetõek.
– A versenyben szereplõ
gyermek faggatni kezdi a
szülõket, nagyszülõket, is-
merõsöket. Sok esetben elõ-
kerülnek a hagyományos ru-
házati darabok, amelyek
már eltûntek a mindenna-
pokból. Elõkerülnek a szo-
kások, beszélgetnek róluk,
feldolgozzák azokat a ver-
senybeli kreatív tíz perc rész-
ben; mert van egy ilyen ver-
senyrész is, nem csak elmé-
letbõl áll a vetélkedõ. Szóval
érdekes dolgok kerülnek elõ.
S ami a legfontosabb,  hogy
az öt fiatal megtanul együtt
dolgozni, megismerik egy-
mást közelebbrõl, mert hiá-
ba járnak ugyanabba az is-
kolába, ritkán adódik alka-
lom arra, az osztálytársak
ritkán kerülnek annyira kö-
zel egymáshoz, hogy ezek az
identitáselemek is elõkerül-
jenek, megmutatkozzanak.
És így, ha ennyire közel ke-
rülnek egymáshoz egy csa-
patban, akkor egyfajta köl-

csönös bizalom épül, amire
késõbb, az életben nagyon is
szükség van, és nem kizáró-
lag csak etnikai téren, mert
csapatmunkában kell dol-
gozni, vagy kellene dolgozni
általában.

És erre a kölcsönös biza-
lomra nemcsak a jövõben,
hanem már ma is nagy
szükség van. Nagyon szép
dolog, hogy például román
és magyar fiatalok egymás-
ra találását segítik egy
olyan városban, mint Ma-
rosvásárhely, amelyik nem-
rég még frontváros volt,

ahol szörnyû nemzetiségi
összecsapások történtek,
ugye, 1990 márciusában.
Tehát ott is, akárcsak or-
szágszerte, valóban nagy
szükség van arra, hogy a fi-
atalok más világot teremt-
senek, mint amilyent a
nagyapáik meg az apáik te-
remtettek számukra, mind-
annyiunk számára. És ez
csak így sikerülhet, hogyha
a különbözõ nemzetiségûek
már gyermekkorban megis-
merik egymást, megbecsü-
lik egymást, és együtt pró-
bálnak elrendezni dolgo-
kat. Ezekben az öttagú csa-
patokban a román és a ma-
gyar fiatalok mellett még
kik jelennek meg?
– Amikor elindítottuk ezt a
versenyt, akkor hangsúlyo-
san gondoltunk a roma fiata-
lokra és azokra a gyerekekre,
akiknek máskülönben nincs
sikerélményük, viszont a
fent vázolt csapatmunka ál-
tal ebben  a versenyben sike-
reket érhetnek el.

Milyen sikerrõl van szó?
– Ebben a versenyben, mon-
danom sem kell, nem az
úgynevezett elit iskolák vesz-
nek részt, hanem számtalan
kis falusi iskola csapatai,
amelyek különben el vannak
szigetelve. Kialakultak már
olyan kapcsolatok is, hogy a
versenyen találkozott két is-
kola csapata, akár egy me-

gyébõl, akár más megyék-
bõl, és azután kapcsolatban
maradtak versenyen kívül is:
együtt kirándultak, lett egy
külön kis programjuk, pro-
jektjük; a verseny, mondhat-
ni, valahogy összekovácsolta
õket. Ez fõleg roma és nem
roma többségû iskolák kö-
zött alakult ki, ami fontos,
mert az elszigetelten tanuló
roma gyerekek nemigen
érintkeznek másokkal, és ez
a szocializálódási hiány ké-
sõbb eléggé meglátszik raj-
tuk, miként a többségieken
is. Mert ha az adott vidéken
a többségi gyermek, akár

magyar, akár román nem is-
meri meg a roma gyereke-
ket, akkor valójában késõbb,
felnõtt korban sem találko-
zik velük, még a munkahe-
lyen sem...

Vagy ha találkozik ve-
lük, idegeneknek nézi õket.
– A munkahelyen, sajnos,
ritkán fordul elõ, hogy
együtt dolgoznának még, és
ezért fontos, amit sikerült el-
érnünk. Nem egy eredetileg
betervezett, de kívánt ered-
mény. Most már az ötödik
alkalommal szervezzük ezt a
versenyt, és láthatjuk az
eredményeit. Azt például,
hogy a roma gyerekek is be
tudják bizonyítani, hogy õk
hasznos tagjai a csapatnak.
Lehet, hogy a csapatban az
elméleti kérdésekre nem
mindig õk adják meg a vá-
laszt, de rengeteg más, gya-
korlati munkában, amire
ugyancsak szükség van, õk
bizony sokszor ügyesebbek-
nek bizonyulnak. Tehát ve-
lük együtt áll össze a csapat,
lesz erõs, és velük együtt tud
gyõzni.    

Beszélgetésünk elején el-
hangzott, hogy a vélemény-
formálóknak a befolyásolá-
sára törekednek, az az
egyik megcélzott kategória.
Jutottak-e elõbbre ezen a
téren? Mit értek el velük? 
– Elsõsorban információkat

szeretnénk szolgáltatni a vé-
leményformálóknak. Azt
szeretnénk, hogy mindenki
számára elérhetõek legyenek
a kisebbségekrõl szóló infor-
mációk. Pár évvel ezelõtt be-
fejeztük az amerikai alapít-
vány által megkezdett mun-
kát, és kiadtunk egy kisebb-
ségekrõl szóló könyvet,
amelyben minden Romániá-
ban élõ nemzeti közösség
történelme megtalálható.
Ezt a tanároknak szántuk...

Mi a címe?
– A romániai kisebbségek
történelme. Románul jelent
meg, a honlapunkon olvas-
ható, megtalálható tehát
nemcsak nyomtatott formá-
ban. A tanügyminisztérium
elfogadta, tanterv van hoz-
zá, tehát választott tantárgy-
ként lehet tanítani az isko-
lákban. A mi célunk az volt,
hogy információként ajánl-
juk fel, fõleg a többségiek-
nek, de használhatja bárme-
lyik kisebbség is, mert ugye
mi is alig tudunk valamit
egymásról. Fontosnak tar-
tottuk, hogy pontos adatok
és pontos információk legye-
nek benne, ezért a kisebbsé-
gek által kiválasztott törté-
nészek írták az egyes nemze-
ti közösségekrõl, etnikumról
szóló fejezeteket, és elsõsor-
ban a történelemtanároknak
szánjuk, akik tankönyvként
használhatják, diákjaikkal
együtt. 

S a történelemtanárok
egyáltalán kézbe vették ezt
a könyvet?
– Körülbelül tízezer történe-
lemtanár van az országban,
és kétezerötszáz példányban
adtuk ki a könyvet. Sajnos,
tudomásunk szerint évente
mindössze nyolcvanan ha
tanítják a kisebbségek törté-
nelmét. Magyarul, ha jól tu-
dom, sehol sem tanítják, de
románul igen, az említettek.
Úgyhogy végül is nem ve-
szett kárba a munkánk.

Ha nyolcvan tanár s ese-
tenként legalább harminc
diák forgatja azt a könyvet,
akkor szinte az egész pél-
dányszám forgalomban
van...
– Számtalan jelzés van arról,
hogy a könyv bekerült az is-
kolákba, és ott információ-
forrásként létezik. Azt sze-
retnénk, hogyha a tanárok,
és nemcsak a történelemta-
nárok... 

Hanem az osztályfõnö-
kök is használják, példá-
ul... 
– És a tantárgyak között is
átjárhatóság van: még mate-
matikában is említést lehet
tenni másokról, a különféle
nemzetiségû tudósok hozzá-
járulásáról például; nem be-
szélve az irodalomról, a föld-
rajzról stb. Most került a ke-
zembe egyik volt munkatár-
sunk könyve, egy tanárnõé,
aki annak idején részt vett a
tréningjeinken. Õ most
egyik kollégájával együtt el-

készített egy négy tantárgyat
átölelõ könyvet, amely szin-
tén opcionális tantárgy alap-
jául szolgálhat. A könyv a
romák által gyakorolt mes-
terségekbõl kiindulva átöleli
a földrajzot, történelmet,
kémiát, és ha jól tudom, a fi-
zikát is, az a negyedik tárgy.
Sok érdekes dolgokat lehet
megtudni belõle. Ez a könyv
is rövidesen fenn lesz a hon-
lapunkon. Nyomtatott for-
mában  egy iaºi-i könyvki-
adó jelentette meg most, de-
cemberben. 

Végül is melyek a Diver-
tis Egyesület romákkal kap-
csolatos projektjei, prog-
ramjai?
– Jelen pillanatban partnerei
vagyunk egy, a Strukturális
Alapok által finanszírozott,
hároméves projektnek. Ez
elsõsorban a romák foglal-
koztatását kívánja elõsegíte-
ni. Az a célunk, hogy közre-
mûködésünkkel minél több
roma személy jusson mun-
kahelyhez. Nem csupán
munkahelyközvetítésrõl van
szó. Fel kell készíteni a roma
személyeket arra, hogy egy-
általán tudják, hogyan keres-
senek munkát, hogyan jelen-
jenek meg egy munkahelyen
és kérjék, hogy alkalmazzák
õket. Egyáltalán rá kell ve-
zetni õket arra, hogy hol ta-
lálnak információt a mun-
kakereséshez? Meg kell taní-
tani õket önéletrajzot írni.
Most már ugyanis a szakké-
pesítést nem igénylõ munka-
helyekhez is önéletrajzot
kérnek. És önbizalomra van
szükségük, különösen akkor,
ha az illetõ még nem volt hi-
vatalos munkaviszonyban...

Ami a romák esetében
eléggé gyakori lehet.
– Tehát tudatosítania kell,
hogy milyen munkára felel
meg, milyen mukaterületen
van tapasztalata, és mindezt
nekünk a projekt keretében
elõ kell segítenünk. És meg
kell próbálnunk  felkészíteni
a munkáltatókat is arra,
hogy itt van egy bizonyos
számú munkavállaló, akit jó
lenne alkalmazni. 

S a munkáltatókat fel le-
het készíteni erre? Hajlan-
dók felkészülni?
– Húszból egy ha válaszol a
megkeresésünkre. Sajnos, itt
nem is a munkáltató a legna-
gyobb gond. Õ profitra tö-
rekszik, és a legjobb munka-
erõt szeretné felvenni. A leg-
nagyobb gond az, hogy bár
van szakképzett munkaerõ a
romák körében is, de a több-
ség szakképesítés nélküli, s
kevés az, aki több osztályt
végzett. Ez a legnagyobb
akadály a munakerõpiacra
való bejutáskor. A másik
akadály pedig az, hogy a ro-
mák nagy számban falun él-
nek, és ingázniuk kell a
munkahelyre, akkor viszont
a kereset fele, jó esetben egy-
negyede utazásra megy el. 

Folytatása a 17. oldalon

„A fiatalokat céloztuk meg”
Beszélgetés Koreck Máriával, a marosvásárhelyi Divers Egyesület elnökével



Ismertem, sokszor hallot-
tam a hangját élõben. Sado-
veanu itt most így beszél ma-
gyarul:

„Ama Áldozócsütörtök
napján a neamþi monostor
búcsújára nagyszámú pór-
nép gyülekezett össze a bará-
tok udvarain és a klastrom fa-
lai körül. Sokan azért jöttek,
hogy szentbeszédet hallgas-
sanak; mások, hogy áldásra
járuljanak vagy a szent ke-
nyérbõl részesüljenek. Voltak
olyanok is, akik hidegrázás
ellen kerestek cédulát, néhá-
nyan pedig eszelõs asszonya-
ikat hozták el, hogy a ráolva-
sás adományával megáldott
barátok csuhájától érintesse-
nek. Kiváltképpen ismert
vala csodálatos orvoslásairól
Iosif testvér, a kolostor apát-
ura. Híre nemcsak Moldvá-
ban terjedt el, de eljutott Len-
gyelföldre és Oroszországba
is. Az összesereglett hívek azt
is tudták, hogy bõven lesz ré-
szük ételben-italban, mert a
kolostor vendéglátó nagylel-
kûségének híre csorbítatlanul
tündökölt. A bojár urak buz-
gósága és a fejedelmek kegye
gazdagon ellátta földi javak-
kal e szent hajlékot; a he-
gyekben évelõ turmák, a
dombokon viruló szõlõk és a
Prut vize mellett elterülõ
szántott földek Isten kegyel-
mébõl lehetõvé tették, hogy
nagyobb sokaság is jóllakhas-
sék, mint az, amely Krisztus
Urunk 1469-ik esztendejének
ama áldott májusi napján ott
összegyülekezett.” 

Nyilvánvaló, hogy egy ro-
mán történelmi regényrõl,
ennek is a magvas, költõi
szépségû bevezetõjérõl van
szó, moldvai hangulattal.

Nos, feltûnik benne egy ro-
mán szó, a turma, amely per-
sze juhnyájat jelent...

Mielõtt tovább mennék, je-
leznem kell, hogy ennek a
szóhasználatnak a megma-
gyarázása elvi fontosságú, s e
tanulmánynak az elejére kí-
vánkozik.

1951 õszén – harminckét
éves voltam – azzal az indo-
kolással rúgtak ki a bukaresti
Állami Könyvkiadó magyar
szerkesztõségének az élérõl,
hogy nacionalista szellem-
ben végzem munkámat és
büszkélkedem burzsoá mû-
veltségemmel. Ma elhiszik-e
nekem, hogy azok az „akti-
visták”, akik engem a kom-
munista párthatóságnál,
majd a szekunál feljelentet-
tek, s közülük az egyik elfog-
lalta a helyemet, Flaubert ne-
vét úgy ejtették ki, hogy F-1-
a-u-b-e-r-t, Balzac nevét cé-
vel fejezték be és – last but
not least – Madách nekik
Madák volt? (Egyébként na-
gyon igaz, hogy Isten nem
ver bottal! Elõbb említett „ki-
túróm” börtönben fejezte be
életét.)

Nehéz esztendõk vártak
reám. Próbálkoztam ezzel-
azzal, hogy eltarthassam a
családomat; a helyzetemet
csak súlyosbította, hogy rög-
tön elvették a telefonomat –
mert ez is a büntetésemhez

tartozott az akkori felfogás
szerint: hogy így is megaláz-
zanak! Volt egy régebbi szer-
zõdésem Ion Slavici-
kisregények tolmácsolására,
ezen is még bütykölnöm kel-
lett; s ezt szívesen is csinál-
tam, mert – a mai napig –
nagy írónak tartom Slavici-
ot, bizonyos tekintetben eu-
rópai jelentõségûnek,
amennyiben írásai érdekes
bepillantást nyújtanak az er-
délyi román nemzetiség éle-
tébe, az Osztrák–Magyar
Monarchia idején. (A kötet
meg is jelent két év múlva.)
Tehát tettem-vettem, szalad-
gáltam, próbáltam elhelyez-
kedni a „munka mezején”
(ismerõs-e még ez a kifeje-
zés?), de sikertelenül.

Tudtomon kívül történt,
meglepetésszerûen, hogy jó-
akaratú barátom (és volt ki-
adói kollégám), Szemlér Fe-
renc közbenjárására a buka-
resti Irodalmi Kiadó elhatá-
rozta, hogy megbíz Mihail
Sadoveanu Fraþii Jderi címû
történelmi trilógiájának a for-

dításával, és errõl levélben ér-
tesített. Úgy emlékszem,
hogy a szerzõdést 1952
õszén írtuk alá.

(Szemlér Ferenc... Elõttem
van szép, férfias arca, nem-
csak az emlékezetemben, ha-
nem dedikált fényképén is,
amellyel megajándékozott.
Egy-két jelzõvel nem lehet el-
intézni költõi-írói és emberi
jellemvonásait. Gondolom,
eljön végre az objektív
„kerekasztalok” ideje, ami-
kor majd én is megszólalha-
tok a baráti õszinteség jegyé-
ben. Addig is szeretettel gon-
dolok rá.)

Zsebemben a szerzõdéssel
hazajöttem, leültem ócska,
billegõ íróasztalomhoz, és le-
fordítottam a mû legelsõ sza-
kaszát, ahogy az fentebb ol-
vasható; nem kismértékû ér-
zelmi hullámzás közepette,
mert Kós Károlyt idéztem
magamban, Gálok címû, ma
már kevéssé ismert regényé-
nek kalotaszegi világát, be-
szélgetéseimet Károly bácsi-

val, valamint kisebbik fiával,
Balázzsal, akit ma Kalota-
szeg antropológusának is ne-
vezhetnék, annyira ismerte
ezt a dombos-pojánás-hegyes
tartományt; így bukkant fel a
turma szó a szövegemben...
(A késõbbi kiadások szigorú
szerkesztõi magyar megfele-
lõjére cserélték ki.)

De kezdeti lendületem le-
lankadt, mihelyt tanulmá-
nyozni kezdtem a trilógiát, és
elolvastam a szerzõ 1934-ben
megjelent ªtefan cel Mare-
életrajzát is. Hamar megér-
tettem, hogy ezt a gazdag,
bõségesen ömlõ, ironikus fel-
hangokkal ékesített, régies
ízû, mégis korszerûen csengõ
sadoveanui nyelvet a szó szo-
ros értelmében újjá kell te-
remtenem magyarul: keleties
zamatát csak így keverhetem
ki.

Mi volt a lényegi, kulturá-
lis alapja ennek a felismerés-
nek? Az, amire még gimnázi-
umi éveim idején figyelmez-
tetett Makkai László, akkor
még diák-történész, a kolozs-

vári Pásztortûzben, miután
végiglátogatta a moldvai or-
todox kolostorokat: hogy Bi-
zánc öröksége számunkra
egy más világ, amelyet mi ne-
hezen érthetünk meg – ha
egyáltalán megérthetjük.
(Beszámolójának ezt a címet
is adta: Két világ határán.) Le-
szögezem, hogy én ezt a taní-
tást soha el nem felejtettem,
késõbb sem, amikor közvetí-
teni igyekeztem a két kultúra
között Csupán egy, de nem
lényegtelen tartalmú példa: a
„szent” jelzõnek élõ embe-
rekre vonatkoztatott, széles
skálájú használata, ami – ter-
mészetesen – stiláris problé-
mákat is felvet magyarul.
Emlékszem, kétszer egymás
után újra elolvastam a szöve-
get, és közben jegyzeteltem.
Rangok, címek, hivatali tisz-
tek... az ortodox egyházi ter-
minológia... és a hang, hogy
megdobogtassa a szívünket,
mintha Adyt hallgatnák, de a
Károli-bibliát is megsejtve
mögötte, néha katolikus ara-

nyakat is lebegtetve. S ha így
éreztem, hogy egy hét-próbás
hozzáállást kívánó részhez
érkeztem, abbahagytam a ta-
nulást, és kidolgoztam a „lec-
két”, de úgy, hogy az ered-
ményt véglegesnek tekinthes-
sem. Mintha kõbe vésném a
szavakat : ez volt a hajdani
Moldva!

„Eme örömteli nap tiszte-
letére a Szent Szûz képét fe-
hér fátylakkal ékesítették,
amelyek tavaszi virágokként
pompáztak a fáklyafüstben, a
boltíves templomhajó homá-
lyában.

Miután hatalmasan föl-
zúgtak a zsolozsmák, és el-
hangzottak a kegyes megem-
lékezések, a fejedelem ªtefan
Muºat vajda sírjához lépett,
hogy gyertyát gyújtson a fej-
kõnél. A vajdafi és a bojárok
szomorúságot tükrözõ orcá-
val követték. A fejedelem or-
cája nem árult el szomorúsá-
got, de lelkében az õsi króni-
ka szavai zúgtak :

ªtefan Muºat vajda pedig
megölé Ilieº Muºat vajdát;

És Ilieº fia, Roman vajda
megölé az õ édes nagybáty-
ját, ªtefan vajdát; 

Roman vajdát pedig méreg
vészejté el;

És Bogdan Muºat vajdát
megölé az õ édes fitestvére,
Petru Aron vajda;

Petru Aron vajdát pedig
levágá ªtefan vajda, Bogdán
vajda elsõszülötte...

A fejedelem megsimogatta
gyermeke haját; amikor pe-
dig Alexandrel vajdafi föl-
emelte szemét, atyja szeretet-
tel reámosolygott”.

S miközben a fordító az
irodalom és a történelem
ilyesfajta, remekmívû össze-
fonódásán tûnõdik, bámulat-
tal vegyes rokonszenvet érez
a szálakat keverõ mester
iránt. Az én esetemben ez tu-
lajdonképp már régebben el-
kezdõdött, ez is gimnazista
koromban, amikor kezembe
került a Baltagul, A balta,
amely akkori román tudá-
somhoz képest hihetetlenül
nehéz olvasmánynak bizo-

nyult. A komolyság, az indu-
latmentesség, a néma szere-
tet stílusának ezek a leglénye-
gesebb és legvonzóbb tulaj-
donságai; lassú árként töltik
el az olvasó értelmét-lelkét.
Kétségtelen, hogy van mind-
ebben némi fatalizmus is,
ami jellemzõ a román szelle-
miségre, de ezt kiegyenlíti,
sõt le is gyûri a – történelmi
értékû – türelem, az optimiz-
mus generátora.

Érdekes volt felfedeznem,
hogy miként mûködött
mindez a legnagyobb mold-
vai fejedelem világlátásában,
a tizenötödik század máso-
dik felében, az európai török
agresszió heveny kialakulá-
sának idején. Nem túlzok, ha
azt állítom, hogy erdélyisé-
gem vezetett el ahhoz a felis-
meréshez, hogy ªtefan cel
Mare a mérséklet politikájá-
val, a húzd meg, ereszd meg
játék ügyes alkalmazásával
tudta elérni a térség viszony-
lagos stabilitását egy fél év-
századnyi „korszakra” –
mert hosszú uralkodását va-

lóban külön és nevezetes kor-
szaknak tekinti a román utó-
kor. Magyarországon ugyan-
ekkor Mátyás király uralko-
dott. Kolozsvár szülötte meg-
szervezte állandó jellegû
zsoldoshadseregét, ezt tette
ªtefan cel Mare is. Mátyás
vajon helyeselte-e ezt? Azt hi-
szem, igen. Volt ugyan egy
komoly összetûzése ªtefan-
nal, amelynek a színhelyérõl
(Baia) sebesülten vonult visz-
sza, de a magyar érdekeknek
általában megfelelt az, hogy
– ªtefan politikája folytán – a
török nem tudta befészkelni
magát a hadászatilag kulcs-
helyzetû Moldvában.
Mindennek megvan a maga
„levegõje” a trilógiában!

Tehát tanulmányoztam a
szöveget, jegyzeteltem, doku-
mentálódtam (néha nagyon
óvatosan, ha egyházi dolgok-
ról volt szó), de munkámnak
igazából az adott lendületet,
hogy Sztálin halála után
(1953. március ) megmoc-
cant körülöttem a világ ...

Nem tudhattam, nem is
sejthettem, hogy mi lesz eb-
bõl a moccanásból, és med-
dig tart majd a hatása. De
nem is érdekelt! Az anyagi
gondok, a szeku zaklatásai
tovább nyomasztottak
ugyan, de ennek ellenére...
szép volt a remény. Életem
három fontos éve következett
el: lefordítottam a Fraþii Jderi-
t, abban a biztos és felemelõ
tudatban, hogy a román iro-
dalom egyik fõmûvét viszem
közelebb a magyar kultúrá-
hoz, s ezzel egy nemzedéki
küldetést is betöltök. (A len-
dületembõl arra is futotta,
hogy esti „pihenõ” óráimban
megírtam A szeretõ címû
színdarabomat.) Szeren-
csémre a kéziratom 1956
szeptemberében nyomdába
került, mert két hónappal ké-
sõbb a magyar forradalom
tragikus bukása újra lebéní-
tott lelkileg. Amikor kezem-
be vettem a vaskos kötetet,
felfohászkodtam: bár ajánl-
hatnám ötven év múlva is a
magyar olvasó figyelmébe...
Ez a félszázad egy szempil-
lantásnyi idõ alatt eltelt! Saj-
nos, új kiadásban nem tehe-
tem kirakatba (és ez nem raj-
tam múlt), de tessék megke-
resni az antikváriusoknál,
megérdemli! Ránduljon át
vele Moldvába a mai nemze-
dék is, a Muºat-dinasztia vér-
zivataros történelmének ide-
jén, amelybõl a mostaniak is
tanulhatnak még valamit, ha
jó1 odafigyelnek. S hátha
akadna egy új kiadó is...
Nincs semmiféle igényem,
csak gondos szerkesztést kér-
nék – amire okom van, mert
például ...

1974-ben a bukaresti Kri-
terion újra kiadta A Nyest-
fiakat, ezúttal három kötet-
ben, a fordító utószavával.
(Ezt talán még hasznosítani
lehetne.) Nem sokkal elõbb
rámcsengetett egy szeku-
ezredes, és megkérdezte,
hogy szövegemben miért
használom a Nági Izsván ne-
vet? Elõször nem is értettem,
hogy mirõl beszél; azután
persze kiderült, hogy ªtefan
cel Mare nevének a magyarí-
tását kifogásolja... Próbáltam
hivatkozni (magyar) nyelvi-
történelmi hagyományaink-
ra, amelyeknek értelmében
lefordítjuk az idegen uralko-
dók nevét, de hiába. Rám
parancsolt, hogy Izsvánt vál-
toztassam vissza ªtefanra.
Meg is tettem, s közben tör-
tem a fejemet, hogy vajon
melyik „lektor “ jelezte ezt a
névhistóriát a szekunak?

Néhány évvel késõbb a
budapesti Európa Könyvki-
adó kötött velem szerzõdést
egy új kiadásra, amelyet A
Világirodalom Remekei soro-
zatába szánt, tizenötezer
példányban. Tekintettel a so-
rozat jelentõségére, azt aján-
lottam a szerkesztõnek,
Belia Györgynek, hogy ha-
sonlíttassuk össze újra a szö-
veget. Így kerültem munka-
társi viszonyba Gelu Pãte-
anu román mûfordítóval és
szerkesztõvel. A hitelét az
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támasztotta alá, hogy re-
mekmívû román fordítás-
ban szólaltatta meg Mikes
Kelemen Törökországi levele-
it, nyelvünk eme csodáját.
Segítsége nagyon fontosnak
bizonyult! (Fel is tüntettük
munkatársi nevét az új ki-
adás belsõ címlapján.)

Ez a harmadik kiadás
1978-ban jelent meg Buda-
pesten, két kötetben, Belia
György utószavával. Alig
pillantottam bele a szép, na-
rancsszínû vászonnal borí-
tott könyvbe, mindjárt észre-
vettem, hogy a példányszám
megjelölése téves: százöt-
venezer. Ám Belia Gyurka
nagyot nevetett, amikor fel-
hívtam... Kiderült, hogy az
óvatosságáról híres könyv-
terjesztõ, a Kultúra, csak-
ugyan ebben a példányszám-
ban rendelte meg, a könyves-
boltok igényei alapján. Igen,
a magyar olvasóközönség –
ahogy ma mondják –
,,csípte” a Sadoveanu-
trilógiát. Tudtommal, ro-
mán irodalmi mû azóta sem
jelent meg ilyen nagy pél-
dányszámban más nyelven.

Nagyszerû volt ez a hár-
mas együttmûködés! Tekin-
tettel az anyaországi olvasó-
ra, a turma helyére tehát juh-
nyáj került; megváltozott
több növény- és állatfaj neve;
hosszú viták folytak a
„comes” cím körül, de Her-
czeg Ferenc Pogányok címû
regényébõl bebizonyítottam,
hogy magyar történelmi kör-
nyezetben többé-kevésbé
ugyanolyan rangú tisztséget
jelentett; s munkatársaim
például megértették azt is,
hogy Szenci Molnár Albert
emlékének áldoztam, ami-
kor kissé átköltöttem azt az
imát, amelynek Nicodim
atya, a szerzetesi életbe visz-
szavonult legidõsebb Nyest-
fiú írt apjának, Manole
comesnek 1475-ben, a nagy
vaslui csata elõtt:

Hívséges lélekkel áldottál
meg, ó, Felséges;

s mint gyertya lángját föl-
gyújtottad e testben.

Fogadd el két kezedbe, Jézu-
som, e szívet,

hitet belé te oltottál, te nagy;
a gonoszokéval egy helyre ne

tedd.
Add meg nekem az igazak

halálát,
akik hitüktõl el nem távoztak;
Fogadd e lelket, ó, Uram,
hadakozóid közé, kik állnak

jobbodon.

Lehetne-e egy-két ortodox
stílusfordulattal erõsíteni-szí-
nesíteni ezt a szöveget? A
kérdés azért retorikus, mert
fogalmunk sincs egy magyar
ortodox stílusról. Nem is
foglalkozott vele senki! Pe-
dig hát tudjuk, hogy vannak
magyar anyanyelvû ortodo-
xok (görög keleti hitûek);
megemlítem közülük József
Attilát. Közismert tény,
hogy Erdély vegyes lakossá-
gú vidékein az ortodoxiának
volt (és van) bizonyos – néha
erõs – rásugárzása a magyar
ajkú, fõként protestáns szór-
ványokban élõ hívõk lelkére.
Az ortodoxia ünnepibb és ti-
tokzatosabb, mint bármelyik
nyugati vallás, s konkrétabb
kötõdéseket kínál a Nagy
Hatalmasság felé. Az erdélyi
körülmények között ez a fo-

lyamat elrománosodáshoz is
vezetett. Megboldogult édes-
anyám mesélte, hogy ami-
kor 1914-ben kitört az elsõ
világháború, és apám mind-
járt a frontra került, a (dél-er-
délyi) pusztacelinai román
asszonyok sûrûn bekopog-
tattak hozzá, mondván:
„Hai, doamna, sã facem
pomanã împreunã” (Jöjjön,
asszonyság, tegyünk együtt
felajánlást), s csak kétkedõen
csóválták a fejüket, amikor
azt felelte, hogy majd otthon
imádkozik, a gyermekeivel.

Mindenképpen Kakassy
Endre (a „másik világ” kuta-
tója és egy nagy Eminescu-
monográfia szerzõje) a ko-
lozsvári Korunkban nem ve-
tette fel ezt a problémát, mi-
közben behatóan elemezte
fordítói stílusomat. Egyetér-
tett velem abban, hogy a ro-
mán történelmi atmoszférát
magyar nyelvû megelevení-
tésében jelen idejûvé kell
tenni, s hiba volna egy mes-
terkélt régiességet erõltetni.
Nem kifogásolta, de szóvá
tette, hogy a két nagyerejû
Cãlimanlegény, Onofrei és
Samoilã népmesei ihletettsé-
gû ragadványneveit a ha-
gyományos magyar Kõmor-
zsoló és Fanyûvõ helyett a
magam alkotta Sziklarontó
és Szálfadöntõ nevekkel
„folklorizáltam” le egészen
más hangzásúra. Igaz, hogy
a kelet-európai népek folk-
lórjában sok az azonos vagy
hasonló elem, de azért egyik
sem tükörképe a másiknak;
primitív eljárás lett volna az
egyszerû behelyettesítés, an-
nál is inkább, mivel a két
névnek van egy bizonyos ro-
mán ritmikája, ami feltûnõ-
ben sajátossá teszi õket. Elvi
álláspontomat ma is fenn-
tartom, de elismerem, hogy
e két név tekintetében leszû-
kítettem nyelvi fantáziá-
mat... Nos, maradjon a
Sziklarontó, de a másik le-
gény lehet Szálfanyûvõ; rit-
mikailag jól megférnek egy-
mással. Annak se lennék el-
lene, ha valamelyik utódom
a mai magyar ortodox ter-
minológia szellemében itt-
ott hozzányúlna a szöveg-
hez. Bátorkodom leírni,
hogy véleményem szerint
József Attila Nagyon fáj cí-
mû híres versének a furcsa
misztikája is ad már ehhez
némi támpontot. 

Sadoveanu életének hato-
dik évtizedében (pontosab-
ban 1935 és 1942 között) ír-
ta A Nyestfiakat. Érett író és
férfi alkotása tehát, s talán
ez a magyarázata annak,
hogy némi, alig-alig kisejt-
hetõ melankólia lengi át. Kí-
sértette már az elmúlt ifjú-
ság sokszínû emléke is? Le-
het. A regény fõhõse Ionuþ,
a legkisebbik comesgyerek,
a család kedvence, de akinek
a származását titkok fátyla
veszi körül; így volt ez Sado-
veanu életében is: tízéves ko-
ráig az anyja nevét (Ursachi)
viselte, s nyarait kamaszko-
ráig ennél a moldvai rãzeº
(részes) családnál töltötte.
(Innen közvetlen parasztis-
merete.) De a regénybeli ké-
sõbbi évek Ionuþának a szer-
telenségeit is mintha vállal-
ná... szívszerelmeivel
együtt. A másik tényezõ: a
történelem viharának a
csapdosása Európa fölött.

Az életét tanulmányozva ar-
ra következtethetünk, hogy
– sztoikusnak is nevezhetõ –
melankóliája szabadkõmû-
ves világszemléletébõl is fa-
kadt. Ennek a kérdésnek
van már irodalma, s mivel a
magyarsághoz való viszo-
nyulását is befolyásolta, ér-
dekes kutatási területet ígér,
például az akkori erdélyi
magyar irodalom és a ro-
mán irodalom kapcsolatai-
nak a tekintetében is. (Véle-
ményem szerint ennek a
korszaknak a szelleme mint-
ha már A balta megírásának
az idején is megérintette vol-
na.)

A Nyestfiak elsõ kiadásá-
nak a megjelenése után ért-
hetõ indíttatást éreztem,
hogy – az akkori utazási le-
hetõségekhez képest – sorra
felkeressem a nagy ortodox
búcsújáróhelyeket. Elsõ
utam a közelbe, a Cernica-
kolostorhoz vezetett, egy ti-
pikusan havasalföldi világba,
amely a múlt század elején
Tudor Arghezit is a fiának
mondhatta néhány évre. S
ha jól emlékszem, követke-
zett mindjárt Curtea de
Argeº... Majd föl Moldvába!
Láthattam végre a neamþi
kolostort, s taposhattam az
udvarát, ahol valamikor Ist-
ván fejedelem szózata fel-
harsant. (S ha már ott vol-
tam, természetesen megláto-
gattam a suceavai várat is.)
Eljutottam késõbb Kijevbe, a
nagy Pecserszki-kolostor
sziklába vájt kazamatáiba, a
„zanzásított” (lecsökkentett
méretû ) múmiák közé.

Itt elõrebocsátom, hogy
ezelõtt tíz évvel, tehát már
erõsen õszbe borult fejjel,
megjártam Görögországban
a Meteora sziklacsoportot, s
a csúcsain megbúvó – a
XIII. századtól kezdve épí-
tett – huszonnégy kolostor-
ból meglátogathattam néhá-
nyat. (Jó részük már lakat-
lan.). A tesszáliai síkságból
kiemelkedõ, helyesebben ég
beszökõ fekete hegység le-
nyûgözõ látványt nyújt a
maga egyedülvalóságában!
Mintha valaki gondosan
összeválogatta volna ezeket
a csúcsokat, hogy a csokor-
ral feldíszítse a lapos síksá-
got. Megrendítõ a gondolat,
hogy sokan egész életüket a
néha alig-alig látható sas-
fészkekben töltötték el, a hi-
tet választva társul. Hálás
voltam a sorsnak, hogy még
jó egészségben vállalhattam
a nem könnyû utazás vi-
szontagságait.

De az alkotó ortodox szel-
lem korai szálláshelyét vala-
mivel északabbra, Bulgáriá-
ban, a Dinári Alpok egyik
mély völgyében ismerhettem
meg, a Rila hegycsúcs tövé-
ben, a róla elnevezett kolos-
tor falai között. Ennek a
hegytõl-erdõtõl óvott völgy-
nek a mélyén állhatott az a
remetelak is, amelyben a
szerzetes testvérpár, Cirill és
Metód kidolgozta a szláv
ábécét, a cirill írást, az orto-
dox kultúra fejlesztésének és
terjesztésének a fegyverét.
Ezt az utazásomat A Nyest-
fiak harmadik kiadásának a
sikerét követõen kaptam
ajándékba a véletlentõl.

A véletlentõl? Nem tu-
dom. Tény, hogy én erre az
utazásra tulajdonképpen

már nagyon régóta vágyód-
tam! Emlékszem, Abody
Nagy Béla (ref. kollégiumi
iskolatársam) közvetítésével
ismertem meg Juhász Ist-
vánt, a kolozsvári Reformá-
tus Teológia széniorát, az If-
jú Erdély fõszerkesztõjét. Õ
közölte elsõ versemet, de
megajándékozott a barátsá-
gával is. Történésznek ké-
szült, a Kelet-Európa fölött
suhogó szellemiségek kuta-
tójának. (A történelem azu-
tán úgy intézte, hogy ne tud-
ja folytatni munkáját; a kom-
munizmus idején csak töre-
dékesen érvényesíthette te-
hetségét és felkészültségét.)
Tõle hallottam elõször a rilai
kolostorról. Úgy érezte,
hogy mindenképpen meg
kell látogatnia! Azt hiszem,
a genius loci jelentõségérõl is
szó esett közöttünk... (Azóta
is esküszöm rá.)

Az út a kolostor felé már
önmagában hátborzongató-
an szép. Egy faluban hetivá-
sár volt, s mit kínált igazi he-
lyi produktumként? Szamár-
patkót! Vettem egyet a pa-
rasztkovácstól, aki közben
útba is igazított.

Elképzeltem, hogyan bak-
tattak a sziklaélek között,
gyalog és szamárháton, a
kolostor felé a búcsúsok,
majd telepedtek le az udva-
ron és a környéken. Bár fõ-
épületét sok károsodás érte
az idõk folyamán, ma is im-
pozáns látványt nyújt. Az
udvaron néhány autóbusz
állott; egy népes kórus
hangfelvételhez készülõdött
a kitûnõ akusztikájú temp-
lomban. A cellák egyház-
történeti múzeumot rejte-
nek, anyagának a fele úgy-
szólván érthetetlen volt szá-
momra... De ott volt a régi
konyha, egy nagy fal tövé-
ben! A legfontosabb kelléke,
a hatalmas kondér és a sós-
láda, épen megmaradt szá-
munkra, hogy megcsodál-
hassuk százakra mért ûrtar-
talmukat. Úgy látszik, itt is
bõven kijuthatott az étel a
búcsúsoknak, akárcsak a
neamþi ünnepeken. Belá-
tom, hogy ez is fontos ka-
pocs volt a szolgáló klérus
és a hívek között.

Comesfia Ionuþ is járt ar-
rafelé, hogy felderítse a török
hadak vonulását. Amikor
visszatért, „szakálla volt és
senki meg nem ösmerte; de
õ nagysága reá mosolygott
és megösmerte”. Ionuþ tehát
mesélhetett, mint ahogy én
is meséltem az olvasónak.
De most már elhallgatok;
csak a történelem zajlik to-
vább.

(Írtam ezt 2005 késõ nya-
rán, Szardínia szigetén,
Olaszországban; a Bukaresti
Egyetem Hungarológiai Ka-
tedráján 1996 márciusában
elhangzott elõadásom
idõszerûsített és szerkesztett
szövege.)

Lõrinczi László, mint min-
den mûvébe, a fordításaiba is

belevitte egész lényét, szellemisé-
gét, élettapasztalatát, korlátlan
érdeklõdését, megfigyelõ szenve-

délyét, tiszteletét a mû iránt,
amelyet magyarra átültetett, és
csodálatát a nyelv iránt, amely-
rõl átültette. A Nyestfiak fordí-
tásáról szóló írás közreadásával

tisztelgünk emléke elõtt.

Folytatás a 15. oldalról

Ami nem nagyon lelke-
síti õket...
– Nem lelkesedés kérdése.
Mint mindenki, õk is azért
vállalnak munkát, hogy
jobb körülmények között
élhessenek. 

Kérném, foglalja ösz-
sze: milyen projekteket in-
dítanak az idén,  és milyen
célokat követnek?
– Folytatjuk a beindított
projekjeinket. Tehát többek
között a romák munkaerõ-
piacra való beilleszkedését
célzót, továbbá a roma kul-
túra népszerûsítésére szol-
gáló programot, a roma ha-
gyományok ismertetését.
Havonta szervezünk ilyen
célú rendezvényeket. Foly-
tatjuk A sokféleség – esély a jö-
võben címû programunkat,
amely  nemcsak a gyerekek-
nek szóló versenybõl áll, ha-
nem két interkulturális tá-
bor szervezésébõl is. Az
egyik alkotótábor, ahová fi-
atal képzõmûvészeket vá-
runk, akik verseny útján ke-
rülhetnek be a táborba; a
másik pedig az interetnikai
verseny nyerteseinek, illetve
az azokhoz csatlakozó, in-
terkulturalitás iránt érdeklõ-
dõ gyerekeknek a tábora.
Ezenkívül bolgár partnere-
inkkel együtt részt veszünk
egy kisebb európai projekt-
ben, amelynek keretében a
sztálinizmusnak a kihatása-
it, negatívumait vizsgáljuk,
és ezen belül azt, hogy a
sztálinizmus miként hatott
ki a kisebbségek helyzetére.
Ez egyéves program lesz.
Ezenkívül reméljük, hogy
pályázatot fog nyerni egy
célprojektünk, amely to-
vább szeretné vinni egyik
tavalyi akciónkat. Tavaly
bemutattunk  roma nyelven
egy színdarabot, amely a
szerelemmel kapcsolatos
szokásvilágról szól. Az elõ-
adás  feliratozva volt ma-
gyarul is és románul is. En-
nek kapcsán terepkutatást
végeztünk Maros megyé-
ben, s ennek az eredménye-
it szeretnénk az idén egy do-
kumentumfilmben rögzíte-
ni, amely a roma hagyomá-
nyokról szólna. Ezenkívül
egyesületünk erõforrásköz-
pontként mûködik, amelyet
igénybe vehetnek más civil
szervezetek. 

Hogyhogy erõforrás
központként? Hiszen maga
is erõforrásokért pályázik?
– Marosvásárhelyen, most-
már kilencedik alkalom-
mal, vásárt szervezünk a ci-
vil szervezetek számára. Az
aktív civil szervezeteknek
szükségük van egy erõfor-
rás központra, mert kevés
az olyan szervezet, amely
mint intézmény megfelelõ
struktúrával rendelkezik
minden területen. Tehát a
legtöbb civil szervezet kis
egyesület, kisebb alapít-
vány, amely egy célcsopor-
tot céloz meg, és ott próbál
fõleg szociális téren segíte-
ni. Vannak ifjúsági, sport
vagypedig kulturális tevé-

kenységgel rendelkezõ szer-
vezetek. Az erõforrásköz-
ponton belül mi körülbelül
hatvan szervezettel tartjuk
a kapcsolatot, és ezeknek
online szolgáltatunk infor-
mációkat pályázati lehetõ-
ségekrõl, illetve amikor va-
lami gond merül fel, tanács-
adással segítünk nekik,
vagy ha szükség van rá,
mediálással is. Ezek a szer-
vezetek általában kétnyel-
ven tevékenykednek, tehát
itt nagyjából már mûködik
az interkulturalitás. 

S ez a két nyelv?
– A magyar és a román,
Marosvásárhelyen általá-
ban ezeket használják. Pél-
daként említem: amikor a
sérült személyek gondozóit
tömegesen el akarta bocsá-
tani a polgármesteri hivatal,
akkor mi is segíteni tud-
tunk, hogy ez ne történjék
meg. Szükség van egy ilyen
erõforrásközpontra, és az
idén fejleszteni szeretnénk
tanfolyamok rendezésével,
továbbá azáltal, hogy pá-
lyázatírásban is segítjük a
hozzánk forduló szerveze-
teket. 

És azokban az ügyek-
ben, amelyekkel Önök fog-
lalkoznak, hol lehet pá-
lyázni? Honnan lehet hoz-
zá anyagi támogatást sze-
rezni?
– Hát itt van egy kis gond,
mert nem mindenki számára
világos az, hogy tulajdon-
képpen mit csinálunk és mi-
ért fontos az. S amikor el
szeretnénk érni, hogy a
programunkat valaki finan-
szírozza, elég nehéz megma-
gyarázni neki. Most olyan
idõket élünk, amikor inkább
szociális téren nyújtanak tá-
mogatást, ami teljes mérték-
ben érthetõ. Sajnos, a pályá-
zati lehetõségek nagyon be
vannak határolva. A gyerek-
programunkat, táborainkat
és a versenyt a tanügymi-
nisztérium és az Etnikumkö-
zi Kapcsolatok Hivatala tá-
mogatja. Ezenkívül pályá-
zunk európai támogatásért
is, egyenesen Brüsszelben.
Ha pedig Romániában vala-
hol pályázatot hirdetnek, s a
kiírás megfelel a profilunk-
nak, azonnal pályázunk, de
a konkurrencia nagy, és álta-
lában elsõsorban nem az in-
terkulturális vagy in-
teretnikai témakörért adják a
legtöbb pontot. Úgyhogy
elég nehéz pályázatot nyer-
nünk. Gyakran csak az ön-
kéntességre számíthatunk.
De szerencséseknek mond-
hatjuk magunkat, mert jelen-
leg legalábbis a roma pro-
jektjeinkhez fedezetet nye-
rünk a Strukturális Alapok-
ból. Viszont amikor ennek
vége van, 2013-ban ez a tá-
mogatás befejezõdik, akkor
félõ, hogy visszalépés fog
történni.

Vagyis új forrásokat kell
találni.
– És az energiánk nagy ré-
sze, sajnos, erre megy el: a
támogatásért való állandó
küzdelemre.

Koreck Mária: 

a fiatalokat céloztuk meg
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„Ám manapság, amikor a
múltba tekintünk, meglehetõsen

szelektívnek látszik az emléke-
zés. Hajlamosak vagyunk arra,

hogy csak azt lássuk, ami ér-
demnek tetszik. És azt mond-

juk, íme, mire voltunk Mi képe-
sek, micsoda nyomorult helyze-
tekbõl tudtunk feltápászkodni.

De nemigen szeretjük látni, ami
az ellenkezõjét bizonyítja, azt,

hogy a magyarság múltja nem
csupán az ártatlan áldozatok

szenvedéstörténete. Hogy nem-
zetállami ambíciókat az elmúlt
századokban a magyar kormá-
nyok is tápláltak azokkal szem-
ben, akik más nyelveken beszél-
tek. […] Mi voltunk azok, akik

másokat elnyomtunk. Ezzel
nem lehet azonosulni, valóban.
Mert nem mi voltunk, hanem
az egykori hatalom. De azok

sem mi voltunk, akik oly „hõsi-
esen” megmaradtak. A kollek-
tív érdem vagy a kollektív bûn
fogalma a történelem távlatá-

ban sem érvényesülhet.” 
(Cs. Gyimesi Éva)

Gyõri Tamás 

Ez írás egy éves összeg-
zés, december 1-jével kap-
csolatos elsõ kolozsvári ta-
pasztalatim megfogalmazá-
sa. Romániában élõ ma-
gyarországi magyarként
mégsem mondhatom: ro-
mániai magyarként. Az ant-
ropológus szemüvegét ta-
gadhatatlanul magamon vi-
selve, az eseményhez való
közelférkõzés nem könnyû
feladatát vállaltam magam-
ra, a közéjük furakodás min-
den nüansznyi alkalmát les-
ve. A kívülállóságomat nem
ismerõ, bennszülött magya-
rok kvázi érthetetlenségére
csillapíthatatlan kíváncsi-
sággal és intellektuális vá-
gyakozással néztem az elkö-
vetkezõ napok elébe: vajon
mi történik majd ezen a ter-
hes napon (?).

A nemzeti ünnepet meg-
elõzõ estén a Monostor ne-
gyedbeli lakásba hazatérve,
az egyik román lakótárs ital-
lal kínált. Elfogadtam és be-
menvén saját szobámba, kér-
dem bukovinai román szo-
batársam – akinek szintén
kitöltöttek egy pohárral –,
ezt most miért kaptuk? Gon-
doltam, elsütök egy viccet,
és replikázva saját felveté-
semre, mondom: megvan,
én tudom, miért kaptuk.
Hisz holnap ünnepelünk!
Erre az abszurd kijelentésre
azonban nem nevetéssel rea-
gált, hanem szinte meg sem
hallva e szót, láthatóan ké-
nyelmetlenül, abban a pilla-
natban kivágta magát. Azt
mondta, nem, nem azért,
hanem ma Sfântul Andrei
napját ünnepeljük. Mint utá-
na néztem, tényleg nem csak
kitalálta. Úgy tûnt, kapóra
jött neki ez a véletlen mentõ-
öv, nyugalmi állapota ki-
mentésének eszköze. Ennek
az önkéntelenül feltörõ meg-
jegyzésnek a direktségével és

tapintatlanságával saját ma-
gam is megleptem. Azonban
jól rámutat a kérdés erõs
tabuizáltságára és feldolgo-
zatlanságára. Azután egy
szó sem hangzott el decem-
ber 1-jérõl. Sem akkor, sem
utána. 

Furcsa kettõsség uralko-
dott rajtam aznap. Elsõ lé-
pésként kísérletet tettem a ka-
tonai erõdemonstráció ta-
pasztalatainak tudati levá-
lasztására. A dominancia és
erõszak megtestesülései vol-
tak e harckocsik és az elõttük
masírozó fegyveres katonák.
Arcukon néma szenvtelen-
ség ült. A rohamrendõr au-
tókból félig kilógó, pózoló,
kezükben gépfegyvert tartó
maszkos alakok mozdulat-
lanságba és személytelenség-
be meredtek. Az arctalan
erõszak képei voltak ezek.
Azonban a délelõtti felvonu-
lást egészében nézve azt
mondhatnám, egy jól meg-
komponált, mérsékelten ki-
hívó attitûd rajzolódik ki.
Nemcsak egy történelmi
mérföldkõ felelevenítése volt
ez, hanem egyben az idõsí-
kok összemosása, a múlt je-
lenben való elhelyezése is. A
mi szemünkben evidens mó-
don az erõszak kizárólagos-
ságát (nem védelmet és erõ-
szakot) képviselõ szervek fel-
vonultatása mellett (harcko-
csik, katonaság), a gondos-
kodás/felügyelet szerveit is
megjelenítették (rendõrség,
tûzoltóság, mentõ). Így
mindkét, egyértelmûen kizá-
ró erõszak szervei mellett (ki-
záró, amennyiben arról a fel-
elevenítés kontextusában be-
szélünk), a már minket is
implikáló gondoskodás szer-
vei is megjelennek. Mint egy-
fajta kompenzáló, feszültség-
oldó, bekebelezõ (a szó jó ér-
telmében) mozzanatként ér-
telmezem ez utóbbi megnyil-
vánulást. Az elõadás üzene-
tét hordozó erõszak szervei
kétségkívül nagyobb hang-
súlyt kaptak a gondoskodás
szerveivel szemben. Inkább
csak valamiféle nem kimon-
dott, jelzésértékû, óvatos
gesztus lehetett ez mifelénk,
a felelõsségvállalás határát az
ország népességének egészé-
re kiterjesztve. 

Az elõadások közötti ese-
ménytelenség és lucskosan
hideg idõ végett, úgy döntöt-
tem: fedél alá húzódva, olva-
sással töltöm ki azt az 1-2
órát. Figyelembe véve de-
cember 1. nemzeti ünnep
voltát – a nyitva tartás remé-
nyében – valamely magyar
oktatási intézményre esett a
választásom. Az olvasás he-
lyett viszont, egy nagyon ér-
dekes és elgondolkodtató be-
szédhelyzetbe keveredtem.
A kapus román üdvözlése
hatására, reflexszerûen ro-
mánul folyt a kezdeti szóvál-
tás. Majd észbe kapván,
hogy mégis egy nemzetiségi
intézményben járok, rákér-
deztem, beszél-e magyarul.

A nyelvváltás csak egész las-
san, érezhetõ gyanakvással
kísérve történt. De már a hir-
detõplakátokat olvasva is, a
megfigyelve levés kényel-
metlen érzése mellett voltam
kénytelen kapkodni gondo-
lataim/tekintetem. Ide-oda
cikázva, az olvasott szöveg
és a kívülálló feszélyezett vi-
selkedése között. Miután rá-
kérdeztem érkezésem tényle-
ges céljára – miszerint ma-
radhatnék-e egy kevés idõt
olvasni – a válaszok helyett
kérdések, sõt majd hogy
nem faggatások sorával kel-
lett szembesüljek. Nemhogy
diák státusomat, de állam-
polgárságomat is igazolni
voltam kénytelen. Mégis fur-

csállva magát a helyzetet,
kérdõre vontam, miért is kell
ilyen akkurátus módon,
szinte nekem szegeznie kér-
déseit. Az úr teljes meggyõ-
zõdéssel és szemében valami
izgatott frusztrációval, visz-
szakérdez, tudom-e én, hogy
milyen nap van ma. Mit je-
lent december 1-je? A mai
nap nem sétálhatok be csak
úgy ebbe az intézménybe.
Még az egyértelmûen idegen
román akcentusom és iga-
zoltatásom után is (az érze-
lem értelem fölötti diadala)
felvetette: hisz én akár lehet-
nék román személy is, na-
gyon sok román úgy beszél
magyarul, akárcsak õ vagy
én. Nem lehet tudni, milyen
politikai agitáció áldozata le-
het egy kolozsvári magyar
intézmény e vészjósló na-
pon. Mikor beszélgetésünk
során oda jutottunk, hogy én
el szeretnék látogatni a ro-
mánok megemlékezõ ün-
nepségére, csak nagyon ne-
hezen sikerült megértetni (?)
vele, tulajdonképpen mit is
keresnék én ott. Határozot-
tan lebeszélt róla, majd ami-
kor látta, kötöm az ebet a ka-
róhoz, már csak apai jó ta-
nácsként óva intett: ha még-
is oda mennék, semmikép-
pen se fedjem fel magyar vol-
tomat. Attól tartott, erõsza-
kos cselekmények áldozata
lehetek. A megemlékezés té-
mája itt egyrészrõl a nemze-
tiségi szolidaritás érzését
domborította ki, másrészrõl
szintén körvonalaztak egy-
fajta fóbiás távolságtartást és

hektikusságot.  
A programsorozat tetemes

részét tették ki a különbözõ
népzenei- és táncelõadások.
A fentebb említett kettõsség
alatt leginkább a programok
egészét végigkísérõ naciona-
lista retorikát és az elõadók
saját folklórjukban való gyö-
nyörködését és azok tényle-
ges gyönyörûségét értem.
Ahogy ebben az alkonyodó
decemberi csonthidegben,
néztem e lánglelkû és tánc-
ban, az értékteremtés, össze-
tartozás és felemelkedés kiví-
vásának tudatában felhevült
szép fiatalokat, közben az
eget beterítve röppentek fel
primitív madárseregek, és el-
játszottam a gondolattal: va-

jon ha tudhatnák e madarak,
milyen vértõl duzzadó, ele-
ven és sajátos kultúrákat
hoztunk mi létre, emberek?
Az esztétikai mûélvezetbõl
azonban, folytonosan kizök-
kentettek az elõadásokat
megszakító nyilvános beszé-
dek, amelyek kérlelhetetle-
nül azt az érzést keltették
bennem, hogy az égvilágon
semmi keresnivalóm nin-
csen nekem itt. A népi kultú-
ra nemzeti mozgalmak általi
felkarolására – immár több
mint 200 éves távlatból –,
nincsen miért, hogy rácso-
dálkozzunk. De ha megnéz-
zük, ebbõl a fajta tudásból és
értékteremtésbõl természetes
közegében mi maradt napja-
inkra, és mi az a közeg (!),
amiben ez valamilyen szin-
ten továbböröklõdik a ma
közösségeire, derûre okot
nem adó helyzetet konstatál-
hatnék. Láthatóan egy kizá-
ró és erõszakos nacionalista
diskurzus kiszolgálójává vá-
lik a folklór. És talán éppen
ez az államilag irányított,
erõs támogatással bíró dis-
kurzus (amely széles néptö-
megeket képes megszólíta-
ni), visszahat a folklór összes
többi továbbörökített formá-
ira is (így a várossal szoro-
sabb kapcsolatot ápoló falusi
kultúrák, ahol elvétve még
életben maradtak e szoká-
sok, vagy ahol újra tanítot-
ták; és a városokban ahová
behozták). Magához a
nyelvhez eredetileg semmi-
lyen nemzeti öntudat vagy
nemzeti érzés nem tapadt, a

különbözõ nyelveknek funk-
cionális, a megértést segítõ
szerepük volt. Vajon kilép-
het-e valaha e megemlékezés
a nacionalista diskurzus ke-
reteibõl? Hisz egy olyan tör-
ténelmi fordulópontról em-
lékeznek meg, melyet eleve
nemzeti mozgalmakban fo-
gant és nacionalizmusba át-
csapó idõszakok bástyáznak
körül. Mannheim Károly, az
emberi kultúra változásának
egyik kulcsmozzanatát kísé-
relvén megragadni, a nem-
zedékváltás formálszocioló-
giai elemzésében a követke-
zõ alapvetést teszi: a gyer-
mekkor elsõ élményei pri-
mer fontosságúak, a változás
makacs ellenlábasaiként ún.
„természetes világképként”
rögzülhetnek. Vajon ez a faj-
ta nacionalista beszédmód, a
biológiai értelemben vett
nemzedékváltásban folyto-
nosan benne szunnyadó kul-
turális értelemben vett nem-
zedékváltást meddig képes
késleltetni? Vagy felvetõd-
het-e egyáltalán ez utóbbi? 

Az este folyamán, leszáll-
va a Malom utcai villamos-
megállónál, a távoli ünnep-
lés tompa zörejeire lettem fi-
gyelmes. A tûzijáték min-
dent betöltõ robaja és látvá-
nya még csak egyszerûen el-
gondolkodtatott, nem tett
rám mély érzelmi hatást. De
mikor a fõtér látóterébe ér-
tem, az élmény közvetlen
kaotikusságával és nyo-
masztó voltával kerültem
szembe: az utcán hömpöly-
gõ emberek tömege, autóri-
asztók fülsüketítõ zúgása,
piros sárga kékben lobogó
zászlótenger, csoportosuló
rendõrök tömkelege a kriti-
kusnak vélt magyar konzu-
látus, Szent Mihály-temp-
lom és az újonnan átadott,
restaurált Mátyás- szobor
körül. A mellettem elhala-
dók nyelvi kavalkádja, külö-
nös erõvel hasította belém a
mindennapi tudatot: mi itt
élünk egymás közvetlen kö-
zelében, itt élünk ugyan-
azon város lakóiként. 

Akkor ott megértettem,
mennyire kifejezõ is nyel-
vünk azon szófordulata:
„gombóc van valaki torká-
ban”.

Csak utólag jutott a fülem-
be, hogy ott a helyszínen,
épp az én érkezésemet köz-
vetlenül megelõzõen: a Szé-
kely Gárda masírozása és
megemlékezése zajlott. Ami
(tegyük hozzá), nem ok nél-
kül kelt izgatottságot és félel-
met a román közösségek kö-
rében is. A kérdésfelvetésnek
talán inkább abba az irányba
kellene érzékenységet mutat-
nia, hogy miért  nem alakult
ki az önsajnálat, öntömjéne-
zés és hatalom iránti önkriti-
kátlan hiú (nem mellesleg
anakronisztikus) vágyon túli,
más emlékezési gyakorlat?
Miért nem teremtõdött ha-
gyománya olyan romániai
emlékezési gyakorlatoknak

(sem magyarországinak),
ahol a másik félre is tekintõ,
közös értelmezési kísérletnek
engednének teret? Azonban
mindaddig, míg alapvetõen
kultúrák párhuzamosságáról
beszélhetünk, és nem terem-
tünk fórumokat a közös
megértésre: továbbra is az ir-
realitások félelmében, véde-
kezõ állásba merevedett és
dominálni/lenn tartani kívá-
nók; vagy a nosztalgikus, bi-
rodalmi múlt „gyógyító önsi-
mogatásában” élõk és a kö-
zelmúlt sérelmeinek politi-
kai/ideológiai beágyazottsá-
gától elvonatkoztatni nem
tudók megosztott táborát al-
kothatjuk. 

Az ünneplõ tömegben,
egy cigánynak tûnõ fiatal-
emberen akadt meg tekinte-
tem. Nemzeti érzelmek he-
vében, édesanyjával össze-
borulván énekli a „Doamne
ocroteºte-i pe români…” so-
rait. Talán e beszédmód elfo-
gadásának egyedül járható
útja valóban az asszimiláció.
Antropológusok szerint a ke-
vés kulturális univerzálék
egyike, amely minden embe-
ri társadalomban kimutatha-
tó: az incesztustabu, a csa-
ládtagokkal létesített szexuá-
lis kapcsolatok szankciója.
Olyan erõsségû kulturális in-
tézmény, ami minden létezõ
társadalom máig megõrzött
sajátja. Vajon a társadalmi
polarizáltságtól hasonlóan
terhes térségekben, e retorika
megszegése is a nemzeti
megemlékezések incesztusa
lenne? Ennek megválaszolá-
sához a különbözõ társadal-
mak nemzeti ünnepeinek
összehasonlítására lenne
szükség. Vajon történelmileg
predesztinált jelenséggel ál-
lunk-e szemben? Mindesetre
a fenn idézett szerzõ, véle-
ményem szerint egy nélkü-
lözhetetlen fontosságú ma-
gatartásra tereli a figyelmet:
az önreflexióra. E nélkül az
önreflexió nélkül a másik
megértésének legcsekélyebb
lehetõségét is megvonjuk
magunktól. Mindenki elõbb
a saját háza elõtt tegyen ren-
det. Úgy gondolom, egyik
primer fontosságú feltétele
lenne ez annak, hogy megkí-
séreljük lebontani e kérdés
tabuizáltságát. Mindezen
túl, a másik megközelítésé-
nek további dilemmái: ezek
a megemlékezési gyakorla-
tok (sokkal általánosabban:
minden ebbe az önkritikát-
lan és erõszakos történelem-
szemléletbe ágyazódó társa-
dalmi megnyilvánulás) mi-
lyen mértékben lehetetleníte-
nek el olyan alapvetõ érzel-
mek kiváltását a másik kul-
túra felé (inkább a tömeg
szintjén), mint rokonszenv,
szánalom vagy értéktulajdo-
nítás? 

A szerzõ a kolozsvári Babeº-
Bolyai Tudományegyetem Ma-

gyar Néprajz és Antropológia
Tanszékének hallgatója.

Nemzeti megemlékezések 
incesztusa: az önkritikátlanság
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Kései tudósítás a
párizsi konferenciáról 

Koszta István 2010-ben
megjelent könyvére joggal
figyelhet föl a közvélemény,
hiszen olyan témát érint,
amelyben legtöbbször ma is
eleven sebként szokás váj-
kálni, a sorstragédiákhoz il-
lõ komorsággal és megren-
düléssel. A Nem (csak) Er-
dély volt a tét szerzõje azon-
ban gyökeresen szakít ezzel
a szemlélettel, és úgy nyúl
Trianonhoz, az elsõ világ-
háború végi Erdély sorsá-
hoz, hogy nem az érzelmek
és az elfogultság vezeti tol-
lát, hanem az egészséges kí-
váncsiság – megismerni, va-
lóság- és emberközelbõl azt,
ami 1918-ban, 1919-ben,
1920-ban és azután történt
nagyapáinkkal-apáinkkal és
velünk. Nem a múltba nézõ
nosztalgia, az irányított pro-
paganda csapásain haladva
kutat, hanem egészséges
ösztöneire hallgatva. Elsõ-
ként mindjárt az események
tövérõl merít: Alexandru
Vaida-Voevod leveleit és fel-
jegyzéseit hasznosítja nem
csak azáltal, hogy magyarít-
ja s így széles körben hozzá-
férhetõvé, kutathatóvá teszi
azokat, de értelmezi is õket,
sõt, a román történelmi
szemléleletre visszahatóan
aktiválja a ma már meg
nem másítható, a történel-
mi folyamatokat a maguk
természetes alakulásában
bemutató dokumentumo-
kat.

Az alparéti születésû, a
XIX. század második felé-
ben a Monarchiában szocia-
lizálódott orvosdoktor a hu-
szadik század elejére inkább
a román nemzeti politikával
jegyezte el magát, akkor is,
amikor Vajda Sándor néven
még csak nemzetiségi képvi-
selõ a magyar országgyûlés-
ben. Nem telik el sok idõ, s
Nagy-Románia miniszterel-
nökeként, majd Maniu bel-
ügyminisztereként is közéle-
ti színpadra lép. A háború
utáni béketárgyalások idején
Vaida-Voevod tagja a román
küldöttségnek, s levelekben
számol be pártvezérének,
Iuliu Maniunak a bennfen-
tes krónikás, szem- és fülta-
nú részletezésével nemcsak
a nyilvános, hanem a kulisz-
szák alatti és mögötti esemé-
nyekrõl, közjátékokról stb.
is. Ezekbõl pedig, a helyes
értelmezéshez oly szükséges
részletek megismerése mel-
lett, világosan kiderül, hogy
a párizsi békekonferencia
szemléletében és esemény-
sorában maga a tragikus
magyar sorsfordulat nem fõ-
benjáró tét volt, annál in-
kább természetes következ-
ménye egy következetesen
képviselt harci szövetség-
nek, mely vesztesként került
ki az elsõ világháborúból. A
vesztes szerepe pedig óha-

tatlanul arra ítélte, hogy a
belsõ ellentétektõl, nemzeti
törekvésektõl robbanásig fe-
szített magyar államiság
összeomoljon. A párizsi
konferencia tipikus érdek-
szférákra való újrafelosztás-
ban utazott, az azon részt
vevõ és hangjukat hallató
gyõztes nagy- és csatlós ha-
talmak játszmájának bizo-
nyult, amelynek a végén a
vesztesekkel egyszerûen kö-
zölték a tényállást. A húszas
évek status quója: ez volt tu-
lajdonképpen Trianon. A
román küldöttség ügyködé-
se felõl láttatva a történteket,
tanulságos és demisztifikált
képét kapjuk annak az ak-
tusnak, melynek letargikus
hatása ma is annyi kárt és
meghasonlást okoz a ma-
gyar nemzettudatban.

Koszta Istvánt a véletlen
segítette hozzá, hogy termé-
keny csapást válasszon ku-
tatásaihoz, de az már az õ

józan helyzetértékelését és
egészséges látásmódját di-
cséri, hogy nem hagyta el-
sikkadni a felkínálkozó le-
hetõséget.

Következõ könyve, a szin-
tén alig-alig ismert román
dokumentumokból táplál-
kozó Mária román királynõ
párizsi követsége gyakorlatilag
folytatása az elõbbi kötet-
nek. Formálisan ez esetben
is inkább szerkesztõi-
fordítói-jegyzetírói munka
az övé, de az esemény, ami-
re összpontosít, a Trianon-
hoz vezetõ folyamatnak egy
másik sokat jelentõ szaka-
sza. A román királynõ pári-
zsi tartózkodása a béketár-
gyalások idején sok értetlen-
ségre és tévhitre szolgálta-
tott okot, s máig nem tisztá-
zott kérdése a huszadik szá-

zadi román történelemnek.
Miként azonban a könyvbõl
kiderül, Mária királynõ
alakja túlnõ a román nem-
zeti történelmen, s ha politi-
kai fellépése nem is járt kéz-
zelfogható eredményekkel,
érezhetõen pozitív irányba
befolyásolta azt a hangula-
tot, amely a huszadik szá-
zad húszas éveiben a kiala-
kuló Nagy-Romániát övez-
te. Olyannyira, hogy  akik
túlzott érdemeket tulajdoní-
tottak maguknak a párizsi
tárgyalóasztaloknál – ahol
pedig inkább csak tudomá-
sul kellett venni azt, hogy a
„nagyok” végül is mirõl vol-
tak hajlandók lemondani
Románia javára, és ez a haj-
landóság nagyságrendekkel
volt kevesebb azoknál az
ígéreteknél, amelyekkel Bu-
karestet annak idején az
Antant oldalára csábították
–, szóval a mindenáron ki-
tûnni vágyó történelemcsi-

nálók igyekeztek szinte a
nullára csökkenteni a király-
nõi szerepet. Ezért történ-
het meg az, hogy Koszta
István vállalkozása ezúttal
is egy újabb revelációja a ro-
mániai történetírásnak,
olyan felfedezés, amelynek
a fényében könnyebben le-
het és kell is újraírni a Kár-
pát-medencei térség népei-
nek egymásba játszó mo-
dern kori történelmét, az
események reális felbecsülé-
sének fényében. 

Miben is áll tehát Mária
királynõ érdeme? A könyv
tanúsága szerint éppen ab-
ban, hogy hiteles naplóíró-
ként lejegyzi az eseménye-
ket. Azokat is, amelyeknek
cselekvõ részese, s azokat is,
amelyeknek szem- és fülta-
núja. Írása ezért is kényel-

metlen, „nem szeretem”
forrás, amit sokak szerint
nem idézni, annál inkább el-
hallgatni kell. Márpedig ez
a második Koszta-könyv is
ugyanazt a tanulságot su-
gallja egyértelmûen és
hangsúlyosan: ahhoz, hogy
tisztán lássunk, engedjük
magunkhoz szabadon és
elõítélet-mentesen a részle-
teket, a kor hiteles tanúinak
vallomásait, akik nem utó-
lag magyarázzák ki a tör-
ténteket, saját érdekeik és az
aktuális széljárás koordiná-
táihoz igazítva, hanem vál-
lalják a pillanat súlyát és fe-
lelõsségét ott és akkor, ahol
és amikor éppen az esemé-
nyek forgatagában álltak.

Alkalmam volt részt ven-
ni néhány könyvbemutatón,
ahol a szerzõ szembesülhe-
tett potenciális olvasóinak
érdeklõdésével, problémalá-
tásával. Keserûen tapasztal-
tam, hogy a két Trianon-té-

májú könyvtõl jelentõs há-
nyada az érdeklõdõknek
egészen mást várt: doku-
mentumok helyett hangu-
latkeltést, a szomszéd kár-
tyáinak ihletett felfedése he-
lyett verbális leleplezéseket
és elítélést – mintha a tria-
noni döntés nem is kilenc-
ven valahány éve történt
volna meg, a történelem
minden utólagos vargabetû-
je ellenére, visszavonhatat-
lanul, hanem csak tegnap...
Szomorú dolog illúziók és
nosztalgiák fertõzöttjei tár-
saságában a holnapon töp-
rengeni, de nincs más ment-
ségünk. Hiszem, az elõzmé-
nyek erre engednek követ-
keztetni, hogy Koszta Ist-
ván, eddigi helyes tájékozó-
dása után  megteszi a követ-
kezõ lépést is...

Védjegyek. Íróportrék 
– ellenfényben

Cseke Péter szapora tollú
író, a sajtó világa és az iro-
dalmi jellemzések-elemzé-
sek következetes támogató-
ja, az esszé kitartó mûvelõje
és ébren tartója. Irodalom-
történeti jelentõségû kötetei
jelentékeny számban sora-
koznak immár munkássága
ama képzeletbeli polcán,
amit minden szerzõ elõbb-
utóbb megácsol magának és
könyveivel benépesít. A
Kriterionnál 2011 végén
megjelent tanulmánykötete
mindenekelõtt különbözõ
évfordulós rendezvényekre
papírra vetett gondolatok,
felvázolt tanulmányok, té-
maközelítések szerkesztett,
összehangolt, jegyzetekkel
és hivatkozásokkal ellátott
gyûjteménye. Egy kötettel
több, amiben az olvasó átfo-
gó spektrumát kapja az er-

délyi irodalom huszadik
századi fõbb személyiségei-
nek. 

Cseke Péter nem törek-
szik mindenre kiterjedõ
részletezésre, esszéi egy-
szerre szintézisek és egyben
személyes adalékok is egy-
egy alkotói profilhoz, sze-
mélyiséghez, sorshoz.
Nemzedéki vonulatba ren-
dezett írásai fõként a nagy
formátumú, korszakokat je-
lölõ alkotókra összpontosí-
tanak. Akár személyes iro-
dalomtörténetnek is betud-
ható az a galéria, melyet a
Védjegyek-ben felsorakoztat.
Bevezetõjében – amely a
szerzõnek akár a maga
„mentsége” is lehet az ala-
posan, megfontoltan mellõ-
zött teljességigény okán –
Cseke Péter felvázolja azo-

kat a körülményeket, ame-
lyek legalább annyira gátol-
ták, mint amennyire ösztö-
nözték kutatásait, vizsgáló-
dásait. Lehet, hogy ha a
rendszerváltozás elõtt nem
ütközött volna annyi és
olyan kemény falba, nem
érte volna annyi gáncs és el-
terelõ hadmozdulat, gon-
dolkodás nélkül megmarad
a riport és az irodalom mû-
velõjének, amiben ígéretes
csapásokat vágott a hetve-
nes években. A tiltások és
az akadályok megedzették,
felszították filológusi kuta-
tókedvét, és az eltelt évtize-
dek során kialakult az a sa-
játos értékrendszer, amely-
nek mentén arcképcsarno-
kát véglegesíti. 

A korábbi tiltásokkal
szemben a mai látszólagos
korlátlan szabadság a szel-
lem területén arra figyel-
mezteti a szerzõt s általa az
olvasót, hogy „a 21. század

útvesztõivel és csapdahely-
zeteivel szembesülve ne en-
gedjük »parciális tudomá-
nyos üggyé, szûk társada-
lomtudományi szakterület-
té« változni a már feltárt
közösségi örökséget. Mie-
lõtt végleg az eszme- és iro-
dalomtörténet birtokába ke-
rülne, tegyük lehetõvé,
hogy éltetõ szellemi erõtér-
ré válhasson” – olvasható a
szerzõi ajánlás végén. A
Kós Károlytól Páskándi
Gézáig és Zágoni Attiláig
terjedõ idõ- és szellemi ív
az erdélyi irodalom olyan
teljesítményeiben igazít el
bennünket, amelyek nélkül
sem cselekvõ hagyomány,
sem tartalmas újítás és fon-
tolva haladás nem létezik. 

Cseke Gábor

Kései tudósítások, védjegyek
és íróportrék – ellenfényben
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány, megjelenik 6600 példányban

Könyvek kisebbségekrõl 
– kisebbségeknek

Kjell Espmark: Bartók a Harmadik Birodalommal szemben. Polirom Kiadó, Iaºi, 2012.

Kjell Espmark regénye az ellentétek tablója: fasiznus és szabadság, mûvészet és egyenruha, az
emberi teljesség a határáig feszítve. Tragédia és komédia egyazon könyvben – ahogy az euró-
pai mûvész átéli a második világháború borzalmait. „A katonai csizmák taposta ország sötét-
ségében haladó vonat fülkéjében alvó Bartók megrázó álmot lát. Erejét és ragyogását tekintve
a valóságot messze meghaladó sûrû álmot. S ezt idézi újra és újra, miközben a jelentését ku-
tatja” – írja Kjell Espmark. A Swedish Book Review szerint Espmark könyve olyan, mint egy
zenemû, mintha Bartók szerzeménye lenne. 

Catia Maxim: Angyalok Moscopoléban. Tracus Arte Kiadó, Bukarest, 2011.

A szerzõ regényes képet fest az arománok hajdani fõvárosáról, Moscopoléról, amely egykor
világvárosnak számított, jelenleg viszont mindössze egy kis falu. A romániai aromán közös-
ség fontos mûnek tartja ezt a könyvet, amelyet ünnepélyes keretek között mutattak be január
13-án.

Nemzeti kisebbségek a XIX. századi Romániában. Román Akadémia, Bukarest, 2010.

A régi Romániában, a Regátban a románok mellett mintegy 700 ezer más nemzetiségû élt: 265
ezer zsidó, 230 ezer roma, 41 ezer balkáni származású: görög, albán, szerb és bolgár, 50 ezer
csángó, 50 ezer német, 36 ezer erdélyi magyar és székely, 8000 örmény, 8000 orosz, 2000 fran-
cia, 1000 angol, 500 olasz, továbbá lengyelek, csehek, tatárok, törökök, svájciak stb. A könyv
hét fejezete részletesen foglalkozik a kisebbségek hozzájárulásával Románia modernizálódá-
sához, a kisebbségi közösségek szervezkedésével és mûködésével, a román nacionalizmus
megnyilvánulásaival a nemzetiségekkel szemben, a csángó kérdéssel, a zsidó kérdéssel. A
könyv egyik szerzõje magyar, Varga Andrea, aki a moldvai csángók önazonossági válságát
mutatja be, aminek elõidézésében szerepett játszott a romániai katolikus egyház is.

Teºu Solomovici: Antonescu marsall életrajza. Bukarest, 2011.

A 812 oldalas könyv részletesen bemutatja Ion Antonescu életét – születésétõl (1882. június 2-
tõl) haláláig (1946. június 1-ig). A szerzõ az Adevãrul riporterének elmondta, hogy mind a zsi-
dó, mind a román történészek megpróbáltak nyomást gyakorolni rá, hogy ne tegye közzé ezt
a könyvet, amely felháborodást fog kelteni. Az igazságot viszont, amelyet Teºu Solomovici ke-
vésbé ismert dokumentumok feltárásával próbált rekonstruálni, kár takargatni. Antonescut
ma is sokan nagy hazafinak tartják, aki sajnos mások gyûlöletére építette hazafiságát – ezt vi-
szont kevesen látják be. Amit pedig gyûlöletre építenek, az bármilyen tetszetõs is, hiábavaló.



Állóháború Bãsescu ellen
Negyedik napja tüntetnek országszerte, az államfõ lemondását követelve

új magyar szó
2012. január 17., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3347 ▲
1 amerikai dollár 3,4245 ▲
100 magyar forint 1,3973 ▼

Vezércikk 3

Papírforma a glóbuszon

A papírforma érvényesült az idei Golden
Globe gálán – a The Artist három, az Utódok
pedig két elismerést kapott a vasárnap éjjel
megrendezett 69. Golden Globe díjkiosztó
gálán. A legjobb rendezõ Martin Scorsese, a
legjobb drámai színész George Clooney, a
legjobb színésznõ pedig Meryl Streep lett.

Média 9

Kultúra 8

A Téren
Bãsescu, aki a nép édesfiaként szerezte
meg a polgárok bizalmát a választásokon

– lebecsülte a népet. Meggyõ-
zõdésévé vált, hogy õ jobban

tudja, mi jó a népnek, mint
maga a nép, és elhatározta,
hogy mindazt, amit õ jó-
nak tart, tûzön-vízen ke-
resztül is megvalósítja.

Vagyis erõszakkal jót
tesz a népnek, akkor is,
ha az nem kér belõle.

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

A kemény gazdaságpolitikai
feltételek ellenére a magyar

kormány megállapodást akar
kötni az Európai Unióval és az
IMF-fel – közölte a magyar kül-
ügyminiszter. Martonyi János
azonban alaptalannak nevezte
azokat a híreszteléseket, misze-
rint Brüsszel és az unió belpoliti-
kai változásokat, vagy akár sze-
mélycseréket erõltetne Magyar-
országra a készenléti hitel fejé-
ben. A diplomácia vezetõje le-
szögezte: az EU-tól való elsza-
kadás államcsõdhöz vezetne. 
2. oldal 

Baloga-Tamás Erika, 
Farkas István, Kovács Zsolt

A jelek szerint az autókeres-
kedõket és –tulajdonosokat

egyaránt „megszorongatja” a
múlt pénteken életbe lépett új re-
gisztrációs adó, amely az egész
hazai autópiacot átrendezheti, rá-
adásul – egyes vélekedések szerint
– a törvényszegést is bátorítja.
Míg a hatóságok a kedvezménye-
ket és a környezetvédelem szere-
pét hangsúlyozzák, az érintettek
elviselhetetlen anyagi terhekre pa-
naszkodnak.  Néhány ügyvédi
iroda máris jelezte, hogy bírósá-
gon támadja meg az új törvényt
és ennek érdekében készek akár
európai uniós fórumokig is el-
menni. Folytatása a 3. oldalon A KRESZ szigorítását a közlekedési rendõrök is üdvözlik

Martonyi János:

kell az IMF

Regadó: sok

az autós panasz

Nem lesz le(j)értékelés?

Az euróval szembeni enyhe gyengüléstõl
eltekintve a lej árfolyama eddig nem szen-
vedte meg a fõvárosi tüntetéseket, de a
szakemberek figyelmeztetnek, hogy lemi-
nõsítés várhat az országra, ha a döntésho-
zók a problémákat nem rendezik idõben
és kellõ felelõsségtudattal.

Gazdaság 6

Tovább tartanak országszerte a kormány és Traian Bãsescu államfõ lemondását követelõ tün-

tetések: tegnap délután Bukarestben is újból utcára vonultak, ahol elõzõ éjszaka véres össze-

csapásokra kerül sor a csendõrök és a tiltakozó megmozdulásokat „meglovagoló” randalíro-

zók között. Traian Igaº belügyminiszter válságstábot hívott össze, és felszólította a tüntetése-

ket felügyelõ egységek vezetõit, hogy „nagyobb határozottsággal” lépjenek fel a rendbontók el-

len. Az ellenzék rendkívüli ülésszak összehívását kéri, amivel az RMDSZ is egyetért. 3. oldal 

Böjte Csaba iránytûje

Farsangi hangulatban mutatta be tegnap
a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet
székházában Böjte Csaba Iránytû a Végte-
lenhez címû legújabb könyvét, a csíkszere-
dai Role zenekar ugyanis megzenésített
Ady-verseket és vallásos dalokat kínált
„zenei aláfestésként”. 

Az uniós rendelkezéseknek
megfelelõen a jelenlegi 18 év-

rõl 17-re csökkenti a gépjármûve-
zetõi engedély megszerzéséhez
szükséges minimális életkort az új

KRESZ, amely az eddiginél szi-
gorúbban sújt le a törvényszegõ
autósokra. A módosított törvény-
rõl tavasszal szavaz a képviselõ-
ház. 7. oldal 

Tájkép csata után. A randalírozók üzleteket és bankifiókokat fosztottak ki, utcai bútorzatot romboltak le Bukarest központi terein Fotó: Mediafax

Enyhít és szigorít a KRESZ

Fotó: archív



Gy. Z.

A kapitány felhatalmazás nél-
kül módosította az olaszorszá-

gi Giglio szigeténél sziklára futott
óceánjáró útvonalát – közölte teg-
nap Pier Luigi Foschi, a hajót
üzemeltetõ Costa Crociere társa-
ság elnök-vezérigazgatója. Egy-
ben hangsúlyozta, hogy a hajózá-
si társaság még nem ismeri az
óceánjáró fekete dobozának in-
formációit, mivel ez az ügyészség
birtokában van. Foschi több alka-
lommal könnyeivel küzdve nyi-
latkozott az olasz és külföldi új-
ságíróknak. Kijelentette, hogy
a Costa Concordia legénysége
„hõsként viselkedett”, mivel két
óra alatt több mint négyezer em-
bert menekített ki a folyamatosan
dõlõ hajóról. 

A mentési munkálatok egyéb-
ként a megromlott idõjárási vi-
szonyok miatt tegnap meghatáro-
zatlan idõre leálltak. A túlélõket
keresõ búvárokat és tûzoltókat is
eltávolították a hajóról. 

A Mediafax tegnap elérte an-
nak a besztercei férfinak a csa-
ládját, aki a hajón dolgozott, és
szerencsésen túlélte a katasztró-
fát, jelenleg más romániai ál-
lampolgárokkal együtt egy
grosettoi szállodában tartózko-
dik. A család szerint Dan

Theodor C. tavaly nyár óta el-
adó a hajón, szerzõdése februá-
rig érvényes. Nõvére, Anamaria

C. elmondta, hogy az egész csa-
lád rémálmokat élt át, amíg meg
nem tudta, hogy szerettük túlél-

te a hajótörést. A nõ szerint a
bátyja nem hatott idegesnek a te-
lefonban. 

A személyzet hõsként viselkedett
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Röviden

Szerbia tagjelölt kíván lenni

Szerbia külpolitikájának egyik célja az
idén, hogy elnyerje az uniós tagjelölti stá-
tust, és az év végéig megkezdõdjenek a
csatlakozási tárgyalások – hangsúlyozta
Boriss Tadics szerb elnök az országa nagy-
követeinek belgrádi értekezletén mondott
beszédében tegnap. Az államfõ a külpoliti-
kai prioritások közé sorolta Szerbia alapve-
tõ érdekeinek védelmét Koszovóban.

Marad Oroszország besorolása

A politikai bizonytalanságokra hivatkozva
levette a napirendrõl Oroszország adósosz-
tályzatainak javítását a Fitch Ratings, sta-
bilra módosítva tegnap a szuverén orosz
besorolások kilátását a felminõsítés lehetõ-
ségére utaló eddigi pozitívról.

Hunstman nem jelölteti magát

Jon Huntsman volt utahi kormányzó és pe-
kingi exnagykövet (képünkön) tegnap beje-
lentette, hogy visszalép a republikánus párt

hivatalos elnökjelöltségéért folytatott küz-
delemtõl, és támogatásáról biztosította Mitt
Romney jelölését. Herman Cain georgiai
üzletember és Michele Bachmann min-
nesotai képviselõnõ után Huntsman a har-
madik republikánus elnökaspiráns, aki nem
vállalta a további a küzdelmet azért, hogy
novemberben a pártja nevében õ lehessen
Barack Obama elnök hivatalos kihívója.

Antidemokratikus kazah választások

A vasárnap megtartott kazah parlamenti
választás demokrácia-szintje elmaradt az
ország EBESZ-vállalásaitól, valamint a
fõbb nemzetközi és emberjogi normáktól –
nyilatkozta Haraszti Miklós, az Európai
Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
Demokratikus Intézmények és Emberi Jo-
gok Irodája (ODIHR) választási megfigye-
lõi küldöttségének magyar vezetõje tegnap
Asztanában.

Szökõmásodperc lesz júniusban

Június 30-án újabb szökõmásodpercet iktat-
nak be idõszámításunkba. Ennek révén
ugyanis összehangolják a rádió- és tévéállo-
mások által terjesztett idõt az átlagos csil-
lagidõvel. A polgári életben használt idõ,
az egyezményes koordinált világidõ (rövi-
den UTC) mintegy 200 igen pontos atom-
óra összevetett átlagán alapszik. A Föld
forgásán alapuló idõ azonban ettõl kis mér-
tékben eltér, ezért vezették be a szökõmá-
sodpercet.

Valutaháború az euró ellen?

Az Egyesült Államok gazdasága már esz-
tendõk óta a világegyetem legnagyobb adó-
sa, méghozzá anélkül, hogy államhiteleit a
bóvli kategóriájába sorolták volna – írják a
német lapok. Amerika a bankválság kere-
tén belül elárasztotta a piacot frissen nyom-
tatott dollárok tömkelegével és minden arra
mutat, hogy valutaháborút indított az euró
ellen.

Visszahívott Volkswagenek

A Volkswagen világszerte 2 literes dízelmo-
torral szerelt 325 ezer autót hív vissza elõ-
vigyázatosságból javításra. A hiba a dízel-
motorok üzemanyag-befecskendezõ rend-
szerében léphet fel, ami bizonyos körülmé-
nyek között üzemanyag elfolyáshoz és a
motor üzemanyag- ellátásának kihagyásá-
hoz is vezethet.

Hírösszefoglaló

Martonyi János megerõsítet-
te, hogy a magyar kormány

megállapodást akar kötni az Eu-
rópai Unióval és az IMF-fel, bár
kemény gazdaságpolitikai felté-
telekre számít. A magyar kül-
ügyminiszter a közszolgálati Ma-
gyar Televíziónak vasárnap este
adott interjújában kijelentette:
alaptalan és komolytalan találga-
tás, hogy Brüsszel és az unió bel-
politikai változásokat, vagy akár
személycseréket erõltetne Ma-
gyarországra a készenléti hitel
fejében. Martonyi kifejtette,
hogy a magyar kormány kemény
gazdaságpolitikai feltételekre
számít. Az unió által vitatott tör-
vények közül véleménye szerint
csak a jegybankról szóló jogsza-
bály jöhet számításba a hitel-

megállapodás feltételeként. A
Jobbik szombati unióellenes tün-
tetésén elhangzottakra a külügy-
miniszter úgy reagált, hogy az
EU-tól való elszakadás állam-
csõdhöz vezetne, és tovább erõ-
södnék Magyarország kiszolgál-
tatottsága.

Angela Merkel német kancel-
lár helyesnek tartja, hogy az Eu-
rópai Bizottság megvizsgálja a
magyarországi jogalkotást az eu-
rópai elveknek való megfelelõség
szempontjából, és ennek során
kitér az új alkotmányra, vala-
mint a jegybanki függetlenség
kérdésére. A Deutschlandfunkban
vasárnap sugárzott interjú a né-
met kancellár elsõ nyilvános
megszólalása az utóbbi hetekben
vitatott magyar jogszabályokkal
kapcsolatban. Eddig csupán a
berlini kormány szóvivõje és he-

lyettes szóvivõje nyilatkozott,
hangsúlyozva, hogy a berlini ve-
zetés üdvözli a brüsszeli vizsgá-

latot és várja annak eredményét.
Az MSZP alelnöke szerint az
Európai Unió történetében még
nem volt példa arra, hogy egy
kabinet olyan erõs bírálatokat
kapjon, mint Orbán Viktor kor-
mánya. Kovács László korábbi
külügyminiszter és uniós biztos
tegnap azt mondta: a Magyaror-
szággal szembeni aggályok sú-
lyosabbak, mint az ezredfordu-
lón Ausztriával szemben megfo-
galmazottak. Ennek oka, hogy
amíg akkor Jörg Haider szélsõ-
jobboldali Szabadságpártjának
koalíciós részvételét kifogásolta
az EU, az osztrák kormány dön-
téseit azonban nem, az Orbán-
kormány „provokatív módon”
sérti meg az uniós értékeket, szá-
mos intézkedése ellentétes a kö-
zösségi joggal és szabályokkal –
tette hozzá. 

A Costa Concordián dolgozó felszolgálók fõnöké-
nek akart a kedvében járni az óceánjáró kapitánya,
amikor utasítást adott, hogy a hajó szorosan a part
közelében haladjon – írta tegnap a Corriere della
Sera. A fõnök ugyanis Giglio szigetén született.

Nem sokkal a baleset elõtt a lap által idézet fülta-
núk meghallották a kapitány megjegyzését, amikor
így szólt az illetõhöz: „Antonello, látod, egészen
közel vagyunk a te Gigliódhoz”. Az óceánjáró ez-
után sziklának ütközött, majd az oldalára dõlt. 

Személyes szívesség okozta a katasztrófát?

ÚMSZ-összeállítás

A plágiumügy kirobbanása
óta elõször állt tegnap a nyil-

vánosság elé Schmitt Pál, kérdést
azonban nem lehetett feltenni a
magyar államfõnek. Államtitkári
kinevezésen még soha annyi új-
ságíró nem vett részt, mint teg-
nap, az esemény elõtt azonban az
elnök munkatársai közölték,
hogy nem tehetnek fel kérdéseket
az újságírók Schmitt Pálnak.

Mint a hvg.hu kilenc hónapig
tartó munkával kiderítette,
Schmitt Pál köztársasági elnök
1992-ben írt doktori disszertáció-
jának nagy része szinte szóról
szóra megegyezik egy bolgár
sportkutató által még a nyolcva-
nas években írt tanulmány szöve-

gével. A dolgozat ráadásul nem
felel meg a doktori disszertáció
alapvetõ követelményeinek sem,
ennek ellenére summa cum laude
minõsítést kapott bírálóitól. Az
államfõ az ügyre egyébként való-
színûleg holnap, azaz szerdán a
közszolgálati Magyar Rádió 181
perc címû mûsorának adandó in-
terjúban reagál. Az ellenzéki pár-
tok nemcsak magyarázatot köve-
telnek Schmittõl, hanem a lemon-
dását is. A Köztársasági Elnöki
Hivatal magyarázatát és a Sem-
melweis Egyetem dékánjának e
tárgyban született közleményét
elégtelennek és elfogadhatatlan-
nak tartja az MSZP. Balogh And-
rás, a párt elnökhelyettese tegnap
közölte: reméli, hogy Schmitt Pál
tisztázni tudja magát. 

Munkatársunktól

Jóllehet az elsõ hírek szerint
Magyarország területére volt

várható a mûködésképtelenné
vált orosz Fobosz-Grunt ûrszon-
da becsapódása, és ezért a ma-
gyar illetékesek katasztrófavédel-
mi riadót is elrendeltek, hírügy-
nökségi jelentések szerint az ûr-
eszköz vasárnap az esti órákban
Chile partjaitól 1250 kilométerrel
nyugatra a Csendes-óceánba zu-
hant. Az ûrszonda több mint két
hónapot töltött Föld körüli pá-
lyán, miután a hajtómû hibája
miatt nem indulhatott el tervezett
útjára a Mars egyik holdja felé. A
szonda szállította Kína elsõ
Mars-orbiterjét, a Yinghuo-1
szondát, valamint a Planetary

Society kísérleti rendszerét,
amely azt vizsgálta volna, a mik-
roorganizmusok miként viselik a
hosszú ûrutazást. Az elmúlt négy
hónap során a Fobosz-Grunt már
a harmadik nagy ûrjármû, amely
irányíthatatlanul zuhant a Földre:
szeptemberben a NASA 6,5 ton-
nás UARS mûholdja, októberben
pedig a németek 2,7 tonnás
ROSAT nevû mûholdja ért ha-
sonló véget. Mindkét szerkezet az
óceánba zuhant. A Fobosz-Grunt
a maga 14,5 tonnájával a máso-
dik legnagyobb objektum, amely
irányítás nélkül ért földet. Az elsõ
helyen a NASA 85 tonnás Skylab
ûrállomása áll, amelynek marad-
ványai 1979-ben az Indiai-óceán-
ba, illetve Nyugat-Ausztrália la-
katlan területeire hullottak.  

Nem okozott kárt a Fobosz

Martonyi: kell az IMF
Budapest hajlandó elfogadni a Nemzetközi Valutaalap kemény feltételeit

Schmitt hallgat a plágiumról

Martonyi János Fotó: MTI

Hatalmas seb éktelenkedik a hajó oldalán. A hajótársaság pénzügyi helyzete stabil, jut kártérítésre
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Túl vagyunk a kormány- és
államfõellenes tüntetéshul-
lám negyedik napján is, és
a tiltakozások – annak el-

lenére, hogy tegnap
már munkanap volt,
ráadásul az elsõ iskola-

nap a szokásosnál
hosszabb téli vakáció
után – nem hagytak

alább. Bukarestben tegnap esti lapzártánk
idején is ezres tömeg vette birtokába az Egye-
tem teret, és az éjszaka – amikor az összecsa-
pások „szoktak lenni” (a bukarestiek min-
dent meg tudnak szokni, hát ezt is lassan
megszokják, megszokjuk) – még hátra volt. 
És arra már lassan alig emlékszik valaki,
hogy mibõl indult ki ez az egész. Lassan már
alig látni Raed Arafat-os vagy SMURD-os
plakátot a tüntetõk kezében, az egészségügyi
törvény körüli hercehurca és az arab szárma-
zású marosvásárhelyi orvos élõ televíziós
adásban történt lemondatásának botránya fe-
ledésbe merült, ellenben mindenki száján ott
az államelnök neve. Traian Bãsescuban ölt
testet minden elégedetlenség, õt hibáztatják
egyedül a világ minden nyomorúságáért.
Pedig aligha Traian Bãsescu a hibás minde-
nért. A gazdasági válság Amerikából jött,
egész Európát sújtja, a megszorító intézkedé-
seket a Nemzetközi Valutaalap nyomására
hozta meg Románia kormánya, és aligha-
nem szükségesek is voltak, a reformintézkedé-
sek java része – legalábbis elméletben – javító
szándékú és hasznos lehet a romániai társa-
dalom számára. Az államfõ „csak” annyit
tett, hogy személyesen jelentette be a bér- és
nyugdíjlevágásokat, illetve személyesen kezde-
ményezte az – ismétlem: nem ördögtõl való –
reformintézkedések java részét.
A téren a „bûnös” mégis, mindenki számára,
egyedül: Traian Bãsescu. Õ vágta le a bére-
ket, õ adózta meg a nyugdíjakat, õ emelte
meg az áfát, õ döntött a `89-es forradalmárok
járandóságainak megnyirbálásáról, õ rúgta
ki Raed Arafatot (mondjuk, ez valóban így is
van...), és a sort még folytathatnánk. 
Traian Bãsescu pedig csak egyetlen igazán
nagy hibát vétett, az viszont megbocsáthatat-
lanul nagy. Õ, aki a nép édesfiaként szerezte
meg a polgárok bizalmát a választásokon
(két, a bukarestiek esetében pedig egyenesen
négy alkalommal!) – lebecsülte a népet. Meg-
gyõzõdésévé vált, hogy õ jobban tudja, mi jó
a népnek, mint maga a nép, és elhatározta,
hogy mindazt, amit õ jónak tart, tûzön-vízen
keresztül is megvalósítja. Vagyis erõszakkal
jót tesz a népnek, akkor is, ha az nem kér be-
lõle.
A pokolba vezetõ út jószándékkal van kikö-
vezve – tartja a mondás. A jó szándékból a
köveket már kiszedegették a bukaresti óváros
macskaköveivel intifádázó tüntetõk, de a po-
kol nincs már nagyon messze...

A Téren

Salamon 
Márton László

ÚMSZ-összeállítás

Immár negyedik napja tarta-
nak országszerte a kormány

és Traian Bãsescu államfõ lemon-
dását követelõ tüntetések. Buka-
restben még füstölögtek a vasár-
napról hétfõre virradó éjszaka a
randalírozók által felgyújtott újsá-
gosbódék, még sepregették az
összezúzott kirakatok elõtt az
üvegcserepeket, amikor – tegnap
délután – újra utcára vonultak az
elégedetlenkedõk. A fõvárosban
szombaton és vasárnap éjszaka is
véres összecsapásokra került sor
a csendõrök és a tiltakozó meg-
mozdulást meglovagló” rendbon-
tók, elsõsorban futballszurkolók
között. 

Tájkép csata után

„Hat kilométernyi útszakaszon
rongálták meg Bukarest központ-
ját” – összegezte tegnap reggel a
károkat Sorin Oprescu. Bukarest
fõpolgármestere részletesen is-
mertette az Egyetem téren, az
Unirii téren, a két teret összekötõ
Brãtianu sugárúton, valamint a
történelmi városközpontban oko-
zott kárt. A randalírozók üzlete-
ket és bankfiókokat fosztottak ki,
személygépkocsikat gyújtottak
fel, útjelzõ táblákat és jelzõlámpá-
kat tettek tönkre, utcai bútorzat-
ból emelve barikádokat. A „kár-
felmérés” szerint a nemrégiben
felújított bukaresti óváros, a
Lipscani városrész tizenegy utcá-
jában szedték fel a kockaköves
burkolatot a csendõrökkel és ro-
hamrendõrökkel évek óta „harc-
ban álló” futballhuligánok, akik
megragadták a tüntetés adta alkal-
mat, hogy utcára vigyék a koráb-
ban a stadionok lelátóira korláto-
zott indulataikat. Oprescu el-
mondta: elkezdõdött a károk el-
hárítása, elsõként a közlekedési
táblákat és jelzõlámpákat javítják
meg, mert a téli vakáció után teg-
nap újraindult iskolai oktatás mi-
att megnövekedett forgalomra
számítanak. 

Igaº „odaadást” kér 
a csendõröktõl

Traian Igaº belügyminiszter
válságstábot hívott össze, hogy ér-
tékeljék az elmúlt napok bukares-
ti eseményeit, és megtervezzék a
szükséges intézkedéseket. Ugyan-
akkor felszólította a tüntetéseket

felügyelõ egységek vezetõit, hogy
„nagyobb odaadással és határo-
zottsággal” lépjenek fel a rend-
bontók ellen. Aurel Moise csend-
õrségi szóvivõ arról számolt be,
hogy Bukarestben 283 személyt
kísértek be a karhatalmiak. Az
õrizetbe vettek közül 247 személyt
szabálysértésért megbírságoltak,
36 személy ellen pedig ügyészségi
eljárás indult. Hozzátette: az or-
szág 41 településén összesen 8700
ember vonult utcára, de erõszakos
cselekedetekre csak a fõvárosban
került sor. Az összecsapások nyo-
mán tíz csendõr szorult egészség-

ügyi ellátásra, ketten pedig súlyo-
san megsérültek, akárcsak néhány
újságíró, miután a tiltakozók
Molotov-koktélokkal és kövekkel
dobálták a rendfenntartókat és az
újságírókat egyaránt. Aurel Moise
elmondta, az õrizetbe vettek kö-
zül heten a Ploieºti-i Petrolul fut-
ballcsapat Sárga Farkasok nevû
galerijének a tagjai, húszan pedig
a három nagy bukaresti labdarú-
gócsapat, a Steaua, a Dinamo és a
Rapid szurkolói csoportosulásai-
hoz tartoznak. 

Arafat csak ürügy?

A tüntetések megszervezését
senki nem vállalta fel, így elem-
zõk egyetértenek abban, hogy
spontán tiltakozásokról van szó,
amelyek azt követõen kezdõdtek

el, hogy Traian Bãsescu államfõ
az egészségügy privatizációja kap-
csán nyilvánosan éles vitába keve-
redett Raed Arafat – palesztin
származású, román állampolgár-
ságú – orvossal. Ez utóbbi köz-
tiszteletnek örvend a korszerû sür-
gõsségi mentõszolgálat (SMURD)
rendszerváltás utáni kiépítésében
játszott meghatározó szerepe mi-
att. A vita nyomán Arafat lemon-
dott az egészségügyi minisztéri-
umban betöltött államtitkár-he-
lyettesi posztjáról. A többnyire el-
utasító álláspontok hatására
Bãsescu múlt pénteken visszavon-

ta az egészségügy privatizációjá-
ról szóló törvénytervezetet, de
már késõ volt, mert elkezdõdtek
az Arafat melletti szimpátiatünte-
tések.

Ritli László felel 
az új törvényért 

A tiltakozásokat kirobbantó
egészségügyi törvény kapcsán
Emil Boc kormányfõ bejelentette:
a koalíciós pártok felhatalmazták
Ritli László egészségyügyi mi-
nisztert, hogy állítsa össze azt a
testületet, amely kidolgozza az új
jogszabálytervezetet. „Ez elõre-
láthatóan mintegy 3-6 hónapot
vesz igénybe, ezalatt az idõ alatt
pedig konzultálni fogunk mind-
azon – közvetlenül vagy közvetve
érintett – csoportok  képviselõivel

(orvosok, jogászok, páciensek
szervezetei, szakszervezetek stb.),
akik érdemben hozzászólhatnak
a készülõ kerettörvény tervezeté-
nek valamennyi fejezetéhez egy
széles körû társadalmi konzultá-
ció során” – fogalmazott az
RMDSZ-es tárcavezetõ. Hozzá-
tette: az egészségügyi reform fel-
tétlenül szükséges, ugyanis jelen-
leg rengeteg hiányossága van a
rendszernek, mind a finanszíro-
zást, mind az egészségügyi szol-
gáltatások minõségét illetõen.
Ritli László elmondta, az új ter-
vezet jelentõs módosításokat tar-

talmaz majd több területen, mint
például a kórházak mûködése, a
biztosítások felhasználási módja
vagy az orvosi mûhiba. Arra az
újságírói kérdésre, hogy az új tör-
vény megszövegezésébe bevon-
ják-e Raed Arafatot is, Ritli Lász-
ló úgy fogalmazott: várja a
SMURD megalapítójának a tele-
fonhívását. „Jelenleg Andrei
Georgescu tölti be a helyettes ál-
lamtitkári tisztséget, akinek levál-
tása kizárólag Emil Boc kor-
mányfõ hatáskörébe tartozik” –
mondta Ritli. A marosvásárhelyi
orvos hozzáértését Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök is méltatta,
szerinte Raed Arafat olyan szak-
ember, akinek a tudására és ta-
pasztalatára szükség van akkor,
amikor a romániai egészségügyi
rendszer reformjáról van szó. 

Román lapszemle

A Ceauºescu házaspár számos dísztár-
gya, értéktárgya kerül eladásra az
Artmark által Az aranykor néven január
26-ára szervezett árverésen. Egy tigrisbõr
kikiáltási ára 1800 euró, egy gyöngyház-
borítású ékszerdobozé 400 eurónál indul,
Nicolae Ceauºescu Elite márkájú töltõ-
tolla esetében pedig 2000 eurónál kezdõ-
dik a licitálás. (Click) Több, mint hat-
ezer fõvel nõtt decemberben a munkanél-
küliek száma, amely így meghaladta a
460 ezret.  (Curierul naþional) Közel
300, külföldön diplomát szerzett fiatal
küldte be önéletrajzát az államelnöki hi-
vatalhoz, a három meghirdetett államta-
nácsosi tisztség elnyeréséért. (Evenimentul
zilei) A Tulajdonalap portfoliójába tar-
tozó valamennyi céget fel kell listáznia a
kormánynak, egy nemrégiben hozott tör-
vény szerint. A feltérképezendõ vállala-
tok közé tartoznak a repülõterek, az
energiaszállító vállalatok valamint a Ro-
mán Posta. (Adevãrul) Pozitív kihatásai
is vannak a Romániát is sújtó gazdasági-
pénzügyi válságnak – állítja Daniel orto-
dox pátriárka. (România liberã)

„Románia paradicsom a tolvajoknak, pokol a lakóinak” – hirdetik a tüntetõk az Egyetem téren

Állóháború Bãsescu ellen

Elítélték az erõszakos cselekedeteket tegnapi
nyilatkozataikban a kormánypárti politiku-
sok, Emil Boc miniszterelnök ugyanakkor el-
ismerte a tiltakozóknak azt a jogát is, hogy az
utcán adjanak hangot elégedetlenségüknek.
„Az államnak kötelessége biztosítani, hogy a
polgárok biztonságban legyenek, bárhol is
tartózkodjanak. A törvényrõl nem vitatkozni
kell, hanem tiszteletben kell tartani az elõírá-
sait” – szögezte le a kormányfõ. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy az utcai tiltakozások elhúzó-
dása esetén Románia elveszítheti mindazt,
amit az elmúlt két év szigorú megszorító in-
tézkedéseivel vívott ki. Hasonlóképpen nyi-
latkozott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is
bukaresti sajtókonferenciáján, kifejtve: a bé-
kés tüntetés – akár engedélyezett, akár spon-
tán – normális jelenség egy demokratikus ál-
lamban, az erõszakkal viszont nem érthet
egyet. „A hétvégén lezajlott tiltakozó akció-
kat alaposan elemezni kell, majd levonni a
megfelelõ következtetéseket. A kiindulópon-
tot egyértelmûen az egészségügyi rendszer-
ben készülõ változások jelentették a tünteté-

sek kirobbanásakor, ám ezek nagyon gyorsan
általános, az egész állami rendszer ellen for-
duló tiltakozássá alakultak át. Romániában
az elmúlt két évben számos megszorító intéz-
kedésre került sor, és minden állampolgár kö-
zös erõfeszítésének köszönhetõ, hogy az or-
szág megõrizte gazdasági egyensúlyát, hogy
nincsen veszélyben senkinek a nyugdíja és a
fizetése” – fogalmazott Kelemen. 

A pártfüggetlen utcai tüntetések mellett
nem mentek el szó nélkül az ellenzéki pártok
sem. Crin Antonescu liberális pártelnök, a
Szociál-Liberális Szövetség (USL) társelnöke
elmondta: vizsgálják annak a lehetõségét,
hogy nagyméretû megmozdulással erõsítsék
az állampolgári kezdeményezéseket. Elõzõ-
leg szociáldemokrata kollégája, Victor Ponta
arra szólította fel az USL támogatóit, hogy
csatlakozzanak a békés tüntetésekhez. Mihai
Voicu PNL-alelnök ugyanakkor bejelentette,
alakulata rendkívüli parlamenti ülésszak ösz-
szehívását kéri, ahol megvitathatják „az or-
szág politikai helyzetét és az utcai megmoz-
dulásokra adott hatósági választ”. Az ellen-

zéki kezdeményezéssel Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök is egyetért. „Amennyiben az
alkotmány és a házszabály elõírásai teljesül-
nek a rendkívüli ülésszak összehívására, az
RMDSZ ezt támogatni fogja” – fogalmazott
Kelemen. A rendkívüli ülésszak összehívásá-
hoz a honatyák egyharmadának az aláírásá-
ra van szükség, továbbá pontosan le kell szö-
gezni az ülésszak napirendjét és idõtartamát.
Az elõrehozott választásokkal kapcsolato-
san, amely szintén az ellenzék javaslata, az
RMDSZ elnöke úgy véli: az ország számára
a politikai válság és az instabilitás most rend-
kívül káros lenne. „Ebben a pillanatban pár-
beszédre és egyensúlykeresésre van szükség”
– összegezte Kelemen Hunor. A szövetségi
elnök az Új Magyar Szó kérdésére kifejtette: a
tiltakozáshullám kormánypártként természe-
tesen az RMDSZ népszerûségének sem tesz
jót, azonban szerinte „a hazai társadalom
egészen pontosan érzékeli az RMDSZ szere-
pét az egészségügyi törvény kérdésében, raci-
onális ember számára világos, kié a felelõsség
a kialakult helyzetért”. (S. M. L.)

Megszólaltak a kormánypártiak, Traian Bãsescu államfõ továbbra is hallgat

Fotó: Salamon Márton László
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Bogdán Tibor 

A kommunista diktatúra
idején érvényes büntetõ

törvénykönyv értelmében a
halálbüntetést igen sokféle
bûncselekmény miatt ki lehe-
tett róni, így különös kegyet-
lenséggel elkövetett gyilkos-
ságok, hazaárulás, a közpén-
zek (vagy ahogyan annak
idején mondták: a közva-
gyon) nagyobb mértékû meg-
dézsmálása, magyarán: sik-
kasztás esetén is.

Száznégy kivégzés

Jelenleg a legszörnyûbb
gaztett is csak életfogytigla-
ni börtönnel büntethetõ.
Szociológusok és krim-
inálpszichológusok vélemé-
nye szerint ennek nagy sze-
repe van abban, hogy egyre
több a különös kegyetlen-
séggel elkövetett gyilkosság,
erõszak.

A kommunista diktatúra
esztendeiben a halálos íté-
leteket lõfegyverrel hajtot-
ták végre. A kivégzõoszta-
gok tagjainak száma akár a
tizenkettõt is elérhette,
mindegyikük öt-öt töltényt
kapott. A kivégzõosztagba
besoroltakat elõzetes pszi-
chológiai vizsgálat alapján
választották ki, valamen-
nyiüknek titoktartási nyi-
latkozatot kellett aláírnia.
Ennek megszegése szigorú
büntetést, esetenként akár
hosszú évekre szóló sza-
badságvesztést vont maga
után.

A Ceauºescu-féle aranykor
negyedévszázada alatt több
száz halálos ítéletet hoztak,
közülük száznégyet végre is
hajtottak. A többi esetben a
büntetést 20–25 éves szabad-
ságvesztésre változtatták,
ami azonban, a romániai
börtönkörülmények között
önmaga is felért a halálos íté-

lettel. A kivégzésekre rend-
szerint a bukaresti Jilava és
Rahova börtön udvarán ke-
rült sor, mind a politikai el-
ítéltek, mind pedig a köztör-
vényesek esetében. 

A legvisszhangosabb 
ügyek

A legnagyobb visszhan-
got kiváltó kivégzések egyi-
két Jilaván hajtották végre;
a kommunista rendszer,
szokásától eltérõen ugyanis
az ítélet végrehajtásának
közlésére engedélyt – pon-
tosabban: parancsot – adott
a sajtónak. Az 1971 októbe-
rében kivégzett a rettegett
sorozatgyilkosról, Ion
Râmaruról volt ugyanis
szó, aki 25 éves korára már
4 nõt erõszakolt meg és
gyilkolt meg, és további 16
nõre támadt rá. Ugyanitt
végezték ki, gazdasági bûn-
cselekmény vádjával

Gheorghe „Bacchus” ªtefã-
nescut, amit, amolyan elret-
tentõ példaként, ismét csak
megírhatott a sajtó. Az el-
ítélt ugyanis 1971 után a bu-
karesti, Griviþei úti borrak-
tár vezetõjeként borhamisí-
tással okozott éveken át ha-
talmas, ötmillió dollárra be-
csült károkat a „szocialista
államnak”. A mai kiskirály-
ok, pártkorifeusok teljesít-
ménye mellett ez az öszszeg
eltörpül, de akkoriban ha-
talmas pénznek számított.
„Mûködésének” hét eszten-
deje alatt több, mint 400
ezer hektoliter „speciális”
bort értékesített. Letartózta-
tásakor, 1978 augusztusá-
ban, 19 kiló aranyat és több
millió lejt találtak a laká-
sán. A halálos ítéletet 1980
augusztusában hozták meg,
és azt 1981 decemberében
hajtották végre. 

Az „aranykorban” a leg-
utolsó kivégzésre egyébként
1987 májusában került sor,
azt a különös kegyetlenség-
gel elkövetett gyilkosság
vádjával, 500 személy jelen-
létében megtartott tárgyalá-
son elítélt Ion Pistolon haj-
tották végre.

Az utolsó halálos ítéletet
viszont a külügyminisztéri-
um diplomatájára, a tárca

Észak-Amerikával foglal-
kozó igazgatóságának igaz-
gatóhelyettesére mondták
ki. Mircea Rãceanu 1982
és 1989 között töltötte be
ezt a tisztséget, és ebben a
minõségében kémkedéssel
vádolták. 1989 januárjában
tartóztatták le és júliusban
ítélte halálra a bukaresti
katonai bíróság. Kivégzésé-
re azonban nem került sor,
a büntetést három hónap-
pal késõbb Ceauºescu 20
év börtönre változtatta.
Rãceanu 1989 december
23-án, egy nappal a diktá-
tor elmenekülése után sza-
badlábra kerülhetett. Igaz,
1993-ban a bíróság hat évre
szóló újra-bebörtönzését
kérte, arra hivatkozva,
hogy nem törvényes úton
szabadult. A végsõ felmen-
tõ ítéletet 2000 októberé-
ben hozta meg a Legfel-
sõbb Bíróság, a diplomatát
pedig két év múlva Ion Ili-
escu államfõ személyesen
tüntette ki.

Siralomházban 

Az ítéletvégrehajtásra vá-
rakozó rabokkal különös ke-
gyetlenséggel bántak õrzõik.
Ez idõ alatt összekötözött
kézzel és lábbal tartották a

foglyokat, havi tíz percet sé-
tálhattak a belsõ börtönud-
varon. Röviddel a kivégzés
elõtt a „fekete kamrába”
szállították át õket, ahol
semmilyen külsõ vagy belsõ
fényforrás nem létezett. Így
a kivégzés alkalmával a fény
annyira elkábította õket,
hogy voltaképpen semmit
sem láttak abból, ami körü-
löttük történt.

A sors iróniája az, hogy
az utolsó halálos ítéletet ép-
pen Nicolae Ceauºescura és
feleségére mondták ki – nép-
irtás vádjával – és hajtották
végre nyomban, 1989. de-
cember 25-én; igaz, vitatha-
tó legitimitású rögtönítélõ
bíróság döntött róla, és ma-
napság egyre gyakoribb a
vélemény, amelyek szerint a
diktátorpárt törvényesen ös-
szeállt bírói testületnek, jo-
gilag teljes mértékben meg-
alapozott vádak alapján kel-
lett volna elítélnie. Persze az
sem zárható ki, hogy ez
esetben – akárcsak a kom-
munista rendszer többi
nómenklaturistája és hóhéra
– néhány év múlva szaba-
dult volna, és nem kizárt,
hogy jól menõ üzletember-
ként élte volna életét, amed-
dig jó módban meg nem
halt volna. 

Huszonkét év halálbüntetés nélkül

Gy. Z.

A Raoul Wallenberg-év a
múlt tanulságait levonva a

kirekesztés és a diszkriminá-
ció veszélyeire, a tolerancia
és az együttmûködés értékei-
re hivatott felhívni a figyel-
met – mondta Németh Zsolt,
a magyar külügyminisztéri-
um parlamenti államtitkára
az embermentõ tevékenysé-
gérõl ismert egykori svéd dip-
lomata születésének 100. év-
fordulója alkalmából rende-
zendõ eseményekrõl az el-
múlt héten. A Wallenberg-
évet ma nyitják meg hivatalo-
san a budapesti Magyar
Nemzeti Múzeumban; az
eseményen jelen lesz Joszi
Peled izraeli kabinetminisz-
ter és Carl Bildt svéd külügy-
miniszter.

Vetélkedõk, 
emlékkoncertek

Magyarországon az idén
több különbözõ, a svéd dip-
lomatához kötõdõ progra-
mot szerveznek. Egyebek
mellett tavasszal a középisko-
lásoknak vetélkedõt, amely-
nek célja, hogy a diákok fel-
dolgozzák a magyarországi
holokauszt témáját. Április-

ban az évenként megrende-
zett Élet Menete az idén a
svéd diplomata embermentõ
tevékenységére helyez nagy
hangsúlyt. A Terror Háza
Múzeum Wallenberg-emlék-
koncertet szervez a holo-
kauszt áldozatainak emlék-
napján. Májusban tudomá-
nyos konferenciát tartanak a
Holokauszt Dokumentációs
Központban, amelynek célja
az erkölcsi ellenállás vizsgá-
lata olyan emberek példáján
keresztül, akik szembehe-
lyezkedtek a terrorral, a fizi-
kai vagy szellemi erõszakkal.
Júniusban a Demokratikus
Átalakulásért Intézet, a Tom
Lantos Intézet és a Külügy-
minisztérium Wallenbergre
összpontosító nemzetközi
emberi jogi fórumot szervez.
Augusztusban, a diplomata
születésnapján, a Világ Igaza
címmel Izraelben kitüntetett
magyarok Budapesten talál-
koznak. Az emlékévhez a
Magyar Posta is csatlakozik:
májusban alkalmi bélyeget
ad ki a diplomata tiszteletére.

Az 1912. augusztus 4-én
született Raoul Wallenberg
1944-ben a budapesti svéd
nagykövetség titkáraként
több ezer, egyes források sze-
rint 20 ezer ember életét

mentette meg közvetlenül az-
zal, hogy svéd úti okmányok-
kal látta el vagy védett házak-
ba menekítette õket, és õ tán-
torította el a megszálló né-
met erõket attól, hogy lemé-
szárolják a fõvárosi gettó
mintegy 70 ezer lakóját. 

Bocsánatot kértek

A svéd üzletember 31 éves
volt, amikor 1944 júliusában
elfogadta a Budapestre szóló
diplomáciai kinevezést, hogy
ott szembeszálljon a könyör-
telen náci halálgépezettel.
Amikor megérkezett, félmil-
lió magyar zsidót már elhur-
coltak, és hasonló sors fenye-
gette a fõvárosban maradt
kétszázezret is. Rendkívüli
energiájának, diplomata kol-
légáinak és más segítõknek
köszönhetõen a fiatal svéd
férfit tevékenysége élõ legen-
dává tette, de 1945 januárjá-

ban maga is áldozattá vált, a
szovjet hadsereg letartóztat-
ta, majd eltûnt a sztálini
rendszer börtöneiben. Saját
országa lényegében sorsára
hagyta; 2001-ben maga
Göran Persson akkori mi-
niszterelnök kért nyilváno-
san bocsánatot a Wallenberg-
családtól azért, hogy a své-
dek nem tettek többet a dip-
lomata kiszabadításáért.

Raoul Wallenberg élete
kezdettõl fogva nem illeszke-
dett a svédek egyértelmû tár-
sadalmi normáihoz. A Wal-
lenberg famíliához tartozott,
de nem a befolyásos bankár-
család körében nevelkedett.
Építészmérnöknek tanult, de
üzletemberként dolgozott.
Nem volt sem hivatásos dip-
lomata, sem kém, és eltûnése
után évekig nem tekintették
igazán halottnak; ám azt sem
erõsítették meg, hogy életben
van. Életének legfontosabb

eleme, hogy meggyõzõdésé-
tõl vezettetve nem habozott
túllépni a határokon, és túl-
tenni magát a szabályokon.
Így is nyitott azonban az a
kérdés, hogy a svéd hivata-
losságok miért tanúsítottak
oly kevés érdeklõdést Raoul
Wallenberg sorsa iránt, eltû-
nését követõen. Honfitársai
ugyanis gyakran problemati-
kus hõsnek látták: csodálták,
de nem szerették fenntartás
nélkül. Miközben híre egyre
nõtt, és az Egyesült Államok,
Kanada és Izrael díszpolgári
címmel ruházta fel az élet-
mentõt, saját hazája csak
1997-ben emelt tiszteletére
hivatalos emlékmûvet. 

Mi lett a sorsa?

Miközben a hivatalosan
semleges svéd kormány
óvatosan kerülte, hogy túl
erõs nyomást gyakoroljon a

német náci és a magyar nyi-
las hatóságokra, õ folyama-
tosan kereste a módot a
mentési erõfeszítések maxi-
malizálására. Kezdettõl fog-
va világossá tette, hogy nem
csupán a Svédországgal szo-
ros üzleti vagy családi kap-
csolatokat ápoló személye-
ket kívánja védeni, hanem a
lehetõ legtöbb ember meg-
mentésére kívánja felhasz-
nálni a társaival együtt ki-
épített okmányrendszert.

Wallenberg hírneve a há-
ború után elhomályosította
az összes többi svéd diplo-
matáét. Jan Ludvik, aki egy
idõben Svédország budapes-
ti nagykövete volt, igencsak
keményen fogalmazott a The
Wall Street Journalnak 2009-
ben adott interjújában:
„Nem akarták, hogy vissza-
térjen” – húzta alá tömören.
A kérdés ettõl függetlenül
még ma is él: miért szorul
még mindig háttérbe az a
fontos tény, hogy a diploma-
ta a hidegháború áldozatává
vált? Miért nem kéri erélye-
sebben Stockholm, hogy
végre igazságot szolgáltassa-
nak emlékének, kiderítsék,
hogy mi történt vele a szov-
jet fogságban – különösen
azt követõen, hogy bebizo-
nyosodott: nem felel meg a
valóságnak az a sokáig han-
goztatott orosz állítás, amely
szerint 1947. július 17-én
szívroham áldozatává vált
egy moszkvai börtönben? A
jelenleg rendelkezésre álló
adatok ugyanis nem zárják
ki, hogy Raoul Wallenberg
még hetekig, hónapokig
vagy akár évekig élhetett a
szovjetek fogságában. 

Ma kezdõdik a Wallenberg-emlékév
Utcanevek, szobrok, emléktáblák 
idézik meg Budapesten és Magyar-
ország-szerte sokfelé a második világ-
háború hõs zsidómentõjének, Raoul
Wallenbergnek az alakját. Születésé-
nek századik évfordulója alkalmából
a magyar kormány ma hirdeti meg 
a Wallenberg-emlékévet.

Raoul Wallenberg, az embermentõ. A hálás (magyar) utókor emléktáblára méltatta

Az utóbbi esztendõkben a hazai közvéleményt megrázó

kegyetlen gyilkosságok, erõszakos bûncselekmények soro-

zata nyomán erõsödik az országban a vélekedés, miszerint

vissza kellene állítani a halálbüntetést, amelyet huszonkét

esztendõvel ezelõtt, 1990 januárjában töröltek el az utca

nyomására, törvényerejû rendelettel. 



Amikor egy budapesti parlamenti képviselõ
az Európa egységét jelképezõ zászlót gyújtja
meg európai parlamenti képviselõ segédleté-
vel, akkor ott nagy baj van. Mindenekelõtt a
józan ésszel.
Amikor egy pártvezér, budapesti parlamenti
képviselõ, nyílt színen, annak az európai
személyiségnek a testrészeit emlegeti, aki-
nek döntõ szerepe van abban, hogy a csõd
szélére jutott Magyarországot kiemelje a
gazdasági pangásból, akkor ott megint nagy
baj van. Mindenekelõtt a józan ésszel.
Ahol pedig nagy baj van a józan ésszel, ott
rövid idõn belül diadalt ülhet az esztelenség.
Egy hangoskodó, katonáskodó, szavainak
hatásával mit sem törõdõ kisebbségnek
olyan örömünnepét, amely tor lehet egy
egész ország számára.

Legyen népszavazás! –
mondja a Jobbik, Magyaror-
szág lépjen ki az Európai
Unióból.

Vesszen Trianon! – mond-
ja a Jobbik, forgassuk vissza
majdhogynem egy évszá-
zaddal az idõ kerekét.
Rendben van. Magyaror-

szág lépjen ki az unióból.

De mi lesz vele? Egy bezárkózó, önmagá-
ba roskadó Magyarország meg tud élni a
nyitott világban, vagy jó néhány év alatt
ott hagyja a saját lakossága? Netán egy ha-
talmas jurtát húznak fel az ország köré,
ahonnan nemhogy a lelkek, hanem még a
turulmadarak sem repül-
nek ki?
Rendben van. Vesszen Tri-
anon! De hogyan, ameny-
nyiben még a határmentes
Európa sem megoldás a
nemzetrészek természetes
kapcsolatára? 
Nekilódul a magyar diplomácia és meggyõz
minden nemzetközi fórumot, hogy írják át
az egykori szerzõdéseket, miközben arra
sem képes, hogy önerõbõl áttörést érjen el a
szlovákiai kettõs állampolgársági ügyekben?
Netán ahhoz az unióhoz fordul, amelyet ka-
rikás ostorral hajtanának el a hatalmas ter-
mészeti kincsek és a szürke szarvasmarhák
napmelegtõl égõ, kopár földjérõl? Vagy elin-
dítja katonáit a mind a négy égtáj irányába,
és bízik abban a gyõzelemben, amely ma-
gyar hadseregnek bizony már hosszú, na-
gyon hosszú idõk óta nem adatott meg?
Amikor több mint két évtizeddel ezelõtt Bu-

dapesten a szovjet katonaság kivonulásáról,
a demokratikus jogállam megteremtésérõl,
az európai országokhoz és európai értékek-
hez való csatlakozásról, a minden tekintet-
ben jobb és emberibb élet lehetõségeirõl be-
széltek, akkor a határon túli magyarok na-

gyon büszkék voltak Ma-
gyarországra. Úgy érezték,
hogy ott áll annak a folya-
matnak az élén, amely
majd õket is magával viszi
ugyanezen célok felé.
Amikor ma Budapesten

zászlót égetnek, amikor fekete egyenruhás-
ok csattogtatják a bakancsaikat és katonaru-
hás szónokok harsogják, hogy õk mindent
jobban tudnak mindenkinél, akkor a hatá-
ron túli magyarok legnagyobb részének
büszkesége alighanem megcsappan. És he-
lyére lép valami más. Talán nem is a szé-
gyen, hanem a szánalom és a fájdalom.
Hogy itt van az a nép, amely oly sokat küz-
dött azért a szabadságért, amely most meg-
adatott neki, és képtelen élni vele.
De nem a bankok miatt. Nem az úgymond
karvalytõke miatt. Szlovéniától Lengyelor-
szágig, Albániától Lettországig bankok és a
háttérben elmosódó tulajdonos-szerkezetû

nemzetközi társaságok mûködnek minde-
nütt, ahol a diktatúrákkal összefüggõ köz-
pontosított tervgazdálkodást le kellett bonta-
ni. Piacgazdaságot, fogyasztói társadalmat
akart mindenki, valamiféle olyan varázsla-
tot, amelynek a szegény és kifosztott társa-
dalmak nem az érdekvezérelt, hanem csu-
pán a szépen csillogó arcát látták. Csak hát
a kettõ elválaszthatatlan és alighanem azok
az országok cselekednek helyesen, amelyek
rájöttek arra, hogy nemzeti érdekeiket ko-
rántsem az elzártságban, hanem a minél na-
gyobb nyitottságban tudják érvényesíteni.
Sem Lengyelország, sem Csehország, sem a
balti országok, sem Románia nem nevezik
gyarmatnak magukat azután, hogy kiszaba-
dultak egy világméretû társadalmi kísérlet
harapófogójából, hanem Európa nyugati fe-
léhez csatlakozva próbálnak együtt haladni
az idõvel. 
Ha Magyarország erre képtelen lesz, ha úgy
képzeli, hogy minden más nép ostoba és
csak õ tartja kezében az igazság aranykul-
csát, akkor Budapesten nem csupán zászló-
kat égetnek el, hanem a jövõ alól húzzák ki
a támfalakat, és ott maradnak azzal a múlt-
tal, amelyet lehet dicsérni, lehet szidni, de a
mindennapi élethez elégtelen.

A kultúrának ez a két arca nem független egymástól, elõször azért,
mert az embereknek egymáshoz való viszonyát messzemenõen befo-
lyásolja az a körülmény, hogy a meglévõ javak ösztöneiknek milyen
mérvû kielégítését teszik lehetõvé, másodszor azért, mert az egyén
maga is egy másik egyén birtokává válhat, amikor az az õ munka-
erejét felhasználja, vagy õt szerelme tárgyául választja; végül pedig
azért nem, mert minden egyén a kultúra virtuális ellensége, amely
mégis csak általános emberi érdekeket képvisel. Különös, hogy az
emberek, bármilyen kevéssé is tudnak magányosan élni, mégis sú-
lyosnak érzik azokat az áldozatokat, amelyeket a kultúra ró rájuk
azért, hogy az együttélést lehetõvé tegye. A kultúrát tehát az egyén
ellen is meg kell védelmezni és berendezései, intézményei és paran-
csai ezt a feladatot szolgálják. (…) 
Az ember alkotásait igen könnyû elpusztítani és a tudományt, vala-
mint a technikát, amelyeknek segítségével felépítették õket, megsem-
misítésükre is fel lehet használni. Az a benyomásunk tehát, hogy a
kultúra valami, amit egy kisebbség, amely jól értett ahhoz, hogy a
hatalmi és kényszereszközök birtokába jusson, egy tiltakozó többség-
re rákényszerít. Természetesen kézenfekvõ a feltevés, hogy ezek a
nehézségek nem a kultúra lényegébõl fakadnak, hanem az eddig ki-
alakult kultúrformák tökéletlenségének következményei. Valóban
nem nehéz a hibákra rámutatni. Míg az emberiség a természet leigá-
zásában jelentõs haladást ért el és még fog elérni, addig az emberi
kapcsolatok szabályozásában hasonló haladás nem mutatható ki tel-
jes bizonyossággal. 

Sigmund Freud: Egy illúzió jövõje. Fordította Dr. Schönberger István

Élet a jurtában? 
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Még mindig az év eleji összegzõ, de már elõremu-
tató témáknál maradva, felmerül a kérdés, honnan
lehet megsejteni, hogy ha Amerika vagy akárme-
lyik másik NATO-ország besokall az éves arab-ta-
vasz irányíthatatlansága miatt, és meghatározóan
beavatkozik? 
A szakirodalomban létezik egy progresszív folya-
mat, amely erõfolytonosságként (kontinuum) is
címszavazható, s amelyik szerint bármely külsõ
beavatkozás egy ország sorsába tulajdonképpen
egy eszkaláció lépés-sorozat. E függõleges vonal
mentén emelkedve, mondjuk egy szíriai, iráni, li-
banoni, bahreini, vagy ismételten iraki beavatko-
zásnak az alapja a rejtett hírszerzõi tevékenység
lenne, amelynek fõ jellemzõje, hogy az épp az or-
szág vezetése elõl titok marad. Ez a fázis az ellen-
álló erõk, pártok megkeresését jelenti, például
CIA-információs ellátottságban nyilvánul meg, és
csak közvetve árulja el magát, ha hirtelen elszapo-
rodnak a politikai merényletek, szabotázsakciók.
Ide tartozik a hangosodó rezsimlejárató-szankció-
zó diplomáciai tevékenység is. 
A következõ szakasz az ellenállók kiképzése és ez
eredendõen szintén rejtett jellegû, ugyanis a rebel-
liseket nehéz észrevétlenül a saját hazájukban ki-
képezni, így a felkészítõ „iskolák” egy harmadik
országban létesülnek. Itt már a bevetett eszköztár
is bõvül, pénzalapok bevonásáról, ruházatról, ellá-
tásról (fegyveres is), kommunikációs eszközökrõl
van szó. 
A harmadik lépcsõfok elméletileg továbbra is a
rejtés idõszaka, s ezt szolgálja, hogy a kiképzett
harcosokat a saját hadsereg által is használt fegy-
verekkel látják el, ne tûnjön fel a külföldi techni-
ka. Ilyen volt a CIA segítség a szovjetek ellen
amíg az afgánok még Kalasnyikovot használtak,
ám minden kiderült az elsõ Stingerek elsütésekor,
amelyek ellen az orosz helikopterek nem tudtak
védekezni. Ahogy a honi fegyverzetet felváltja
már a nyíltan idegen származású, akkor már arra
számítanak, hogy ennek kényszerítõ-jelzõ hatása
lesz a rezsim felé: az ellenállókat hatalmasabb,
külsõ patrónus támogatja, most ajánlott kiegyezni
velük. 
Az ötödik fázis hatásmódja már ismert a líbiai
esetbõl is: a helyi ellenállási gócokat külföldi spe-
ciális egységek erõsítik meg, és ezek teljes körû lo-

gisztikai, légi támogatást élveznek. Mi
maradt? Emlékeznek még a 2003-as
iraki invázióra? Végletesen gyer-

mekded lenne azt hinni, hogy az
alsóbb szintek különbözõ fázisai

máris nem mûködnek a Közel-Ke-
leten vagy Afrikában (csupán ott?),

s már csak ahhoz fûzhetõ re-
mény, hogy az elsõ három lé-
pés elegendõ a megdöntendõ

rezsimek menesztéséhez.Ady András
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Sokat küzdött a szabad-
ságért, amely most 
megadatott neki, 
és képtelen élni vele

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A jóisten a magyart mindig 
a magyarral bünteti legjobban.” 

Móricz Zsigmond

Aktuális

Áldozat

Pasápas
A nap címe. Mit változtatnak meg ténylege-
sen a tiltakozások? România liberã

Magyarázat. A cikk tulajdonképpen arra a
kérdésre keresi a választ, hogy ki nyer politi-
kailag a történtek nyomán. Kiderül, hogy
Bukarestben sokan nem is tudják, ki az a
Raed Arafat (nem úgy, mint Marosvásárhe-
lyen, ahol az egész elkezdõdött, miután
Bãsescu elnök megalázta a helyettes állam-
titkárt). Végül is a cikk mondanivalója az,
hogy bár az utcára szólították a híveiket, „az
ellenzék vezetõi nem álltak elõ semmilyen
alternatív megoldással”. Mintha Bãsescu
bármilyen alternatív megoldást elfogadott
volna! Nézzünk szembe a tényekkel: az el-
nök vesztét a surmósága okozta. Meg fõleg
az, hogy a népnek elege lett a nélkülözésbõl,
a megszorításokból és – belõle. 

Kár volt. Jellemzõ szintén a România liberã
hasábjain Cristian Preda véleménye. A kor-
mánypárti európai parlamenti képviselõ ki-
fejti, hogy a PDL-nek most feltétlenül lépnie
kell valamit politikailag. Ebben az összefüg-
gésben Preda arra is felhívja a figyelmet,
hogy Bãsescu tulajdonképpen a – mindössze
„nyomasztó hiányként” jelenlevõ – magyar
miniszterek miatt kellett magára vegye az
egészségügyi törvény képviseletének ódiu-
mát. Magunk nem osztjuk ezt a véleményt,
de arra fel kell készülni, hogy a felvetés poli-
tikai szinten is megfogalmazódik. 

Mind robbanna. A Gândulból tudjuk meg,
hogy az ellenzéki tömörülés, az USL onlájn
aláírásokat gyûjt az államelnök felfüggeszté-
sére. Véleményünk szerint most az ellenzék-
nek könnyû meglovagolni a tüntetéseket és a
népharagot, de ha „átveszi az irányítást” és
közben elszabadul a pokol, ki szólítja és szo-
rítja vissza a szellemet a palackba? Amúgy
nem lehet forradalmároknak nevezni az ut-
cai összecsapásokban edzõdött ultrákat, fo-
ciszurkolókat. Romániában a tüntetés sem
az, mint máshol, de még a puliszka sem: so-
káig nem akart robbanni, most meg mind-
untalan robbanna. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu (vagy Emil
Boc, detalán inkább elõbbi) kijelentette,
hogy legközelebb õ áll a tiltakozó tömeg elé,
és megmagyarázza. „Nem lehetnek veszé-
lyesebbek, mint Arafat”, mondta T. B.

Székedi Ferenc



Folytatás az 1. oldalról

A Ziarul Financiarnak nyilat-
kozó jogi szakértõk szerint az
új rendelkezésnek nem sike-
rül visszaszorítaniuk a kör-
nyezetszennyezést, megbé-
nítják viszont az autópiacot.
Ezt több gépkocsieladással
foglalkozó kereskedõ is meg-
erõsítette lapunknak.

Eladhatatlan autók

„Az új jogszabály miatt
szinte eladhatatlanokká vál-
nak a 2007-nél régebbi autók,
hiszen sok esetben az adó ér-
téke nagyobb lenne a jármû
áránál” – fogalmazott Amb-
rus Zalán. A sepsiszentgyör-
gyi Bogyó autókereskedés el-
adási tanácsadója rámuta-
tott: a környezetvédelmi adó
az autópark frissítését erõsít-
heti, ám a vásárlók egyelõre
csak tapogatóznak, az autó-
szalonokban még nem érez-
hetõ az eladás fellendülése. 

„Az új regadóval nem fel-
lendítik, de meglátásom sze-
rint még jobban megfojtják a
hazai autópiacot, hisz a 2007
elõtt forgalomba beírt autók
adás-vétele szinte teljesen le
fog állni” – vélekedett la-
punknak Bertalan Zsolt, egy
székelyudvarhelyi használt-
autó-kereskedés tulajdonosa.
Meglátása szerint nem tud
megvalósulni az a célkitûzés,
hogy új autókat vásároljanak
az emberek, mert többségük-
nek nincs arra pénze, hogy új
vagy akár 2007 után behozott
jármûveket vásároljon. „Sze-
rintem inkább arra megy ki
az egész, hogy minél több
bõrt nyúzzanak le az embe-
rekrõl, megnyomorítva ezál-
tal a kereskedõket is” – sum-
mázta Bertalan. 

„Azt látom, hogy a múlt
hét végén érvénybe lépett
jogszabály csak arra jó, hogy
még inkább ellehetetlenítse a
kiskeresetûek életét. Eddig
az emberek még valahogy

meg tudták engedni maguk-
nak azt, hogy áldozzanak
egy 2000 eurós autóra, de
most, hogy az illeték sok
esetben nagyobb lett, mint
maga a gépkocsi, ez a lehetõ-
ség is elszállt” – fogalmazott
egy kolozsvári fiatalember,
aki külföldrõl behozott au-
tókkal kereskedik. Hangsú-
lyozta: az emberek nem
azért vásárolnak használt
autót, mert nem tetszik ne-
kik az új, hanem mert nem
engedhetnek meg maguknak
5-6 ezer eurós kiadást.

A törvény kiskapui

A kereskedõk nem gyõzik
hangsúlyozni, hogy a tör-
vény kedvez a feketekereske-
delemnek és adócsalásnak,
mivel az érintett tulajdono-
sok máris azt latolgatják,
hogy hogyan lehetne kibújni
az elõírások alól. Ilyen kiska-
pu lehet például az, hogy el-
adás esetén az autó a régi tu-
lajdonos nevén marad, tehát
törvényesen nem kerül sor
adás-vételre, így nem kell be-
fizetni a regisztrációs illetéket
sem. Többen jelezték lapunk-
nak azt is, hogy a regisztráci-
ós adó hatóságok által han-
goztatott 25 százalékos csök-
kentése valójában nem teher-
mentesíti a tulajdonosokat.
„Az adókedvezmény, illetve
a visszafizetésre tett ígéret
egy vicc” – háborgott az
ÚMSZ-nek egy marosvásár-
helyi autótulajdonos. „Há-
rom évvel ezelõtt írattam for-
galomba az autómat, egy 14
éves, 1,6-os motorral ellátott
BMW-t. A környezetvédelmi
illeték akkor 700 eurómba
került, az új törvény értelmé-
ben viszont most már 1081
eurót kellene fizetnem” –
magyarázta az autótulajdo-
nos. Hozzátette: barátaival
hétvégén több variánst kipró-
báltak a Környezetvédelmi
Ügynökség honlapjára feltöl-
tött illeték-kalkulátoron, és

arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a most érvénybe lé-
pett jogszabály csak az újabb
autók tulajdonosainak ked-
vez, azoknak, akiknek a
2008. június elseje után fize-
tett illeték amúgy is csak leg-
több háromszáz euróba ke-
rült, most meg visszakapnak
50-80 eurót.

Forgalom 
a roncstelepnél

A statisztika szerint az or-
szágban forgalomba íratott
4,3 millió gépkocsi közül
mindössze 1,8 milliót jelen-
tettek be 2007 után, illetve fi-
zették ki a kiszabott regiszt-
rációs adót. A romániai au-
tókereskedelemre szakoso-
dott honlapokon megtalál-
ható, 2007 elõtt gyártott 19
ezer jármûnek csupán 30-40

százalékát regisztrálták az
országban – az összes többi
eladása több mint kérdõje-
les, mivel sok esetben többe
zer eurót kitevõ adó kifizeté-
se hárulna az új tulajdonos-
ra, amely nemcsak az autó
értékének a felét érheti el, de

sok esetben annak többszö-
röse is lehet. Így például,
míg egy 2006-os, Euro 3-as
Dacia Loganért 2600 eurót
kérnek, a ráesõ adó 1175
euró. Ennél rosszabbul jár-
hat az, aki 1993-as, Euro 1-
es Ford Mondeót venne: az

1300 eurós vételár 900 euró-
val kisebb, mint a kiszabott
adó mértéke. Egy 22 éves,
nem eurokonform Jeep
Cheroke potenciális tulajdo-
nosának a 4000 eurós vétel-
árnak majdnem tízszeresét,
37 ezer eurót kellene lepen-
getnie adó gyanánt. Ez sok
tulajdonost arra késztethet,
hogy inkább roncstelepen
értékesítse járgányát, mint-
hogy az autó értékének
többszörösét fizesse ki adó
formájában. Mint Pózna
Dávid, a sepsiszentgyörgyi
Ariadne roncstelep vezetõje
lapunknak elmondta: egy-
elõre ugyan nincs nagy to-
longás, a forgalom azonban
várhatóan februártól fellen-
dül, amikor a Környezetvé-
delmi Minisztérium beindít-
ja az idei roncsautó-pro-
gramot. Ennek keretében a
régi jármûvekért 3800 lejes
értékjegyet adnak, amelybõl
hármat lehet felhasználni
egy új autó vásárlásához. 

A hivatalos adatok szerint
az államkasszának jelentõs
haszna származik az új adó-
ból. A kormány számításai
szerint idén 336 millió lejjel
több bevétel érkezik az ál-
lamkasszába, míg csupán
240 millió áramlik ki a ked-
vezmények, illetve adócsök-
kentés révén, tehát a nyere-
ség megközelíti a 100 millió
lejt. 
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Borbély László környezetvédelmi miniszter
jogi szempontból támadhatatlannak nevez-
te a regisztrációs adóról szóló törvényt. „A
jogszabálynak nincs visszamenõleges hatá-
lya, mert az adót a gépkocsi elsõ eladásánál
kell kifizetni. A törvény senkit nem kény-
szerít az autója eladására. Ha pedig valaki
értékesíteni akarja jármûvét, ki kell fizetnie
a regisztrációs adót, de semmiképp nem
visszamenõlegesen” – magyarázta a köz-
szolgálati rádióban a miniszter. Borbély az

autókereskedõk panaszaira is reagált.
„Nemrégiben jártam az autópiacon és azt
tapasztaltam, hogy lehet olyan 3-4 éves gép-
kocsit vásárolni, amiért nem kell regisztráci-
ós adót fizetni. Egy VW Passat például egé-
szen jó autónak számít, és 6-7 ezer euróba
kerül. Tehát elmondható, hogy a követke-
zõkben az autópiacokon kevesebb lesz a
nyolc évesnél idõsebb gépkocsi, vagyis a ke-
vésbé szennyezõ jármûvek lesznek többség-
ben” – mondta a miniszter.

Borbély László megvédte a törvényt

Regadó: sok az autós panasz

Tervvel a magyar földért
Hírösszefoglaló

Budapesten tegnap mu-
tatták be a nemzeti vi-

dékstratégia végrehajtási ke-
retprogramját, a Darányi Ig-
nác tervet – számolt be róla
az MTI. A XIX–XX. század
fordulójának kiemelkedõ
agrárpolitikusáról elneve-
zett stratégia a bemutatón
jelenlevõ Orbán Viktor mi-
niszterelnök szavaival élve a
„megõrzés, megújítás és mi-
nõség jelszavaival jelle-
mezhetõ”. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter
hangsúlyozta, hogy ez a terv
képezi a véglegesített, tíz év-
re szóló Nemzeti Vidékstra-
tégia alapját is, amely merõ-
ben különbözik a korábban
követett elképzelésektõl.

A stratégia mezõgazdasá-
got, a vidékpolitikát, az élel-
miszerellátást és a környe-
zetvédelmet egyaránt integ-
ráló vidékfejlesztési politi-
kát kíván megvalósítani. Új-
szerû azért is, mert a ma-

gyar mezõgazdaságban a
családi gazdaságoknak ad
elsõbbséget, ezenkívül a
monokultúrás tömegterme-
lés helyett a minõségi mezõ-
gazdaságot, a környezet- és
tájgazdálkodást részesíti
elõnyben.

Ángyán József, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium par-
lamenti államtitkára arról
beszélt, hogy a modern kor-
ban, a XXI. század kezde-
tén fontos – megfogalmazá-
sa szerint nemzetbiztonsági
– kérdés az ország élelmezé-
se és élelmiszerbiztonsága,
energia- és vízgazdálkodá-
sa. Ezért szükséges a külön-
bözõ ágazati stratégiák ösz-
szehangolása. Kitért arra: a
stratégia keretében 42 nem-
zeti program valósul majd
meg, amelyben országos és
térségi programok egyaránt
lesznek.

Az eseményen jelenlevõ
Orbán Viktor a feladatok
között említette a földtör-
vény sürgõs átalakítását. 

Nem lesz le(j)értékelés?
ÚMSZ

Az euróval szembeni eny-
he gyengüléstõl eltekintve

a lej árfolyama nem szenvedte
meg a fõvárosi tüntetéseket –
legalábbis eddig. A szakértõk
szerint ez részben azzal ma-
gyarázható, hogy az utóbbi
idõben világszerte megszapo-
rodott utcai tiltakozások hatá-
sára a befektetõk nem reagál-
nak olyan érzékenyen a ha-
sonló jelenségekre. A lejt
ugyanakkor az is „megment-
heti” , hogy Románia viszony-
lag kis pontnak számít a világ-
térképen, ezért az itteni törté-
nések jelentõsége is kisebb a
világgazdaságra nézve – mu-
tattak rá a HotNews.ro-nak nyi-
latkozó valutapiaci szakembe-
rek. Szerintük az euróár-
folyam 2012 folyamán nem
fogja meghaladni a 4,1–4,4 lej
közötti átlagértéket.

A tiltakozáshullámra rea-
gálva Mihai Tãnãsescu, Ro-

mánia Nemzetközi valutaala-
pi (IMF) fõtárgyalója intett
mindenkit arra, hogy haté-
kony kommunikációval igye-
kezzenek mihamarabb megol-
dást találni. „Jelenleg nem lá-
tom annak lehetõségét, hogy
Romániát leminõsítsék. (…)
A mostanihoz hasonló zajos
megmozdulások ugyanakkor
nem tesznek jót az ország

ügyének” – fogalmazott a
pénzügyi szakember, aki sze-
rint fennáll a veszélye annak,
hogy az utcai megmozdulá-
sok miatt a kormány összes
eddigi erõfeszítése semmissé
válna.

Hozzá hasonlóan véleke-
dett Daniel Dãianu gazdasági
elemzõ is, aki rámutatott: egy
hosszan tartó „felfordulás”

azt az érzetet keltheti, hogy
rossz a kormányzás, ennek
hatására pedig megromlik a
gazdaság és az országot lemi-
nõsítik. Az egykor pénzügy-
miniszteri tisztséget is betöltõ
Dãianu szerint a helyzet ak-
kor válhat különösen válsá-
gossá, ha nem tisztánlátással
és felelõsségtudattal próbálják
megoldani. 

Kategória Modell Motor Széndioxid- EEladási  ár  Szennyezési  adó  
kibocsátás (euróban) (euróban)

Mini Chevrolet Spark 1,0 l, 68cm3 119 8210 45

Kisautó Renault Clio 1,2 l, 45cm3 153 9850 74

Kompakt Skoda Octavia 1,6 TDI, 105cm3 130 15682 178

Dacia Logan 1,6 l, 105cm3 158 9250 265

Közepes Volkswagen Passat 2,0 TDI, 140cm3 137 23576 288

Nagy 5-ös BMW 2,0 D, 184cm3 119 44578 272

Luxus Audi A8 4,2 TDI, 372cm3 199 98747 949

Terepjáró Volkswagen Touareg 3,0 TDI, 245cm3 189 48174 597

Dacia Duster 1,5 DCI, 110cm3 145 16800 170

Sport Ferrari FF 6,3 l, 652 cm3 360 272800 2583

A különbözõ gépkocsikategóriák keresettebb márkái és az utánuk fizetendõ adó

FForrás:  Országos  Addóhhatóság,,  autóiimportõrökk/zf.ro

Daniel Dãianu és Mihai Tãnãsescu józanságra intik a kormányt a problémák megoldásában

Hosszas alkudozás kezdõdik az autópiacon: az adó egyes autók esetében jóval nagyobb, mint a vételár 
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Röviden

Antal Erika, Sike Lajos, 
Sipos M. Zoltán

Jelentõsen szigorodhat
tavasszal a közlekedés-

rendészeti szabályzat
(KRESZ), ha a képviselõház
megszavazza a belügymi-
nisztérium törvénymódosítá-
si javaslatait. A tervezetet
elõtte a jogi szakbizottság vé-
leményezi – tudtuk meg An-
tal István RMDSZ-es képvi-
selõtõl.

Korhatárcsökkentés 
és szigorítások

A tervezet egyik legtöbbet
mediatizált módosítása
azonban nem szigorítana,
hanem enyhítene a törvé-
nyen: európai uniós követel-
ményként ugyanis a jelenlegi
18 évrõl 17-re csökkenne a
gépjármû-vezetõi engedély
megszerzéséhez szükséges
minimális életkor. Alma
Brehariu-Bruja, a Kolozsvári
Rendõrkapitányság szóvivõ-
je szerint ez a rendelkezés
„minden különösebb gond
nélkül” alkalmazható Romá-
niában is, ugyanis a mostani
tinédzserek többsége sokkal
érettebb és meggondoltabb,
mint a tíz évvel ezelõttiek. 

Az új KRESZ szigorúbban
lép fel az alkoholos befolyá-
soltság alatt vezetõkkel szem-
ben: az ittas vezetés már 0,5
mg/l-es véralkoholszint fö-
lött bûnténynek számítana,

szemben a jelenlegi 0,8 mg/l-
es szinttel. Ugyanígy nem kí-
mélné a módosított jogsza-
bály a gyorshajtókat sem: há-
rom hónap helyett ugyanis
egy évre függesztenék fel
azoknak a sofõröknek a jogo-
sítványát, akik megszegték a
sebességkorlátozást. Mi több,
a közúti rendõrségnek joga
lesz orvosi vagy pszichológi-
ai vizsgálatra küldeni azokat
az autósokat, akik 60 kilomé-
ter/órával lépték túl a meg-
engedett sebességet, vagy két
év alatt kétszer büntették
õket agresszív vezetésért.

Ha a képviselõház jogi
szakbizottsága és plénuma
elfogadja a módosításokat,
bevezetik az agresszív veze-
tés fogalmát is, amelyért hat-
van napra függeszthetõ fel a
jogosítvány. A meghatározás
szerint agresszív sofõrnek
számít az a gépjármûvezetõ,
aki folyamatosan a szemköz-
ti menetirányra áttérve elõz,
kézifék segítségével fordul
meg, hirtelen nagy sebesség-
gel indul helybõl, túl közel
halad egy másik autóhoz,
hirtelen fékez vagy mértékte-
lenül, folyamatosan dudál.

A Kolozsvári Rendõrkapi-
tányság szóvivõje szerint az
elmúlt években történt bal-
esetek nagy száma „határo-
zottan indokolta” a KRESZ
megszigorítását. Alma
Brehariu-Bruja úgy véli: a
szabályszegõk ellen megálla-
pított szigorúbb büntetések

elrettentik majd a gépkocsi-
vezetõket..

Örülnek a tinik

A tinédzserek természete-
sen örülnek a jogosítvány
megszerzéséhez szükséges
korhatár enyhítésének. „Mi-
ért volnánk mi butábbak,
mint az amerikai vagy német
fiatalok? Igaz, hogy sok az
úgynevezett diszkóbaleset,
de az is igaz, hogy a legna-
gyobb karambolokat még
mindig a felnõttek és a nagy
tapasztalattal rendelkezõ so-
fõrök okozzák” – fogalma-

zott lapunknak a szatmári
Gruger József. A tinédzser
elmondása szerint már há-
rom éve vezet a mezei és a
dûlõutakon. Hasonlóan áll
hozzá a kérdéshez marosvá-
sárhelyi társa is, aki nagyapja
jóvoltából már kiskorától ta-
nul vezetni – ismer minden
szabályt, biztos kézzel fordul
meg az udvaron, áll ki a ga-
rázsból. Szabó Hunor most
arra vár, hogy betöltse a 18.
életévét és a közutakra is ki-
mehessen. Kiskorától tanul
vezetni, nagyapja jóvoltából
a család tanyáján, hegyvidéki
nyaralójuk udvarán gyako-

rolta a vezetést.  „Ha valóban
csökkentik a korhatárt, elsõk
között leszek, aki vizsgára je-
lentkezik” – fogalmazott.

„Kétszer is meg
kell gondolni”

Németh László marosvá-
sárhelyi oktató ellenben úgy
véli, kétszer is meg kell gon-
dolni, hogy kinek a kezébe
szabad gépjármû-vezetõi jo-
gosítványt adni. „Vannak
olyan fiatalok, akik már 17
évesen elég érettek ahhoz,
hogy autót vezessenek, de
akadnak olyanok, akiknek

18 éves korukban sem sza-
badna jogosítványt adni” –
mondta lapunknak Németh.
Hozzátette: nagy felelõsség
hárul az oktatóra és a vizs-
gáztatóra, ugyanis ha bal-
eset történik, akkor mind-
ketten felelõsségre vonha-
tók, ugyanis egy évig felel-
nek azért a gépkocsivezetõ-
ért, akinek jogosítványa
megszerzéséhez hozzájárul-
tak. Úgy véli, nehéz felmér-
ni, hogy ki képes nyugod-
tan, higgadtan vezetni, hisz
„az igazi vezetés” a mind-
össze 20-25 perces vizsga
után kezdõdik. Az oktató vi-
szont megnyugtatónak véli
azt a tényt, hogy a 17 éves
sofõr egy évig csak vezetõi
gyakorlattal rendelkezõ fel-
nõtt mellett vezethet. 

Németh László elégedet-
len azzal, ahogyan az új
KRESZ fellép az alkoholos
befolyásoltság alatt vezetõk-
kel szemben. „Nulla toleran-
ciát kellene hirdetni” –
mondta az oktató, aki azt
szeretné, hogy végérvénye-
sen bevonják annak a jogo-
sítványát, aki alkoholos be-
folyásoltság miatt okoz bal-
esetet. Mindemellett úgy vé-
li: az agresszív vezetés fogal-
ma nagy elõrelépést jelente-
ne az új törvényben. Mint
mondta, vannak olyan gép-
kocsivezetõk, akik akár ököl-
re is mennének, amikor ve-
zetés közben akadályoztatva
érzik magukat. 

Nõtt a munka-
nélküliségi ráta

A munkanélküliek száma
több mint hatezerrel nõtt de-
cemberben novemberhez vi-
szonyítva, és elérte a
461.013-at, a munkanélküli-
ségi arány pedig 5,12 száza-
lékos – jelentette be az Or-
szágos Munkaerõ-ügynök-
ség. A megyei munkaerõ-
ügynökségek december vé-
géig 461.013 munkanélkülit
regisztráltak, 6.035-tel töb-
bet, mint az elõzõ hónap-
ban. A legnagyobb munka-
nélküliség Mehedinþi (9,74
százalék), Vaslui (9,61 szá-
zalék), Dolj (8,89 százalék),
Teleorman (8,87 százalék)
megyékben volt. 

Mobilon 
a CFR menetrendje

Mobiltelefonon is követni le-
het a vonatok menetrendjét,
az m.cfrcalatori.ro honlapon
ugyanis megtalálható az az
alkalmazás, amelynek segít-
ségével az utasok okostele-
fonokon is tájékozódhatnak
a Román Vasúttársaság
(CFR) járatairól. „Az alkal-
mazás kizárólag mobiltelefo-
nokra szabott formátumban
tárja elénk a vonatok menet-
rendjével kapcsolatos adato-
kat. Az adatforgalom is ki-
sebb, így gyorsabban férhe-
tünk hozzá az információk-
hoz” – olvasható a CFR saj-
tóközleményében.

Enyhít és szigorít az új KRESZ

K. Zs.

Antal Árpád sepsiszent-
györgyi polgármester ál-

problémának nevezte azt,
hogy Valentin Ionaºcu al-
prefektus beperelte az önkor-
mányzatot, amiért a városhá-
za bejáratánál egy táblán a
magyar felirat a román fölött
helyezkedik el. Az elöljáró
felhívta a figyelmet arra,
hogy a kifogásolt táblák már
tíz éve ott vannak az intéz-
mény bejáratánál, gyakorlati-
lag egyik oldalon a magyar
felirat van a román fölött, a
másik oldalon pedig a román

szerepel a magyar elõtt.
„Úgy tûnik a Kovászna me-
gyei prefektúrán nincs elég
munka, ha ilyen álproblé-
mákkal foglalkoznak” – fo-
galmazott Antal Árpád.
Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, Valentin
Ionaºcu alprefektus múlt hé-
ten perelte be a sepsiszent-
györgyi és sepsibodoki ön-
kormányzatokat, mert meg-
látása szerint nem tartják be
a kétnyelvû táblákra vonat-
kozó elõírásokat. Az al-
prefektus közölte: már több
alkalommal is felszólította a
sepsiszentgyörgyi városhá-

zát, cseréljék meg a táblák
sorrendjét. Hangsúlyozta: az
alkotmány és a helyi közigaz-
gatási törvény szerint a ro-
mán nyelvnek elsõbbsége
van Romániában. „A közin-
tézményeken elsõ a román
nyelvû tábla” – jelentette ki
az alprefektus. 

Ionaºcu hasonló okok mi-
att perelte be a sepsibodoki
polgármesteri hivatalt is, mi-
vel ott a helységnévtáblán, a
kultúrotthon és a sportcsar-
nok épületén elhelyezett táb-
lákon elõször magyarul, és
csak alatta jelenik meg ro-
mán nyelven a felirat.

Kovács Zsolt

A tömbházfelújítás is
nemzetiségi problémát

jelent Sepsiszentgyörgyön –
legalábbis Rodica Pârvan
szociáldemokrata tanácstag
szemében, aki a háromszé-
ki megyeszékhely önkor-
mányzatának tegnapi ülé-
sén arra kérte a polgármes-
tert, állítsák le két város-
központi tömbház korsze-
rûsítését, mivel azáltal „el-
rejtik” a mögöttük lévõ or-
todox katedrálist. Pârvan
elmondása szerint a város
román lakossága és az orto-
dox papság hívta fel a fi-
gyelmét arra, hogy a belvá-
rosban felállított körképen

látható látványterv szerint
az ortodox katedrális elõtti
két négyemeletes tömbház
tetõterét beépítenék. „Ha
ez megtörténik, egyáltalán
nem fog látszani a katedrá-
lis – mondta Pârvan, hang-
súlyozva – templomuk így
is körbe van véve épületek-
kel, és csak az veszi észre,
akinek felhívják rá a figyel-
mét.” A szociáldemokrata
tanácstag szerint a belváro-
si ortodox katedrális a helyi
román közösség szimboli-
kus épülete, ezért nem ten-
ne jót a magyar–román
együttélésnek, ha „elrejté-
sével” megbántanák a ro-
mán közösséget. 

Válaszul Antal Árpád pol-

gármester felhívta a tanács-
tag figyelmét arra, hogy a
városrendezési tervet az ur-
banisztikai szakbizottság és
a helyi tanács is jóváhagyta
már. Hozzátette: „a város-
központi négyemeletes
tömbházak régiek, rontják a
városképet, így még az orto-
dox katedrális kedvéért sem
tekinthetnek el a felújításuk-
tól. „Ha rosszindulatú len-
nék, azt mondanám, hogy a
történelem megbosszulja
magát, hiszen az ortodox
templomot azért építették
éppen oda, hogy utólag tud-
ják lebontani az elõtte levõ
mûemlék jellegû épületet, a
Lábasházat” – mondta An-
tal Árpád. 

Etnikai vita Szentgyörgyön

A sofõrök tavasztól szigorúbb bírságokra számíthatnak, amennyiben életbe lép az új KRESZ

Antal: álprobléma a táblaper

ÚMSZ

Csíkszentdomokosra,
Csíkszépvízre, és a

Gyimesekbe is elért az
RMDSZ Csíki Területi Szer-
vezete és a Vidékfejlesztési
Minisztérium által szerve-
zett szakmai fórum, amely-
nek meghívott elõadója ez-
úttal is Tánczos Barna me-
zõgazdasági és vidékfejlesz-
tési államtitkár, illetve
Haschi András, a Hargita
megyei kifizetési ügynökség
(APIA) igazgatója volt. A
mezõgazdasági szakembe-
rek az elmúlt három hónap-
ban hetente találkoztak a
Hargita megyei gazdákkal,
akiknek az aktuális támoga-
tási lehetõségeket, a terület
alapú támogatások feltétel-
rendszerét mutatták be. 

„A fórumokon folyamato-
san azt tapasztalom, hogy a
gazdák információ hiánya
és igénye óriási, sajnos na-

gyon sok hír nem jut el hoz-
zájuk a központi intézmé-
nyektõl. Sok a kérdés, a ja-
vaslat, a problémafelvetés, a
vidékfejlesztéssel foglalkozó
intézmények több idõt és
energiát kellene úgy tájé-
koztatásra, mint rendszeres
találkozók megszervezésére
fordítsanak” – fogalmazott
Tánczos Barna. 

Az államtitkár elmondta, a
gazdatársadalom részérõl
fontos lépés lenne, hogy ér-
dekvédelmi szervezeteiket
(egyesületeiket, szövetkezete-
iket) megerõsítsék, tartalom-
mal, tevékenységgel töltsék
meg. „A fórumon elégedett,
illetve elégedetlen gazdákkal
egyaránt találkozom, elége-
detlenségük nagy része az in-
tézmények bürokratikus mû-
ködésébõl, túlkapásaiból
származik” – tette hozzá
Tánczos, hangsúlyozva,
hogy a találkozókat a követ-
kezõ hetekben is folytatják. 

Fotó: archív

„Agytágító” a gazdáknak

Csíki gazdáknak szervezett fórumot Tánczos Barna Fotó: rmdsz.ro



F. I.

Farsangi hangulatban
mutatta be tegnap a Bu-

karesti Magyar Kulturális
Intézet székházában Böjte
Csaba ferences szerzetes
Iránytû a Végtelenhez címû
legújabb könyvét, ugyanis a
csíkszeredai Role zenekar
megzenésített Ady-verseket
és vallásos dalokat kínált
„zenei aláfestésként”. 

Az idei év elsõ kulturális
rendezvénye kettõs bemu-
tatkozó volt, a Böjte Csabáé
mellett a Fazekas Mártáé is,
aki az intézet új vezetõje-
ként lépett a bukaresti ma-
gyar közönség elé. Amint
arról lapunkban már beszá-
moltunk, Bretter Zoltánnak,
a kulturális intézet igazgató-
jának politikai indíttatású
visszahívása után az új igaz-
gató kinevezéséig Fazekas
mûvészeti titkárként irányít-
ja az intézményt.

A nemrégiben Európai
Polgár díjjal kitüntetett
Böjte Csaba Iránytû a Végte-
lenhez címû könyve egy tri-
lógia (Ablak a Végtelenre, Út
a Végtelenbe) harmadik ré-
sze, amely a tízparancsolat-
ról és annak a mindennap-
jainkban betöltött szerepé-
rõl szól. „Isten azt akarja,
hogy az általa teremtett vi-
lágban mindenki jól érezze
magát, amihez utat mutat a

Tízparancsolat” – fogalma-
zott a könyvbemutatón a
ferences szerzetes, aki el-
mondása szerint a létezés
örömére próbál rávilágítani
könyveiben. „Nemcsak lé-
tezni, alkotni is jó. Arra
születtünk, hogy szeressük
azt, amit csinálunk” – ma-
gyarázta Böjte Csaba. Hoz-
zátette: a mai embernek
minél elõbb vissza kellene

adni az alkotás örömét. A
szerzetes könyvében a tõle
megszokott módon, úgy kö-
zelíti meg az isteni paran-
csokat, hogy azokkal min-
dennapi problémákra ad
közérthetõ választ. Olyan
aktuális kérdésekre vála-
szol, mint: idõszerûek-e
még a mózesi idõben kõtáb-
lára vésett intelmek? Mit
kezdjen a ma embere a szi-

gorú tiltásokkal? „Egyszerû
könyveimet elsõsorban fel-
növekvõ szép fiaimnak és a
hittel ismerkedõ, az igaz-
ságra szomjas embereknek
írom, és az a célom, hogy a
titkokat õk is megértsék, a
végtelenhez tartó vándorút-
jukra könnyedén magukkal
is vigyék” – fogalmazza
meg ars poeticáját Böjte
Csaba. 
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Va, pensiero!, azaz Messze
szállj el! Ez a mottója a

Petre Sbârcea karmester
nyolcvanadik születésnap-
jára rendezett operagálá-
nak, amelyen a Mester egy-
kori tanítványai, a Kolozs-
vári Magyar Opera társula-
ta és Kolozsvár zeneszeretõ
közönsége tisztelegnek a
mûvész elõtt. Petre Sbârcea
a kelet-közép-európai térség
zenei életének kiemelkedõ
egyénisége. Olaszország-
ban, Franciaországban és
az Egyesült Államokban is
folytatott tanulmányokat.
Kiemelkedõ mûvészi tevé-
kenységét olyan magas ki-
tüntetések jelzik, mint a
M a s c a g n i - e m l é k é r e m
(Olaszország), az Életmû-
díj, a Haza Szolgálatáért
Érdemrend Lovagi Fokoza-
ta, Kulturális Érdemrend.
Kolozsvár és Szeben dísz-
polgára. A január 19-én,
csütörtökön 18.30-kor a
Kolozsvári Magyar Operá-
ban kezdõdõ gálaesten a
népszerû operák mellett rit-
kán hallott részletek csen-
dülnek fel Ambroise Tho-
mas Mignon, Amilcare
Ponchielli Gioconda, Giu-
seppe Verdi A szicíliai vecser-
nye, Vincenzo Bellini A puri-
tánok, Giacomo Puccini
Edgar, Richard Wagner
Tannhäuser, Jules Massenet
Werther címû mûveibõl. 

Gálaest 

az Operában

Sipos M. Zoltán

Rossini, Puccini, Erkel,
Bizet, Donizetti, Pou-

lenc operák részleteinek
montázsából kibontakozó
szerelem, szerelmi téboly, a
férfi nõ kapcsolatának zenei
felvillantása – mindez jel-
lemzi a Mezítlábas Operát.
A hagyományos operához
szokott közönségnek talán
elsõ hallásra érthetetlen,
amit a magyarországi Me-
zítlábas Zenészek adtak elõ
vasárnap este a kolozsvári
Mikó Imre Szakkollégium
nappalijában, de a zenészek
tudták, mit csinálnak. Bod-
rogi Éva énekmûvész,
Koltai Katalin gitármûvész,
Bartek Zsolt klarinétmûvész

és Gyabronka József szí-
nész célja azonos: megsze-
rettetni  az igényes zenét, a
különbözõ korok nagy slá-
gereit a fiatal nemzedékkel,
egyetemistákkal. „Egy ma-
gyarországi vendégtanáro-
mon keresztül sikerült fel-
vennem a Mezítlábas Zené-
szekkel a kapcsolatot. A va-
sárnap esti mezítlábas opera
egy koncertsorozat része
volt. Elõzõleg novemberben
léptek fel még Kolozsváron
és a következõ fellépésük
március 24-ére van beüte-
mezve. Úgy gondolom, rop-
pant fontos a fiatalokkal
megismertetni ezt a társula-
tot, mert egyre kevesebb ko-
lozsvári magyar fiatal vesz
részt a kulturális életben, õk

pedig közel hozzák a ko-
molyzenei mûfajokat és sze-
rethetõen adják elõ.” –
mondta el lapunknak
Zatykó Csenge, a koncertso-
rozat kolozsvári szervezõje.
A „mezítlábasság” egyaránt
utal a közvetlenségre, laza-
ságra, valamint arra is, hogy
a produkció láthatóan kis
összegû költségvetésbõl ké-
szül el. 

A várt kíváncsiság sem
maradt el, a társulat népes
közönséget vonzott be az
operaházra kicsit sem ha-
sonlító nappaliba. A nem
megszokott helyszín még
hangulatosabbá tette az ese-
ményt és az amúgy is élvez-
hetõ, szórakoztató klasszi-
kus muzsikát. 

Klasszikus zene, másként

Röviden

A láthatatlan színház 

Nelson Fitch A láthatatlan
színház címû fotókiállítása
nyílik meg január 18-án,
szerdán 18 órától a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
elõcsarnokában. A fényké-
pek a színház életének olyan
pillanatait örökítik meg,
amelyek legtöbbször rejtve
maradnak a közönség elõtt:
az elõadások díszleteinek
fel- és leszerelését. Nelson
Fitch Chicagóból, Illinois ál-
lamból származik, a
Northwestern University
kortárs képzõmûvészet- és
zene szakán végzett 2011-
ben. Szeptemberben Kolozs-
várra érkezett, azzal a szán-
dékkal, hogy a Kortárs Mû-
vészeti Népiskola tevékeny-
ségében vegyen részt.

Camera Club Sicolorum

Ma 18 órától Sepsiszent-
györgyön a Székely Nemzeti
Múzeum Gyárfás Jenõ Kép-
tárában a Romániai Fotó-
klubok Kupája versenyen
2012-ben az Aranyérmet és
az Ezüstérmet elnyerõ
Camera Club Siculorum fo-
tóklub tart évértékelõ fotóki-
állítást. A kiállításon a fotó-
klub múlt évben készített fo-
tói mellett megtekinthetõ
lesz a két díjazott fotósoro-
zat is. A kiállítást megnyitja
Balási Csaba fotómûvész, a
Romániai Fotómûvészek
Szövetségének alelnöke.

A Mezítlábas Zenészek célja megszerettetni  az igényes zenét a fiatal nemzedékkel A szerzõ felvétele

Fazekas Márta és Böjte Csaba a csíkszeredai Role zenekar kíséretében mutatkozott be A szerzõ felvétele
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A papírforma érvényesült az
idei Arany Glóbusz-gálán – a

The Artist három, az Utódok pedig
két elismerést kapott a vasárnap
éjjel, a Beverly Hillsben megren-
dezett 69. Arany Glóbusz-díjki-
osztó gálán. A legjobb rendezõ
Martin Scorsese, a legjobb drá-
mai színész George Clooney, a
legjobb színésznõ pedig Meryl
Streep lett.

Jól teljesítõ Utódok

A Hollywoodi Külföldi Tudó-
sítók Szövetsége által szervezett,
az Oscar elõszobájának nevezett
filmes eseményen az öt díjra je-
lölt Utódok kapta a legjobb film-
nek járó elismerést, ám az Ale-
xander Payne rendezte dráma
csak két arany földgömböcskét
kapott. Az idegen nyelvû filmek
versenyében egy iráni film, a
Nader és Simin – Egy elválás történe-
te diadalmaskodott, maga mögé
utasítva Angelina Jolie Magyar-
országon forgatott A vér és méz
földjén címû produkcióját. Az
animációs filmek közül pedig
Steven Spielberg Tintin kalandjai
címû filmje lett a befutó. Az Utó-
dok címû családi dráma második
elismerését George Clooney ve-
hette kézhez, mint a legjobb drá-
mai filmszínész. Az alkotás egy
családi tragédia utáni helyzetet
dolgoz fel, mely életszerûen pró-

bálja bemutatni, hogy a gondok-
kal terhelt, magára maradt apa
(Clooney), hogyan próbál közel
kerülni a lányaihoz. George
Clooney-t több kategóriában is je-
lölték, például rendezõként az
amerikai politikai életrõl szóló, A
hatalom árnyékában címû filmért,
a színész azonban csak egy díjjal
távozott az idei gáláról. 

Néma csillogás

Több elismeréssel is távozott az
egy némafilmsztár csillogását és
hanyatlását feldolgozó The artist

címet viselõ belga-francia kopro-
dukció, amely hat jelölésbõl, hár-
mat váltott díjra. A Michel
Hazanavicius által rendezett, né-
mafilmek világát idézõ alkotás
amellett, hogy megkapta a leg-
jobb vígjátéknak és a legjobb szí-
nésznek járó elismerést vígjáték
kategóriában, a legeredetibb film-
zene-díja is az övé. 

A legjobb drámai színésznõnek
járó Arany Glóbuszt az elõrejel-
zéseknek megfelelõen Meryl
Streepnek ítélték oda, aki az idei
gálán való szereplésével minden
idõk legtöbb Arany Glóbusz-jelö-

lését tudhatja magáénak, össze-
sen 25-öt, amelybõl az ideivel
együtt 8-at sikerült díjra váltania.
Vígjáték kategóriában a legjobb
színésznõnek járó aranygöm-
böcskét Michelle Williams kapta.

A gála egyik meglepetésének
számított, hogy a legjobb rende-
zõnek A leleményes Hugó rendezõ-
jét, Martin Scorsesét találták
Michael Hazanaviciusszal (The
Artist), Alexander Payne-nel (Utó-
dok) és Woody Allen (Éjfélkor Pá-
rizsban) szemben – utóbbi  a for-
gatókönyvírók kategóriájában di-
adalmaskodott. 
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Legyen öné A nap képe!

Meglátta? Megtetszett? Lefotózta? Ossza
meg másokkal is, amit látott! Küldje el
nekünk a fotót, s legyen az öné A nap ké-
pe! Ezzel a címmel új rovatot indítunk 
az Új Magyar Szó maszol.ro honlapján,
ahová az olvasóink által beküldött fotók
közül választjuk ki a nap képét. Nevükkel
szignózott fotóikat a napkepe@ maszol.ro
e-mail címre várjuk. Ugyanakkor 
megkérjük olvasóinkat, jelezzék 
honlapunkkal kapcsolatos észrevé-
teleiket a vasarhelyi.reka@maszol.ro
e-mail címen.

Felhívás

Nem merem a bukaresti tüntetõket megem-
líteni cikkemben, mert még haragjukban
képesek belülrõl betörni a monitoromat. Nem
merek a nemrég zátonyra futott hajóról
(Costa Concordia) sem írni, mert James
Cameron lenyúlja az ötletemet, és leforgatja a
Titanic új felvonását. A filmbéli mentési
jelenetekhez, természetesen, kihívja a
SMURD-ot is. Bãsescu lesz a hajóskapitány,
és a mentõcsónakokba legelõször a magyar
kisebbségiek fognak beszállni – hogy ne
lehessen diszkriminálni Cameront. A filmbéli
bárka csak azután fog elsüllyedni, hogy kisz-
erelték belõle a használható alkatrészeket, és
eladták vagy az ócskavas-kereskedõnek, vagy
csak úgy simán, az ócskán. A Kapitány meg
fogja menteni a világot az ökológiai
katasztrófától: eladja majd a flotta el nem
süllyedt darabjait, de még az elsüllyedtet is –
dupla áron. A pénzbõl új hajókat vásárol,
melyekkel új utakra indul – a verespataki
ciántavon.

(prier)

Kettõs tükör 
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A külföldön tanuló román diákok
díszestéjének harmadik felvonására
volt hivatalos nemrégiben Bãsescu
elnök. Az ünnepélyes gálaestet azon-
ban elkeseredett szájízzel hagyta ott
minden jelen lévõ tudósító, sajtós
meg médiaszakember, ugyanis
országunk választott vezetõje
leteremtette a szakma képviselõit.
Beszédében arra szólította fel a
külföldön tanuló romániai diákokat,
hogy (ideiglenesen) elhagyott
hazájukról érdeklõdvén ne adjanak
nagy hitelt pátriánk médiaorgánu-
mainak, mert azok, idézem „...szak-
mai hozzáértés híján nagyon téves
képet festenek országunkról.
Félreértik, vagy egyáltalán nem
értik az idehaza zajló történéseket.
Románia nem az az ország, amelyet
a sajtója bemutat.”
Gondolom, Bãsescu elnök úr arra

ébredt rá, hogy a sok gyilkosról,
eszeveszett sofõrrõl, liliomtipróról,
besurranó tolvajról, lövöldözõ
bankrablóról, félrelépõ feleségrõl,
oszlopra mászó elmeháborodottról,
korrupt polgármesterrõl, korrupt
exminiszterelnökrõl, exkommunista
exelnökrõl, öngyilkos tinédzserrõl,
hazug politikusról és bulizó sztá-
rocskáról szóló infók nem arra
engednek következtetni, hogy már-
biza’ ez az ország mind erkölcsei-
ben, mind struktúrájában velejéig
szét van rohadva, és már csak vala-
mi 19. században gyökerezõ haza-
szeretet élteti – az is úgy, ahogy... 
Az tény, hogy a hazai média
legtöbbször az igazi bulvárnak is
szégyenére váló, jellegtelen infókat
közöl egyes, már ismert, „mondén”
személyekrõl, de az is tény, hogy
bármely botcsinálta médiakutató

azonnal rájön, ezen „kínálatot”
szemlézve, hogy a hazai
audiovizuális sajtó (fõleg tévé) szín-
vonal alatti közleményeit valakik-
nek kell igényeljék – máskülönben
nem ilyenek lennének ezek a médi-
atermékek. Ez azt jelenti, hogy a
nagyközönség, még ha nem is
olyan, amilyennek a média híradá-
saiból lehet következtetni (tehát
erkölcstelen, korrupt, buta), csak és
csakis azokat a híreket fogyasztja,
melyek az erkölcstelenségrõl meg a
korrupcióról szólnak, és nem kell
széles tájékozottság ahhoz, hogy
megértsék ezen híradásokat.
Bãsescu felfogásában tehát az ország
kulturális szétesését lefestõ hírek
nem igazak... 
Akkor most mit higgyen a
szegény, külföldön tanuló román
diák? Hogy idehaza mindenki

igaz, nagylelkû, értelmes ember,
kivéve azt a néhány milliót, aki
nap mint nap égbekiáltó
gyilkosságokat, államkasszát
veszélyeztetõ gazdasági bûncselek-
ményeket hajt végre?
Szerintem viszont az áll fenn, hogy
nem a romániai média hazudik,
amikor egy züllött, immorális
országról beszél (akár direktben,
akár kikövetkeztethetõen), hanem
Bãsescu elnök téved a hazai valósá-
got illetõen. Elhiszem azt, hogy
javítani szeretne az itthoni állapo-
tokon, de azt nem úgy kell tenni,
hogy semmissé nyilvánítja azon
közel húszmillió aktív médiafo-
gyasztó ízléshiányának következ-
ményeit – amely következmény
maga a hazai média ízléstelensége.

Péter Árpád

Médiagnózis

Papírforma a glóbuszon

MÉDIAPARTNEREK

Az elnök beszéde: bírálat

ÚMSZ

Elképzelhetõ, hogy nem fogja
tudni kifizetni dolgozói bérét

a Magyar Távirati Iroda (MTI), mi-
vel éves költségvetésének csak-
nem felét elvonták – értesült a
Népszabadság.

A magyarországi napilap sze-
rint a közmédiumok összevoná-
sát követõen a teljes közszolgálati
hírszolgáltatásért szakmailag fe-
lelõ hírügynökség költségvetését
a tavalyi 2,5 milliárd forintról 1,3-
re csökkentették. Ez azonban
nem elegendõ a bérek kifizetésé-
re, hacsak a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap

(MTVA) segítséget nem nyújt. A
Népszabadság információi szerint
az MTI pénzének radikális csök-
kentése mögött a közmédián be-
lüli hatalmi harcok állnak.
Böröcz István, az MTVA és
Belénessy Csaba, a hírügynökség
vezérigazgatója között az újság
ügyhöz közel álló forrásai szerint
nem túl harmonikus a viszony,
hónapok óta vitáznak például ar-
ról, hogy hová tartozzanak a vi-
déki és a külföldi tudósítók vagy
éppen a megrendelõi és hírkiadá-
si joggal rendelkezõ szerkesztõk,
akiknek a feladatai közé tartozik
a közmédiumok hírfolyamának
összehangolása. 

Bajban van az MTI?

Maszol.ro: 
igen az etnikai arányosságra

Lapunk internetes olvasóinak többsége
szerint az idei választásokon figyelembe
kellene venni az etnikai arányosság elvét.
A maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi
kérdésünkre (Egyetért-e ön azzal, hogy az
idei választásokon vegyék figyelembe az etni-
kai arányosság elvét?) válaszolók hetven
százaléka nyilatkozta azt, hogy a válasz-
tásokon mindenképp figyelembe kell ven-
ni a magyarság arányát. A kérdésre vála-
szoló internetes olvasóink 20 százaléka
azonban úgy véli, hogy nem ezen fog
múlni a magyar képviselet, míg tíz száza-
lék szerint nem kell ezt figyelembe venni.

E heti kérdésünk:
Ön szerint milyen következménye lesz hatalom-
ellenes tüntetéseknek?

1. Lemond az államfõ.
2. Lemond a kormány.
3. Semmi nem történik.

A Golden Globe-gála nagy esélyesének számító The Artist hozta a papírformát: hat jelölésébõl hármat díjra váltott

✁



8.05 Televíziós vásárlás
11.15 Tiszta ügy (amerikai
thriller) 13.25 Az ausztrál
könnyűlovasság (ausztrál
háborús filmdráma) 15.35
Egy gyilkosság forgató-
könyve (amerikai ak-
cióthriller) 17.35 Tiszta
ügy (amerikai thriller)
19.45 Az ördög jobb és bal
keze (olasz akció-vígjáték,
1970) 22.00 Tűz a víz alá
(amerikai vígjáték, 1996)
23.45 Buliszerviz (ame-
rikai-német vígjáték,
2002)

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, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 A Bálvány (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 Szabó Attila: Szé-
kelyföld télen 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Néptánc
18.30 Híradó 19.00 Hit-
élet 20.00 Lakatos Iván:
A múló idő tükre 21.00
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Zene 22.30 Híradó
0.00 A múló idő tükre (is-
métlés)

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30
Eva Luna (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Szerelemkön-
nyek (sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Vég nélküli
ének (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? – verseny
show 21.00 Légy a házas-
társam! 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek 1.30
Légy a házastársam (is-
métlés)

KANAL D
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.00 Mad Men 
- Reklámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.40 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.10 Önök kérték! (ism.)
17.10 Ablak a természetre
17.15 Bábel tornya
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Emma 
(angol sor.)
22.20 Hírek
22.30 A csendes amerikai
(am.-német-auszt. filmdrá-
ma, 2002)
0.10 Dunasport
0.15 Fotográfiák (doku-
mentumf.)
1.50 Térkép (ism.)
2.20 Napok, évek, száza-
dok (ism.)
2.45 Atyák mestere

RTL Klub, 15.20,
Hölgyem, Isten áldja

Furcsa bérlőtársat kap Pamela és a kislánya. Elliot színész,
akárcsak az egykori Broadway-táncosnő volt élettársa. Van
néhány fölöttébb különös szokása, többek között az, hogy éj-
szaka meztelenül gitározik. Ehhez képest igazán elviselhető-
nek tűnik, ahogyan a III. Richárd címszerepével viaskodik. A
két ellentétes jellemű ember végül egymásba szeret.

TV2, 22.05
Houdini, a halál mágusa

Mary McGarvie, és kislánya nem mindennapi produkcióval
szórakoztatják a szenzációra éhes közönséget: azt állítják,
az asszony médium, aki képes a halottakkal kommunikálni.
Egy napon a legendás illuzionista, Harry Houdini érkezik a
városba, és nagyvonalú ajánlatot tesz: 10 000 dollár üti a
markát annak, aki képes pontosan “közvetíteni” elhunyt
édesanyja utolsó szavait.

DUNA Tv, 22.30
A csendes amerikai

Egy fiatal amerikai orvos, Alden Pyle 1952 őszén a forron-
gó Vietnamba érkezik. Nagy lelkesedéssel lát neki küldeté-
sének, hogy gazdasági segély-programjával segítse a sza-
badságáért harcoló vietnami népet. Saigonban találkozik és
öszszebarátkozik a London Times tudósítójával, Thomas
Fowlerrel. Rövidesen azonban elbűvöli és valósággal rabul
ejti Fowler fiatal vietnami szeretője, Phuong.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Pann-unikum 
10.25 Tudástár
10.50 Nekem ne lenne
hazám?
11.05 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Fazonok
15.10 Egymillió fontos
hangjegy
15.30 Valaki
16.00 Barangolások öt
kontinensen
16.25 Múlt-kor
16.50 Szellem a palackból...
17.20 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.10 English 4U
18.35 Família Kft. 
(magyar vígjáték sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 Maradj talpon!
23.05 Stingers (auszt.
krimisor.)
23.55 Bűvölet (sor.)
0.45 Az Este
1.15 Viszlát, elvtársak!
(dok. sor.)

7.10 Autómánia (ism.)
7.45 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
11.20 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai 
(török sor.)
15.20 Hölgyem, 
Isten áldja 
(am. vígj., 2004)
17.15 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.30 Gyilkos elmék
(amerikai -kanadai krim-
isor.)
Utána: RTL-hírek
1.00 Reflektor
0.50 Szégyenfolt 
(am.-német-francia thriller,
2003)
Sz.: Sir Anthony Hopkins,
Nicole Kidman

9.35 Miami Vice (ismét-
lés) 10.30 Állítsátok meg
Terézanyut! (magyar
vígjáték) 12.55 Amerikai
mesterszakács 13.50
Monk - Flúgos nyomozó
(sorozat) 15.40 CSI: A
helyszínelők (ismétlés)
16.35 Nyomtalanul (soro-
zat) 17.25 Miami Vice
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay - A konyha ördöge
20.20 (sorozat) 21.15 Két
pasi - meg egy kicsi (soro-
zat) 22.10 Véres játék
(am. akciófilm) 

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.30 Pon-
tos sportidő 14.00
Prosport óra 15.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Ne kezdj ki
Seagalal 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Boxbuster:
Top KO 23.00 Sport.ro Hí-
rek 0.10 Wrestling WWE
Superstars

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.10 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
11.00 Magyarország, sze-
retlek!
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
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.55 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.05 Férfi kézilabda 
Európa-bajnokság 2012
(élő)
Magyarország-Spanyolor-
szág
Élő közvetítés Újvidékről
23.05 Az Este
23.40 KorTárs
0.10 Viszlát, elvtársak!
1.05 Szellem a palack-
ból...
1.35 Sporthírek
1.40 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor) (ism.)
2.30 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Ítéldmeg te!
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hírek
17.30 Anyám, 
a Hókirálynő 
(orosz filmdráma, 2010,
2. rész)
18.25 A palota legendái:
király (drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 D. House 
(amerikai sorozat)
21.50 D. House 
(amerikai sorozat)
22.45 Túl a hírnéven
22.50 Sushi
23.10 Az őrület határán
(am.-kan. dráma, 2002)
0.55 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.45 Közérdek
2.10 La vie en rose
(life-style magazin) (ism.)
3.05 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Tessék 
parancsolni! 
– szórakoztató műsor
11.00 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Lucky Luke 
(olasz-amerikai western-
vígjáték, 1991)
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 Nico 
(amerikai -hongk. akcióf.,
1988)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: 
Miami helyszínelők 
(amerikai krimisorozat)
0.00 Nico 
(amerikai -hongk. akcióf.,
1988) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
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 Fészkes fenevadak
(amerikai-angol vígjáték,
1997) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– verseny show
21.50 Lale 
(török sorozat)
22.50 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Egy jenki Artúr ki-
rály udvarában 
(amerikai vígjáték, 1989)

7.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (sor.)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Elszakítva 
(Kasmír szívek) 
(kan.-dél-af.-angol filmdrá-
ma, 2007)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Darwin-díj - Halni
tudni kell! (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- 56-os Chevy sportkocsi
8.00 Autókereskedők 
- Jaguar E-Type
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk 
- Robbanóanyagok
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
- Porsche 911 Targa
15.00 Hogyan csinálják?
Golyóálló mellények, 
Robotok, Ejtőernyősök

15.30 Hogyan készült?
17.00 Hatalmas hajók 
- CCGS Amundsen
18.00 A túlélés törvényei
– Műhelytitkok
19.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5
21.00 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls:
Ha minden kötél szakad 
- Égő jármű
23.00 Mocsári favágók 
- Járhatatlan utak
0.00 Dühöngő világ 
- Országúti dühöngés 2
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok

7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Mesterségünk: 
gyilkolni 
(francia film, 2008) (ism.)
11.00 Vallomások
(ism.)

11.55 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Szentek 
és mesterségek
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások (live) 
- Iuliana Marciuc-al
18.00 Hírek
18.30 Két világ határán
(amerikai filmdráma,
2003)
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Testvérek
23.35 Mesterlövész
(amerikai western, 1997)
1.00 Kihalásra felkészül-
ni! (ism.)
1.10 Adrenalitica 
(ism.)
1.25 Lovely & Amazing
(amerikai filmdráma,
2001) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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 Hír-
adás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hí-
rei röviden
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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
- reggeli magazinműsor
10.15 Stahl konyhája
10.20 Babapercek
10.25 Teleshop
11.55 Komputerkémek
(am. thriller, 1992)
14.10 Eva Luna 
(am. -mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Houdini, a halál
mágusa (angol-auszt. rom.
dráma, 2007)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Doktor House
(amerikai sor.)
0.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.55 Tények Este
2.30 EZO.TV
3.05 Babavilág 
(magazinműsor) (ism.)



Ma az Antal és Antónia
nevûek ünnepelnek.
Az Antal latin eredetû férfi-
név. A név a római Antoni-
us nemzetségnévbõl szár-
mazik, amelynek eredeti je-
lentése ismeretlen.
Az Antónia latin eredetû
nõi név, az Antonius (ma-
gyarul Antal) férfinév olasz
nõi párja.

Évforduló
395 – A Római Birodalom
kettészakad keleti- és nyu-
gati birodalmakra.
1377 – A pápa visszahelye-
zi székhelyét Avignonból
Rómába.
1912 – Robert Scott kapi-
tány másodikként éri el a
Déli-sarkot, a norvég Roald
Amundsen egy hónappal
megelõzi.
1957 – Bevezetik a lottót
Magyarországon.

Vicc
A farkas bekopog a kisma-
lacok háza ajtaján, és ezt
mondja:
– Nyissatok ajtót malacká-
im, én vagyok anyácskátok,
és tele a tõgyem friss tejjel!

Mire a malackák:
– Hazudsz farkas! Mi az
anyut sörért küldtük!

Recept
Sonkás csirkeleves tésztával
Hozzávalók: 1 fej vörös-
hagyma, fél csirkemell, 5-10
dkg kötözött sonka, 1
evõkanál napraforgóolaj, 4
darab krumpli, 3 dl tojás nél-
küli orsótészta, 1 púpos
evõkanál ételízesítõ, 1 teás-
kanál pirospaprika, 1 teáska-
nál õrölt feketebors, tejföl.
Elkészítés: A hagymát fel-
szeleteljük és enyhén megpi-
rítjuk kevés olajon, meghin-
tjük ételízesítõvel, majd fel-
öntjük 1 liter vízzel. Hozzá-
tesszük a kb. 2 centis dara-
bokra vágott csirkemellcsí-
kokat, hozzáadjuk a piros-
paprikát és a borsot, ha-
gyjuk fõni körülbelül 15 per-
cen át. Felöntjük még fél li-
ter vízzel, beletesszük a kb.
2 cm-es darabokra vágott
krumplit és a csíkokra vá-
gott sonkát. Mikor megfõtt
a krumpli is, beleborítjuk a
tésztát, és még 10-15 percen
át fõzzük. Tálaláskor  tejfölt
adunk hozzá.

2012. január 17., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Minden jó csak addig tart, amíg
megbecsülik. Erre gondoljon, ha
úgy érzi, valamit veszít a jelenle-
gi helyzetével. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Jobb, ha ma inkább lakatot tesz
a szájára, és fejet hajt, még ha
nem is ért egyet. A mai játsz-
mákban csak ön veszíthet.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szép és jó munka lehet a mai
nap öröme, ami végre a fõnökei
figyelmét is felkelti. Különösen a
nõkre számíthat ezen a téren.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nehéz most összeegyeztetnie a
barátaival és a társával, a csa-
ládjával való kapcsolatát. Pedig
megegyezésre kellene törekednie,
mert így elõbb-utóbb vagy egyi-
ket vagy másikat elveszítheti.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A mai napon jó megoldást talál-
hat pénzügyi nehézségeire. Több-
letmunkával, vagy jobb beosztás-
sal is segíthet anyagi gondjain. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Erõsnek és egészségesnek érzi
magát, de ez nem szabad, hogy
meggondolatlanságra csábítsa.
Ne hajszolja agyon magát a
munkában!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az illúziók megtartása most na-
gyon sok munkájába kerülhet.
Az önön múlik, hogy mennyire
tartja õket fontosnak, hogy meg-
éri-e ezért annyit küzdenie. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A szerencse kegyeltjének érezheti
magát, viszont túl nagy felelõssé-
get is róhatnak most önre a csil-
lagai. Az önön múlik, hogy vál-
lalja-e a megmérettetést. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Rengeteget dolgozik, ezért elha-
nyagolja régi barátait, amiért
megneheztelhetnek önre. Na-
gyobb baj az az ûr, ami önben
keletkezik a hiányuk folytán. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szerelem vagy karrier: ilyenfor-
mán vetõdhet fel önben a kérdés.
Talán el kéne olvasnia valami-
lyen nagy romantikus regényt,
hogy válaszra találjon. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nem követelheti mindig a csa-
ládjától, hogy akkor is ön mellé
álljanak, mikor ön meg nem.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ha mindenkinek meg akar felel-
ni, az könnyen a saját egészsége
rovására mehet. Kedvesen, de
egyértelmûen magyarázza meg
nekik, hogy mennyire számíthat-
nak öntõl. 
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Soha nem késõ lemondani az
elõítéletekrõl. Elõítéleteink biz-
tos támpontok életünkben.
Segítenek nekünk eligazodni a
világban és hozzásegítenek leg-
nagyobb tévedéseinkhez. A
kisgyermekek élete azért olyan
szép és ártatlan, mert még
hiányzik belõlük az elõítélet.
Mindent úgy fogadnak el,
ahogy van, és ez megkíméli

õket az ítélkezés felettébb nehéz és
veszélyes kényszerétõl. Bármikor
lehetsz újra önfeledt gyermek,
soha nincs túl késõ újra kezdeni.
Elég ehhez az, hogy engedd el
azokat az elõítéleteket, amelyek
hûségesen végigkísértek eddigi
életeden. Elõször furcsán és ide-
genül fogod érezni magadat a
világban, de aztán soha nem
akarsz már más lenni. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Vereség a címvédõtõl 

Románia férfi vízilabda-
válogatottja vereséggel
kezdte meg szereplését a
hollandiai Eindhovenben
zajló 30. Európa-bajnoksá-
gon. A B csoport nyitó-
mérkõzésén Kovács István
tanítványai 10-7-re kikap-
tak a címvédõ horvátoktól.
Georgescu 2, Kádár,
Radu, Iosep, Busila és
Ghiban pedig egy-egy gólt
szerzett. A kontinesviadal
nyitómérkõzésén Macedó-
nia 16-4-re ütötte ki Tö-
rökországot az A csoport
keretében. Az olimpiai
bajnok magyarok és a vi-
lágbajnok olaszok találko-
zója késõ este zárta a nap
programját. 

Remekeltek 
a nagyváradiak 

A férfi-kosárlabdabajnok-
ság 16. fordulójnak vasár-
nap esti zárómérkõzésén a
Nagyváradi CSM 108-101-
re verte a vendég Nagysze-
beni CSU Atlassibot.
Peszics 20, Navickas 20,
Marics 17, Markovics pe-
dig 16 pontig jutott a gyõz-
teseknél, a fiatal Bogdan
Tibirna 9 ponttal mutatko-
zott be új csapatában. A
szebeniektõl Wisseh emel-
kedett ki a maga 41 pontjá-
val, míg Crãciun (10p) volt
az egyetlen hazai pontszer-
zõ. A Temesvár (28 pont)
vezet a Nagyvárad (26), a
Maros KK (26), az U-
Mobitelco BT (25), a Gaz
Metan (25), a Bukaresti
CSM (24), a Nagyszeben
(24) és a Ploieºti (23) elõtt.  

Meglepõ német vereség 

A német válogatott 27-24-
re kikapott a csehektõl a
férfi kézilabda-Európa-baj-
nokság vasárnap esti nyitó-
mérkõzésén, a nisi B cso-
port másik mérkõzésén a
svédek nem bírtak a mace-
dónokkal, 26-26.  Az A
csoportban, Belgrádban,
Szerbia 22-18-ra verte Len-
gyelországot, Dánia 30-25-
re pedig Szlovákiát. A C
csoportban szereplõ ma-
gyar együttes tegnap este
kezdte meg Eb-szereplését
az orosz válogatott ellen.

Jégkorong 

T. J. L. 

Bár idegenben játszottak,
a romániai együttesek

mind nyerni tudtak a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga vasár-
napi játéknapján. 

A címvédõ HSC Csíksze-
reda Pesterzsébeten oktatta a
házigazda Fradit és a máso-
dik harmad végén már 7-0-ra
vezetett. Nagy Béla tanítvá-
nyai végül 7-1-re nyertek,
góljaikat Moldován Ervin,
Szõcs Szabolcs, Petres Ma-
gor, Albin Podstavek (2),
Jozef Hruby és Góga Attila
ütötte. 

Értékes gyõzelmet aratott
Miskolcon a Corona Fenes-
tela is: a brassói hokisok 5-3-
ra verték a Jegesmedvék csa-
patát. A ritka sportszerû mér-
kõzésen mindössze 8 bünte-
tõpercet ítéltek a játékveze-
tõk, a házigazdáknál nem
volt kiállítás. A gyõztesek
góljain Varga Milán (3),
Casey Bartzen és Peter
Barinka osztozott. 

A Steaua Rangers a sereg-
hajtó Újpesti TE otthonából
vitte el a három pontot (4-1),

a bukaresti csapatból Adam
James Krug (2), Andrej
Butocsnov és Alexandru
Munteanu volt eredményes. 

A házigazda Dab.Doc-
ler kiütéses, 10-0-s gyõzel-
met aratott a Sapa Fehérvár
AV19 farmcsapata felett. 

Az alapszakasz utolsó hat
mérkõzését megelõzõen már

szinte minden eldõlt. A csí-
kiak szinte biztosan meg-
nyerik az alapszakaszt hi-
szen a Sapa Fehérvár és a
Steaua Rangers elleni mér-
kõzéseken egyetlen pontot
kell szerezzenek ehhez. Az
Acélbikák második helye
biztos, csakúgy, mint a Bras-
só harmadik pozíciója. A

negyedik helyért a JJSE és a
Ferencváros maradt ver-
senyben, pénteken kettejük

miskolci összecsapásával zá-
rul az alapszakasz. Az FTC
ma este ötödször csap össze
a Steaua Rangersszel, miu-
tán eddig mind a négy alka-
lommal nyerni tudott. A bu-
karestiek csak akkor elõzhe-
tik meg õket, ha hátralevõ
két meccsüket megnyerik, a
zöld-fehérek pedig nem sze-
reznek pontot a Steaua és a
Miskolc ellen. A legvalószí-
nûbb azonban, hogy a leg-
jobb négy közé jutásért
Brassó–Steaua Rangers és
Miskolc–Ferencváros páro-
sításban játszanak, két gyõ-
zelemig.  

MOL Liga: román sikerek 

Gyõzelmet aratott a Corona Fenestela is: a brassóiak 5-3-ra verték a Jegesmedvék csapatát 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Feszült hangulatban ke-
rült sor tegnap a hazai

labdarúgó-profiliga (LPF)
rendkívüli közgyûlésére,
amelynek két fõ napirendi
pontja volt. A 18 élvonalbeli
csapat vezetõinek soron kí-
vüli összehívását megelõzõ-
en a játékvezetõk testületük,
a CCA, de nemrég megala-
kult szakszervezetük szintjén
is tiltakoztak azon javaslat el-
len, hogy a tavaszi visszavá-
gókon külföldiek fújják a sí-
pot. Idegen sípmesterek beve-
tését kérte hivatalosan is a
Steaua, a Dinamo, a Rapid, a
FC Vaslui és a Kolozsvári
CFR 1907, azaz a 2011-12-es
bajnoki cím öt fõ váromá-
nyosa. 

A délben megkezdõdött
közgyûlésen Mircea Sandu,
a Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) elnöke is megje-
lent, klubvezetések szintjén
pedig többek közt Cristian
Borcea, a Dinamo ügyvezetõ
elnöke, Vasile ªiman (Spor-
tul Studenþesc), Florian Wal-
ter (Kolozsvári U), Marius
Stan (Galaci Oþelul), Valeriu
Argãsealã (Steaua), Ioan
Taban (Rapid), valamint
Mircea Minea, Chiajna köz-
ség polgármestere képviselt. 

Egyformán 12 szavazattal
Valeriu Argãsealã és Florian
Walter került be két évre a
FRF ügyvezetõ bizottságába,
jelölt volt még Iuliu Mureºan
(CFR 1907), Ioan Taban és
Marius Stan.

A külföldi játékvezetõk
meghívásának tervét egyelõ-

re leszavazták, de nyitva ma-
radt egy kiskapu. Eszerint,
ha az idei elsõ öt fordulóban
nem javul a játékvezetés szín-
vonala, akkor sor kerülhet
határokon túli sípmesterek
bevetésére, a pluszköltsége-
ket pedig az igénylõ csapatok
fizetnék. 

Dumitru Dragomir bízik
abban, hogy a hazai játékve-
zetõk összeszedik magukat,
de nem zárja ki teljesen an-
nak lehetõségét, hogy külföl-
diekhez forduljanak. A LPF-
elnök szerint a játékvezetõi
juttatásokat megfelezik, te-
hát „csak” 2500 lej jár majd
egy vezetõ bírónak. Ameny-
nyiben minden héten dele-
gálják, csinos kis summa,
nettó 10 ezer lej ütheti egy já-
tékvezetõ markát. Dragomir
szerint a jelenlegi nehéz gaz-
dasági helyzetben nem kor-
rekt a 8400 lejes penzum,
mint ahogy a FRF által fo-
lyósított félmillió eurós ösz-
szeg is túlzott. A megfigye-
lõk juttatásainak kvantuma
nem változik, viszont elsõ,
másod- és harmadfokú roko-
naik nem lehetnek játékveze-
tõk, mint ahogy a CCA-ta-
gok rokonai sem bíráskod-
hatnak.         

Iuliu Mureºan pontosított
mondván: ha az elsõ öt tava-
szi forduló 45 mérkõzésének
egytizedén, azaz öt meccsen
súlyos játékvezetõi tévedések
történnek, akkor idegenek-
hez fordulnak. A kolozsvári
klubelnök szerint az is várha-
tó volt, hogy a sikeresen
„kampányoló”  és  vette át
Cristi Borcea és Marius Stan
helyét az ügyvezetõ bizott-
ságban. 

LPP: egyelõre nem 

a külföldi bíróknak 

A táblázaton:
1. Csíkszereda33270 6 164-69 82
2. Dab.Docler 33270 6 144-67 77
3. Brassó 3419 0 15144-11159
4. Misk. JJSE3417 0 17 127-99 52
5. FTC 3316 0 17113-12546
6. Steaua 3313 020112-154 41
7. Fehérvár 3412 022115-16535
8. Újpest 34 3 033 80-209 10

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Az utolsó negyedórában
szerzett gólokkal törte

meg a vendég Real Betis el-
lenállását az FC Barcelona a
spanyol labdarúgó-Primera
División 18. fordulójának
vasárnap esti mérkõzésén.
Xavi, Messi (2) és Sanchez
góljaival a katalánok végül 4-
2-re nyertek. További ered-
mények: Atlético Madrid–
Villarreal 3-0, Osasuna–Ra-
cing Santander 0-2, Athletic
Bilbao–Levante 3-0, Sporting
Gijón–Málaga 2-1. A Real
Madrid (46 pont) vezet a Bar-
celona (41), a Valencia (34)
és a Levante (30) elõtt. 

Az angol Premier League
21. fordulójának vasránap es-
ti mérkõzésén a Swansea

City 3-2-re verte az Arsenalt.
Lapzárta  után Wigan Athle-
tic–Manchester City-találko-
zót rendeztek, ezt megelõzõ-
en a 48 pontos utóbbi veze-
tett a Manchester United
(48), a Tottenham Hotspur
(46), a Chelsea (40), az
Arsenal (36) és a Newcastle
United (36) elõtt. 

„Idegenben” nyerte a va-
sárnap esti, milánói háziran-
gadót az Internazionale,
amely Milito (54. perc) góljá-
val gyõzte le az AC  Milant
az olasz Serie A 18. forduló-
jában. Tegnap este SSC
Napoli–Bologna-mérkõzést
rendeztek, ezt megelõzõen a
Juventus (38) vezetett az AC
Milan (37), az Udinese (35),
a Lazio (33) és az Inter-
nazionale (32) elõtt. 

A forduló egyik hõse
Adrian Mutu volt, aki két

gólt lõtt és gólpasszt adott
csapata, a Cesena Novara
elleni mérkõzésén (3-1). A
román csatár 100. és 101.
találatát jegyezte Olaszor-
szágban. A csizmaországi
sajtó a forduló játékosának
kiáltotta ki Mutut, aki 7,5-et
kapott vasárnapi teljesítmé-
nyéért. Olyanokat elõzött
meg, mint Klose (Lazio),
Giovinco (Párma), Vucinici
(Juventus) és Kjaer (AS Ró-
ma), akiket egyformán 7-es-
sel jegyeztek. 

A francia Ligue 1 20. for-
dulójónak vasárnap esti
rangadóján az Olympique
Marseille Remy-duplával
verte 2-0-ra a bajnoki címvé-
dõ OSC Lille-t. A Paris
Saint-Germain (43) vezet a
Montpellier (40), a Lille (36),
a Lyon (36), a Rennes (35) és
a Marseille (35) elõtt. 

Megszorongatták a Barcát

Fotó: MTI

Bejutott a rájátszásba az osztrák jégkorongligában (EBEL)
a Sapa Fehérvár AV19, miután utolsó hazai alapszakasz-
mérkõzésén 3-1-re legyõzte vasárnap a sereghajtó szlovén
Acroni Jesenicét.

Rájátszásba jutott a Fehérvár

Tenisz

T. J. L. 

A Melbourne Parkban
tegnap megkezdõdtek az

ausztrál nyílt teniszbajnok-
ság küzdelmei, az év elsõ
Grand Slam-tornája. A nyi-
tónap utolsó mérkõzésén a
31. helyen kiemelt Monica
Niculescu 5-7, 6-0, 6-3-ra
nyert Alize Cornet ellen. A
román játékos következõ el-
lenfele is francia, Pauline
Parmentier, aki tegnap 6-3, 5-
7, 6-3-ra verte az orosz Alla
Kudrjavcevát. Amennyiben
nyert, Niculescu minden bi-
zonnyal a világelsõ dán

Caroline Wozniackival talál-
kozik a harmadik körben.  

Meglepõ vereséget szenve-
dett Simona Halep, akit a se-
lejtezõkbõl jött argentin Pau-
la Ormaechea gyõzött le 6-1,
3-6, 7-5-re. Ma lép pályára a
többi négy román fõtáblás,
Sorana Cârstea, Alexandra
Dulgheru, Irina-Camelia
Begu és Alexandra Cadanþu,
valamint az egyetlen magyar
játékos, Arn Gréta.  

Hamar elbúcsúzott Victor
Hãnescu is, akit a német
Tobias Kamke gyõzött le 6-2,
6-1, 6-2-re. 

A nõi címvédõ gyõzelem-
mel kezdett, a belga Kim
Clijsters (11.) 7-5, 6-1-re verte

a selejtezõkbõl jött portugál
Maria Joao Koehlert. 

További érdekesebb ered-
mények: Bernard Tomic
( a u s z t r á l ) – F e r n a n d o
Verdasco (spanyol, 22.) 4-6,
6-7 (3), 6-4, 6-2, 7-5, Philipp
Kohlschreiber (német)–Juan
Monaco (argentin, 25.) 7-5,
4-6, 6-3, 6-7 (4), 6-0, Roger
Federer (svájci, 3.)–Alek-
szander Kudrjavcev (orosz)
7-5, 6-2, 6-2, Rafael Nadal
(spanyol, 2.)–Alex Kusne-
tsov (amerikai) 6-4, 6-1, 6-1,
Grigor Dimitrov (bolgár)–Je-
remy Chardy (francia) 4-6, 6-
3, 3-6, 6-4, 6-4, Ivo Karlovic
(horvát)–Jürgen Melzer
(osztrák, 31.) 7-6 (3), 7-5, 6-3,

Lukas Lacko (szlovák)–Ivan
Ljubicic (horvát, 28.) 3-6, 4-
6, 6-3, 6-4, 6-4,  

Caroline Wozniacki (dán,
1.)–Anastasia Rodionova
(ausztrál) 6-2, 6-1, Victoria
Azarenka (fehérorosz, 3.)–
Heather Watson (brit) 6-1, 6-
0, Na Li (kínai, 5.)–Ksenia
Pervak (kazah) 6-3, 6-1,
Jelena Jankovic (szerb, 11.)–
Laura Robson (brit) 6-2, 6-0,
Galina Voszkobojeva (ka-
zah)–Yanina Wickmayer
(belga, 28.) 7-5, 6-2, Nyina
Bratcsikova (orosz)–Flavia
Pennetta (olasz, 19.) 6-3, 1-6,
6-2, Christina McHale
(amerikai)–Lucie Safarová
(cseh, 24.) 6-2, 6-4. 

Csak Niculescu nyert


