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Téka: félezer hiányzó kötet

Az 1967-ben tartott utolsó leltár óta 538
könyv, nyomtatvány, illetve dokumentum
tûnt el a marosvásárhelyi Teleki Tékából.
A hiányzó nyomtatványok latin, német
és magyar nyelvû történelmi, földrajzi,
nyelvészeti, irodalmi, tudományos mun-
kák, térképek. Többségük 1900 utáni ki-
adás, de több 16., 18. és 19. századi
nyomtatványnak is nyoma veszett. 

Kultúra 8

Média 9

Csalók és tolvajok
Elnökünk a letûnt rendszer eszközeit
veti be az ellenzék vezetõi ellen, „dosz-

sziést” játszik. Adatokat, ár-
tatlannak vagy legalábbis
semlegesnek tûnõ nyilatko-
zatokat gyûjt, hogy adott

esetben elõhúzza õket,
és kompromittálja el-
lenfeleit vagy éppen-

séggel politikai úti-
társait.

Szõcs Levente

Fiskális amnesztia készül
Törvényt nyújt be az RMDSZ  a bérpótlékok visszafizetési kötelezettségének törlésérõl

új magyar szó
2012. március 20., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 

VIII. évfolyam,
55. (1627.) szám
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3794 ▲
1 amerikai dollár 3,3267 ▼
100 magyar forint 1,5160 ▲

Lövöldözés Toulouse-ban

Három iskolást és egy rabbit is megölt egy
ismeretlen lövöldözõ a franciaországi
Toulouse zsidó iskolájában tegnap. A me-
rénylet sokkolta Franciaországot. A tragé-
dia miatt mindegyik párt felfüggesztette el-
nökválasztási kampányát.

Aktuális 2

Közel 300 ezer önkormányzati alkalmazott lélegezhet fel, ha a honatyák megszavazzák a bér-

pótlékok visszafizetési kötelezettségének eltörlésére vonatkozó törvényt, amelyet az RMDSZ

készül benyújtani a parlamentbe. Fekete Szabó András szenátusi frakcióvezetõ lapunknak el-

mondta, azt szeretnék elérni, hogy a törvényesen megkapott juttatásokat ne kelljen visszafizet-

niük a közszférában dolgozóknak. A pénz visszafizetésére a számvevõszék kötelezi az alkal-

mazottakat, akik sok esetben perben nyerték el utólag jussukat a román államtól. 7. oldal 

A két évvel ezelõtti bérlevá-
gástól kezdve az új miniszter-

elnök kinevezésén át Elena
Udreához fûzõdõ viszonyáig és
a külalakjára vonatkozó meg-
jegyzésekig a legváltozatosabb
kérdésekkel foglalkozott Traian
Bãsescu államfõ a B1 televízió-
nak adott interjújában. Legna-
gyobb visszhangot az a kijelenté-
se váltotta ki, miszerint a parla-
menti pártok vezetõivel tartott
konzultációján felajánlotta Vic-
tor Pontának a kormányfõjelölt-
séget, aki „megfutamodott a le-
hetõség elõl”. 3. és 4. oldal 

Kormányfõjelölt

volt Victor Ponta
A pénzügyminisztérium és a
mezõgazdasági tárca képvise-

lõinek sikerült tisztázniuk az ál-
lattartási tevékenységekbõl szár-
mazó jövedelmek megadóztatá-
sának kérdését – tájékoztatta la-
punkat Tánczos Barna vidékfej-
lesztési államtitkár. A megegye-
zés értelmében leszögezték: nem
kell adót fizetniük azon farmerek-
nek, akik mezõgazdasági termé-
keiket nem feldolgozva értékesí-
tik. A pénzügyminisztérium kör-
levélben már értesítette az Orszá-
gos Adóhatóság (ANAF) megyei
kirendeltségeit, annak érdekében,
hogy az alkalmazás országos
szinten egységes legyen. A szak-
tárcák további tárgyalásokat foly-
tatnak a mezõgazdasági adózta-
tás vitatott kérdéseiben. 6. oldal 

Adómentesség 

a termelõknek Elfogadhatatlan, hogy a kor-
mány döntsön a Marosvá-

sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) sorsá-
ról – jelentette ki tegnap Cons-

tantin Copotoiu rektor, aki az
intézmény autonómiáját félti az
új magyar kar létrehozásáról
szóló kormányhatározattól. 
3. oldal 

Félti a MOGYE-t a rektor

Ha nem fogadják el az RMDSZ javaslatát, mintegy 300 ezer önkormányzati alkalmazottnak összesen egymilliárd eurót kellene visszafizetnie

Filmcsemegék Szebenben

Ünnepek sorát koronázta meg az erdélyi
magyar filmkreációkból és a magyarorszá-
gi sikerfilmekbõl készült válogatás a va-
sárnap este véget ért Magyar Filmnapo-
kon, Nagyszebenben.

Constantin Copotoiu rektor szerint sérült az egyetemi autonómia Fotó: MTI

Fotó: archív

Mai mellékletünk:
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Röviden

MRU és Borbély az uniós pénzekrõl

Johannes Hahn-nal, az Európai Bizottság
régiófejlesztési biztosával tanácskozott Bor-
bély László környezetvédelmi és erdészeti
miniszter tegnap Bukarestben. Ebbõl az al-
kalomból elmondta: habár az egyeztetések
eredményeként hozott intézkedések hatha-
tósan felgyorsították a szerzõdések aláírási
ütemét, továbbra is gondot jelent az uniós
források effektív lehívása. Az európai biz-
tos közös sajtótájékoztatót tartott Mihai
Rãzvan Ungureanu miniszterelnökkel.
Hahn kijelentette: Romániának hetente 30
millió eurót kellene lehívnia ahhoz, hogy a
következõ költségvetési idõszakban is
ugyanakkora uniós forrásokkal rendelkez-
zen az unió költségvetésébõl.

Megvonják Boldea mentelmi jogát

A PDL megszavazza Mihail Boldea kép-
viselõ mentelmi jogának megvonását – je-
lentette ki Emil Boc pártelnök. „Az igaz-
ságszolgáltatást nem akadályozhatjuk, bár-
kirõl legyen is szó” – jelentette ki Emil
Boc. Laura Codruþa Kövesi, Románia fõ-
ügyésze tegnap fordult Cãtãlin Predoiu
igazságügyi miniszterhez a mentelmi jog
megvonására vonatkozó kéréssel. A fõ-
ügyész azt szeretné elérni, hogy Mihail
Boldea képviselõt elõzetes letartóztatásba
helyezhessék és lakásában házkutatást vé-
gezhessenek a hatóságok. 

Romney besöpörte a szigeteket

Mitt Romney ellentmondást nem tûrõ fö-
lénnyel söpörte be a Puerto Rico-i elõvá-
lasztást, így az elnyerhetõ összes, húsz de-
legáltat begyûjtötte. A 83 százalékot szerzõ
Romney eddig kifejezetten jól szerepel az
Egyesült Államok szigetein, Guamon, az
Északi Mariana-szigeteken, az Amerikai
Virgin-szigeteken, Amerikai Szamoán és
Hawaiin is.

Venizelosz lemondott Athénban

Lemondott pénzügyminiszteri posztjáról
tegnap Evangelosz Venizelosz (képünkön),
akit elõzõ nap a görög szocialista párt

(PASZOK) új elnökévé választottak. A gö-
rög sajtó a poszt várományosai között em-
líti Filipposz Szakinidisz pénzügyminisz-
ter-helyettest és Gikasz Harduveliszt, a
kormányfõ vezetõ gazdasági tanácsadóját,
más értesülések szerint a technokrata
Lukasz Papadímosz kormányfõ maga tölti
majd be a posztot.

Tömeges letartóztatás Kubában

Kubában a hétvégén száz ellenzékit vettek
õrizetbe. Az Asszonyok Fehérben nevû
mozgalom tagjai felvonulással akartak
megemlékezni a szervezet megalakulásá-
nak évfordulójáról. Az ellenzéki mozgalom
vezetõje bejelentette, hogy szeretnének ta-
lálkozni az egy hét múlva Kubába érkezõ
XVI. Benedek pápával, akinek beszámolná-
nak az emberi jogok helyzetérõl Kubában.

Beiktatták Joachim Gauckot

Átvette hivatalát tegnap Joachim Gauck új
német államfõ. A berlini Bellevue kastély-
ban mûködõ államfõi hivatalban a távozó
Christian Wulff és Horst Seehofer, az ál-
lamfõi feladatokat a törvényhozás felsõhá-
zának (Bundesrat) elnökeként ideiglenesen
ellátó bajor miniszterelnök fogadta Gau-
ckot és élettársát, Daniela Schadtot. 

Hírösszefoglaló

Három iskolást és egy rabbit
is megölt egy ismeretlen tá-

madó a franciaországi Toulouse
zsidó iskolájában tegnap. A ha-
tóságok szerint nem zárható ki,
hogy ugyanez a férfi ölt meg ko-
rábban egy katonai tiszthelyet-
test ugyanazon településen, két
katonát pedig Montaubanban. A
gyilkos robogóval menekült el a
helyszínrõl, nagy erõkkel kere-
sik. Az egyelõre ismeretlen tettes
reggel nyolc óra után érkezett
meg a toulouse-i Ozar Hatora is-
kola elé, és tüzet nyitott a buszra
váró tanulókra. 

A merénylet sokkolta Francia-
országot: Nicolas Sarkozy állam-
fõ a támadás helyszínére utazott,
A tragédia miatt mindegyik párt
felfüggesztette az elnökválasztási
kampányát. Sarkozy szerint a
mészárlás és az utóbbi egy hét-
ben elkövetett támadások között
nagyon sok a párhuzam. Sarkozy
hangsúlyozta: nemcsak a zsidó
közösséget érte támadás, hanem
az egész nemzetet, az áldozatok
pedig „mindannyiunk gyerme-
kei”. Az államfõ ezért minden
francia iskolát arra kért fel, hogy
egy perces néma csenddel emlé-
kezzék meg az elhunytakról. A
hatóságok eközben megerõsítet-
ték a vallási intézmények és okta-
tási központok védelmét.

Toulouse-ban mindenkit sok-
kolt a merénylet – mondta az In-
dexnek Radvánszki Péter, a
toulouse-i reformzsidó közösség
gyakornok rabbija, aki maga is
részt vesz a családok megnyugta-
tásában. A fiatal rabbi elmondta,
a városban 20-25 ezres zsidó ki-
sebbség él, mindenki ismer min-
denkit. Radvánszki Péter megerõ-

sítette, hogy mindenki párhuza-
mot lát a mostani és a színes bõrû
katonák elleni múlt heti halálos
merényletek között, mivel a tá-
madásokat ugyanazzal a mód-
szerrel követték el.

José Manuel Barroso, az Euró-
pai Bizottság elnöke, Jean-Claude
Mignon, az Európa Tanács parla-
menti közgyûlésének elnöke, Elio

Di Rupo belga miniszterelnök,
valamint Mose Kantor, az Euró-
pai Zsidó Kongresszus elnöke is
nyilatkozatban ítélte el a dél-fran-
ciaországi Toulouse-ban egy zsi-
dó iskolánál tegnap történt lövöl-
dözést. Barroso az unió központi
végrehajtó intézményének nevé-
ben szörnyûséges bûntettnek ne-
vezte a cselekményt. 

ÚMSZ

A Velencei Bizottság szerint
amennyiben változatlanul

maradnak a magyar bírósági re-
form lényeges elemei, nem csu-
pán az igazságszolgáltatás szer-
vezetére vonatkozó európai nor-
máknak – különösen a bírói füg-
getlenség követelményének –
mondanak ellent, hanem a tisz-
tességes eljáráshoz való jog érvé-
nyesülése szempontjából is prob-
lematikusak. A strasbourgi szék-
helyû Európa Tanács égisze alatt
mûködõ testület tegnap tette köz-
zé a magyar igazságszolgáltatási
rendszert átalakító törvényekrõl
megfogalmazott álláspontját.
Szakvéleményének számos elma-
rasztaló eleme már korábban is-
meretessé vált. Ennek nyomán a
magyar kormányzat már pénte-
ken javasolta az Országgyûlésnek
a bíróságokról, valamint a bírák-
ról szóló törvény módosítását. A
közigazgatási tárca közleménye
szerint az észrevételeket figye-
lembe véve készítették el a tör-
vénymódosító javaslatot. A Ve-
lencei Bizottság ezt a fejleményt
üdvözli. Ugyanakkor a testület
kifogásolja, hogy számos szerve-
zeti kérdést sarkalatos törvény
szabályozza. A bizottság szerint
feltétlenül megváltoztatandók a
bírák korai nyugdíjazására vonat-
kozó szabályok is, amelyek úgy
intézkednek, hogy a bírák ugyan-
úgy 62 esztendõs korukban men-
jenek nyugdíjba, mint bármely
más magyar állampolgár. A Ve-
lencei Bizottság arra szólította fel
a magyar hatóságokat, hogy fo-
kozatosan oldják meg a felsõ kor-
határ csökkentését. 

A Velencei 

Bizottság intõje

Lövöldözés Toulouse-ban
Gyilkos merénylet egy zsidó iskolánál, három diák és egy rabbi meghalt

Gy. Z.

Kivégezték Fehéroroszország-
ban a 15 halálos áldozatot és

legalább 200 sebesültet követelõ
2011. április 11-i minszki metró-
robbantás miatt elítélt mindkét
vádlottat, Vlagyiszlav Kovaljovot
és Dmitrij Konovalovot. Nem
sokkal a tavaly áprilisi robbantás
után a hatóságok õrizetbe vették
az akkor 25 éves fiatalembereket.
Jogvédõ szervezetek szerint a két
vádlott erõszak hatására ismerte
be a bûncselekményt, a bíróság
pedig semmilyen indítékot sem
állapított meg, a vádat az ügyész-
ség nem tudta bizonyítékkal alá-
támasztani. Kovaljov a tárgyalás
során visszavonta vallomását. So-
kan úgy gondolják, hogy a me-
rénylet a minszki rezsim utasítá-
sára történt.

A halálos ítéleteket november-
ben hozták meg, számos kor-
mány és jogvédõ szervezet tilta-
kozása ellenére. Alekszandr
Lukasenka elnök elutasította a
két kegyelmi kérvényt. A kivégzé-
sek után Moszkvában több száz
ember virágot vitt a belarusz
nagykövetség elé a két fiatalem-
ber emlékére. A minszki metró-
robbantás miatt elítélt két fiatal-
ember kivégzése elsietett lépés
volt – vélekedtek a Kommerszant
címû orosz lapnak nyilatkozó po-
litikusok és szakértõk, az Izvesztyi-
ja pedig interjút közölt tegnap az
egyik kivégzett édesanyjával. 

A Kommerszant tegnapi számá-
ban Mihail Barsevszkij, az orosz
kormány legfelsõbb bírósági kép-
viselõje azt feltételezi: a fehér-
orosz elnök attól tartott, hogy ki-
derül, a vádlottak nem önként tet-

tek beismerõ vallomást. Andrej
Iszajev, a kormányzó Egységes
Oroszország (JeR) egyik magas
rangú tisztségviselõje szintén úgy
foglalt állást, hogy helyesebb lett
volna a halálos ítéletet életfogytig-
lanra változtatni.

Az Izvesztyijában Ljubov
Kovaljova, Kovaljov édesanyja
azt nyilatkozta: már korábban a
strasbourgi Emberjogi Bíróság-
hoz fordult az ítélet ellen, mert
meggyõzõdése, hogy fia nem kö-
vethette el a merényletet.

A Nyugat-Európától mindin-
kább elszigetelõdõ Fehérorosz-
ország az utolsó európai állam,
amely még alkalmazza a halál-
büntetést, a halálos ítéleteket fõ-
belövéssel hajtják végre. A kivég-
zetteket névtelen sírba temetik, a
rokonokat pedig nem értesítik a
sír helyérõl. 

Embertelen minszki kivégzések

Franciaországot sokkolta a merénylet. A toulouse-i Ozar Hatora iskola elõtt buszra vártak a diákok

A vádlottak ketrecben hallgatták a bíróság ítéletét. A kivégzések nemzetközi felháborodást keltettek



Vasárnap estétõl arról szól a
román politika, hogy való-
ban felajánlotta-e az állam-
elnök Victor Pontának a

kormányfõi széket?
Holott a kérdésnek
az égvilágon semmi-
féle relevanciája
nincs. Ha lett volna,

maga Traian Bãsescu nem várt volna vele
egy hónapot, hogy a nyilvánosság elé tárja.
(Csak nem hallgatott el „a nép” elõl lénye-
ges információkat?!) 
Relevanciája annak van, hogy elnökünk a
letûnt rendszer eszközeit veti be az ellenzék
vezetõi ellen, „dossziést” játszik. Adatokat,
ártatlannak vagy legalábbis semlegesnek tû-
nõ nyilatkozatokat gyûjt, hogy adott eset-
ben elõhúzza õket, és kompromittálja ellen-
feleit vagy éppenséggel politikai útitársait.
Ha eddig a politikában kíméletlen, de ma-
gánemberként kedélyes emberként tartották
számon még az ellenfelei is, mostantól or-
szág-világ tudja: Traian Bãsescuval nem le-
het viccelni. Viccelni sem!
Figyelemre méltó az elnök „következetes-
sége”. Nem is olyan rég még maga hívta
fel a figyelmet, hogy Victor Ponta az autó-
versenyeken is csak másodpilóta. Értsd:
nem lehet rábízni egy autó vezetését, hát
hogy lehetne egy országét? Aztán mégis
ezt az embert bízta volna meg a kormány-
alakítással?!
Victor Ponta azt mondja, egy pillanatig
sem merült fel komolyan, hogy Traian
Bãsescu az ellenzéknek adja a kormányala-
kítás jogát. Azonban tény: a szociáldemok-
rata elnök megspórolhatta volna magának
a cirkuszt, ha annak idején beszámol az
egyeztetésen elhangzottakról. Ha viccnek
vette az elnök javaslatát, akkor a viccrõl; ha
komolyan vette, akkor az indokokról, ami-
ért elutasította. Így viszont teret engedett a
szekus módszereket idézõ dossziékreálásnak.
Nagy sokára az ellenzéki vezetõk is rájöttek,
hogy az elnök újabb diverziójával van dol-
guk. Sajnos a mód, ahogyan ezt kommuni-
kálták, nem sokban különbözik az államel-
nökétõl. Az ugyanis még rendben volna,
hogy az alkotmány módosításában a
Szociál-Liberális Szövetség nem vesz részt.
Választás kérdése, nem kötelezõ. De az már
fölöttébb furcsán hangzik, amikor Victor
Ponta felszólítja a kormányt, hogy sürgõsen
kezdjen párbeszédet az ellenzékkel az energe-
tikai liberalizációról, de nem hajlandó a tör-
vénytervezetrõl a parlamentben tárgyalni.
Mégis hol kell kéne tárgyalni egy törvényter-
vezetrõl, ha nem a parlamentben? 
Az abszurd érvelés külön kiemeli az ellen-
zék elkötelezettségét a parlamenti sztrájk
folytatása mellett. A magyarázat: a kor-
mánytöbbség úgyis úgy számolja a szava-
zatokat, ahogy neki megfelel, az USL pe-
dig nem akar „csalókkal és tolvajokkal
összevegyülni”. Természetesen, ha a kor-
mány elfogadja a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem „etnikai alapú
szegregációját” – így Ponta –, akkor min-
den megváltozik: a szociálliberálisok fel-
hagynak a sztrájkkal, és bizalmatlansági
indítványt nyújtanak be. Nem mintha ak-
kor nem ugyanaz a hatalom számolná a
szavazatokat, de jelezni szeretnék, hogy
mindennek van határa. Egyúttal azt is,
hogy felelõs román politikus csalókkal és
tolvajokkal is összevegyül, ha a „nemzeti
érdek” úgy kívánja…

Csalók és tolvajok

Szõcs Levente

Román lapszemle

Vasárnapra virradóra Bukarestben kigyul-
ladt a Floreasca klub. Az épület nyolcvan
százalékban leégett. (Adevãrul) A román
kormány elhatározta, hogy eladja az
Oltchimet. (Curierul Naþional) Március
eleje óta a parlamentben egyetlen törvényt
sem fogadtak el. (Evenimentul Zilei) Ro-
mánia nem mondott le az elsõ világhábo-
rú idején a Szovjet-Oroszországba mene-
kített állami kincstárának javairól. Ezért
szeretné fellendíteni a kérdéssel foglalko-
zó bizottság munkáját. (România liberã)

Antal Erika

Cãtãlin Baba oktatási minisz-
ternek a Marosvásárhelyi Or-

vostudományi és Gyógyszerésze-
ti Egyetemmel (MOGYE) kap-
csolatos hétvégi megállapításai-
val szállt vitába tegnap Cons-
tantin Copotoiu, a MOGYE rekto-
ra. Baba ugyanis kifejtette: „mivel
a rektor mandátuma március vé-
gén lejár, nincs egyetemi charta,
a szenátus nem törvényes, olyan
helyzet alakult ki, ami az össze-
omlás felé vezetett, ezért kellett
közbelépnie a kormánynak”. A
tárcavezetõ szerint mindezeket
az ügyeket rendezni lehetett vol-
na az egyetemi charta szintjén,
de minthogy ez nem történt
meg, a kormánynak be kellett
avatkoznia. 

Copotoiu fogas kérdései

Copotoiu azoknak a kérdések-
nek a sorjázásával kezdte tegnapi
sajtótájékoztatóját, amelyeket a
minisztériumnak, a parlament-
nek, a kormánynak és az államel-
nöknek, de még a nemzetközi fó-
rumoknak is elküldenek, illetve
amelyeket azon a megbeszélésen
is feltesznek, ahová várják az
egyetem román és magyar ajkú
oktatóit is. „Úgy vélik, hogy tiszte-
letben tartották az egyetemi auto-
nómiát, illetve az erre vonatkozó
törvényt, az Európai Unió által
elõírt szabályokat? Melyek lenné-
nek az elõnyei és a hátrányai az
egyetemisták, valamint a betegek
számára a magyar kart létrehozó
kormányhatározat életbelépés-
ének? Az ARACIS által meghatá-
rozott szabályoktól el lehet tekin-
teni egy új kar létesítése esetében
az egyetem szenátusának a bele-

egyezése nélkül? Úgy értelmezik,
hogy olyan helyzetben vagyunk,
amikor a MOGYE keretében új
kar létesülhet? Úgy értelmezik,
hogy a multikulturalitás és a több-
nyelvûség jelenleg nem valósul
meg?” – sorolta a kérdéseket
Copotoiu, aki szerint nem a kor-
mány feladata dönteni az egyetem
sorsáról. „Így bárki, aki nyomást
gyakorol a kormányra, befolyásol-
hatja, hogy mi történjen egyete-
münkön” – mondta a rektor.
Copotoiu többször is hangsúlyoz-
ta: a magyar diákok egyenlõ jogo-
kat élveznek román társaikkal. Ál-
lítása alátámasztására elmondta, a
magyar nemzetiségû jelentkezõ
elõször is anyanyelvén felvételiz-
het külön a magyar szakra, de
akár a román szakra is. Az elõadá-
sokat magyarul hallgatja, magyar
nyelven vizsgázik. A szakmai gya-
korlatot a rektor értelmezésében
annak az országnak a nyelvén kell
végezni, ahol az egyetem mûkö-

dik. De pluszkedvezményként ér-
telmezte, hogy az egyéni meghall-
gatások, az államvizsga-dolgoza-
tok elõkészítése is magyar nyelven
folyik. Külön román és külön ma-
gyar diákszövetség mûködik, kü-
lön-külön szervezik a gólyabáljai-
kat, sõt még a ballagási ünnepsé-
get is – sorolta. „Nem értem, mi
az elõnye annak, ha nem tudják,
mi történik egyik vagy másik háza
táján?” – tette fel a kérdést az egye-
tem hamarosan leköszönõ rekto-
ra, kitérve arra is, hogy míg a Mû-
vészeti Egyetemen jogos a magyar
nyelvû oktatás, hiszen a színészek
magyar nyelvû közönség elõtt
játszanak, vagy a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem egyes karain,
de az orvosoknak tudniuk kell a
beteg nyelvén, mindegy, hogy az
milyen nemzetiségû. 

„Mi mindig is támogattuk, hogy
fele-fele arányban legyenek a ma-
gyar és a román diákok. Holott ez
nem törvényes, hiszen nem a

nemzetiség alapján kellene eldön-
teni, hogy ki kerüljön be az egye-
temre, hanem a felvételin elért
eredmények szerint” – folytatta
mondandóját a rektor, aki szerint
a magyar nyelvû oktatást a már lé-
tezõ struktúra szerint a szenátus is
támogatja. „Nem fogadhatunk el
ellenben valamit, amit nem is is-
merünk. És azt sem tartjuk helyes-
nek, hogy valaki kívülálló, politi-
kus döntsön helyettünk” – hang-
súlyozta többször is Copotoiu.

Kivárnak a magyar tanárok

Dr. Szabó Béla, az általános or-
vosi kar dékánhelyettese, akárcsak
dr. Brassai Attila egyetemi tanár
egyetért abban, hogy a kormány-
határozat megoldást jelenthet az
egyetem problémájára. Lapunk
érdeklõdésére elmondták, nem áll
szándékukban módosítást benyúj-
tani, várják, hogy életbe lépjen a
határozat. 

Constantin Copotoiu azt hangsúlyozta az újságíróknak: nem a kormánynak kell a MOGYE sorsáról döntenie

Félti a MOGYE-t a rektor
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A parlamenti pártok vezetõi-
vel tartott február 6-i konzultá-

ción az államfõ állítólag felaján-
lotta a kormányfõi tisztséget a
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
társelnökének, Victor Pontának.
Errõl maga Traian Bãsescu szá-
molt be vasárnap este a B1 TV-
ben. Az államfõ által emlegetett
tárgyalásokat Emil Boc akkori mi-
niszterelnök lemondása napján
tartották a Cotroceni-palotában.
Az ellenzéket az USL társelnökei,
Victor Ponta, Crin Antonescu és
Daniel Constantin képviselték.
„A február 6-i tárgyalásokon az a
meglepetés ért, hogy Victor Ponta
és az USL elutasította a kormány-
alakításra tett ajánlatomat. A kon-
zultáción kétszer is elhangzott,
ilyen vagy olyan formában az,
hogy a PSD elnöke kormányt ala-
kíthatna. Elsõ alkalommal nem
kaptam választ az ajánlatra, má-
sodik alkalommal elutasítottak.
Victor Ponta meg sem szólalt,
Antonescu és Constantin vála-
szoltak” – mondta a mûsorban az
államfõ. Traian Bãsescu felrótta
az ellenzék vezetõjének, hogy az
elhangzott javaslatról elmulasz-
tott beszámolni a közvélemény-
nek. „Ugyanakkor felmerül a kér-
dés: miért nem mondott igent
Victor Ponta az ajánlatra?” – mor-
fondírozott az államfõ. A mûsor-

vezetõnek arra a kérdésére, miért
nem maga számolt be a konzultá-
ció után a közvéleménynek az
ajánlatáról, Bãsescu azt válaszol-
ta: „furcsán hangzott volna, hogy
az USL elõrehozott választásokat
követel, az elnök pedig Pontát ja-
vasolja kormányfõnek.”

Az államfõ által mondottakat
Victor Ponta még vasárnap este
sietett cáfolni. Az ellenzéki poli-
tikus a Realitatea TV kérdésére
hazugnak nevezte Bãsescut.
„Nem tudom diplomatikusan
megfogalmazni álláspontomat,
ezért nyíltan kimondom: az el-
nök úr hazudik. Nekem soha
nem ajánlott semmit. Nem is
utasítottam el semmilyen ajánla-
tot, hiszen nem is kaptam ajánla-
tokat” – mondta Ponta.

Miközben az USL társelnöke a
Realitatea TV-nek nyilatkozott, a
B1TV mûsorában az államfõ át-
nyújtotta Ion Cristoiunak a feb-
ruár 6-i cotroceni konzultációk
jegyzõkönyvét. A dokumentum
szerint az ellenzéki politikusok-
kal tartott találkozóján Bãsescu
valóban felajánlotta a kormány-
fõi tisztséget Victor Pontának.

Ponta tegnap délelõtt ismét ta-
gadta, hogy az államfõ felkínálta
volna neki a miniszterelnöki
tisztséget, és felszólította Bãses-
cut, a többi pártvezetõvel lezaj-
lott tanácskozás jegyzõkönyvét is
hozza nyilvánosságra. 

Kovács Zsolt

Lakossági aláírásokat gyûjt
Antal Árpád, ahhoz, hogy új-

ra jelöltethesse magát Sepsiszent-
györgy polgármesteri tisztségére.
A jelenlegi városvezetõ elmond-
ta, hogy az RMDSZ szabályzata
szerint minden polgármester, il-
letve megyei tanácselnökjelölt-
nek meg kell szereznie a települé-
sen lévõ magyar lakosság 3 szá-
zalékának támogató aláírását.
Sepsiszentgyörgyön hétfõtõl há-
rom helyszínen: a Székely Mikó
Kollégium és a Sugás áruház
elõtt, illetve a központi piacon
önkéntesek gyûjtik a támogató
aláírásokat naponta 16 és 19 óra

között. Antal Árpád elmondta:
Sepsiszentgyörgyön minimum
1300 aláírásra lenne szükség, de
szeretnének ennél jóval többet
gyûjteni. Az elöljáró rámutatott:
számára a választási kampány az
lesz, hogy mindennap bemegy
dolgozni. „Azt vállalom a követ-
kezõ négy évben is, hogy folyta-
tom az elkezdett infrastrukturális
fejlesztéseket és a közösségépí-
tést” – mondta Antal Árpád, aki
szerint a következõ esztendõkben
az eddiginél is nagyobb beruhá-
zások valósulnak meg a három-
széki megyeszékhelyen, hiszen a
jelenleg leszerzõdött pályázati
összegek több mint 90 millió
eurót tesznek ki. 

Elutasította Victor Ponta

a miniszterelnökséget? 

Aláírást gyûjt Antal Árpád

Cs. P. T.

A Demokrata Liberális Párt
(PDL) azt javasolja, hogy a

június 10-i helyhatósági választá-
sok napján tartsanak népszava-
zást az alkotmány módosításáról
is. A nagyobbik kormányzó ala-
kulat szerint így a parlamenti vá-
lasztásokat már az új alaptör-
vény szerint lehetne megtartani.
Minderrõl Emil Boc PDL-elnök
számolt be a párt tegnapi vezetõ-
ségi ülése után. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök kivitelezhetetlen-
nek tartja a PDL elképzeléseit.
„Nem látom, hogy lehetne ezt
megvalósítani. Jelenleg a parla-

ment jogi szakbizottságai még
egy jelentés megszavazásához
sem határozatképesek, nem is ál-
modhatunk kétharmados több-
ségrõl. Arról nem is beszélve,
hogy az alkotmánymódosítást a
plénumnak is meg kell szavaznia,
szintén kétharmados többséggel”
– magyarázta a politikus. Kele-
men emlékeztetett arra is, hogy
most már március második felé-
ben járunk, és a helyhatósági vá-
lasztások dátuma, június 10. vé-
szesen közeledik. „Nem tudom,
mire alapozza elképzeléseit az,
aki ezt kigondolta, hacsak nem a
választási kampány az indítéka”
– mondta az RMDSZ elnöke. 

Referendumot akar a PDL

A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor 

A két évvel ezelõtti bér-
levágástól kezdve az új

miniszterelnök kinevezé-
sén, a demokrata liberálisok
„nehéz fiúin” át Udrea asz-
szonyhoz fûzõdõ viszonyá-
ig és a külalakjára vonatko-
zó kajánkodó megjegyzése-
kig a legváltozatosabb kér-
désekkel foglalkozott Tra-
ian Bãsescu államfõ az
egyik bukaresti televíziónak
adott interjújában.

A pártatlan 
és a dicsekvõ

Az államfõ nem hazud-
tolta meg önmagát és jó né-
hány meglepõ kijelentéssel
rukkolt elõ, azon túl is,
hogy közölte: Emil Boc kor-
mányfõ lemondása után az
ellenzéki  szociáldemokra-
ták elnökének, Victor Pon-
tának kínálta fel a miniszter-
elnöki tisztséget.  Élesen bí-
rálta korábbi politikai alaku-

lata, a Demokrata Liberális
Párt vezetõit, akik csak ak-
kor lesznek „nehéz fiúk”,
amikor a tisztségeket oszto-
gatják. Emil Bockal ellentét-
ben nem vállalják a polgár-
mesteri jelöltséget a fonto-
sabb városokban, és valóság-
gal elbújnak, válságidõben
nem hajlandóak vállalni a té-
vészereplést. A demokrata li-
berálisok képtelenek elma-
gyarázni intézkedéseik pozi-
tív kihatásait, ezért támadják
annyian a Demokrata Libe-
rális Pártot, az államfõt. Bár
név szerint nem nevezte meg
az érintett politikusokat, azt
sietett tisztázni, hogy sem-
miképpen sem Elena
Udreáról és Roberta Anas-
tasérõl van szó.

Nem kis meglepetésre a je-
lenlegi bukaresti fõpolgár-
mestert, Sorin Oprescut ne-
vezte a „legjobb kampánypo-
litikusnak”. Igaz, utána már
támadta a városatyát, aki
nem valósította meg két leg-
fontosabb projektjét, a maga-

ssztrádát valamint a bukares-
ti zöldövezetet, amelyet, ígé-
rete szerint pelikánokkal,
õzekkel telepített volna be.

A fõváros jelentõsebb be-
ruházásait – a felüljárót, a
gyorsvillamosvonal létreho-
zását, a 110 iskola felújítá-
sát, a régi városközpont
helyrehozatalát – a maga ér-
demének tudta be, leszögez-
ve: ha indulna a fõpolgár-
mester-választásokon leradí-
rozná Oprescut.

A kritikus és az áldozat

Politikai körökben sokan
felkapták a fejüket Traian
Bãsescunak arra a kijelenté-
sére is, miszerint a demok-
rata liberálisok szõke emi-
nenciása nem alkalmas a
bukaresti fõpolgármesteri
tisztség megpályázására.
Mint kifejtette, Elena Ud-
reának nem lenne esélye. Õ,
akárcsak a képviselõház el-
nöke, Roberta Anastase
ugyan „feljövõben van”, de
„még sok politikát kell ta-
nulniuk” – mondotta.

Mihai Rãzvan Ungurea-
nunak a kabinet élére történt
kinevezése kapcsán a „biza-
lom vegyfolyamatairól” be-
szélt, leszögezve: föl sem
merül benne az, hogy ne vi-

seltetne teljes bizalommal a
kormányfõ nemzeti érdekek-
hez való hûsége iránt, egyet-
len aggodalma az, nehogy
kudarcot valljon. Bár ez ren-
des körülmények között nem
következhet be, hiszen kor-
mánya élén immár nem kell
fizetéseket csökkentenie,
megszorító intézkedéseket
hoznia, feladata most a rend-
teremtés. 

Traian Bãsescu nem ta-
gadta: tisztában van azzal,
hogy senki sem fogja megbo-
csátani neki a közalkalma-
zotti bérek 25 százalékos le-
faragását, amit egyébként õ
jelentett be. Bár fönntartotta,
hogy az intézkedés nélkül
Románia öt hónap alatt a gö-
rögországinál is súlyosabb
helyzetbe került volna, hi-
szen az ország kisebb támo-
gatásban részesült volna,
nem lévén az euróövezet tag-
ja, elismerte: a fizetésekbõl
visszatartott pénzeket senki
sem fogja visszafizetni az
érintetteknek.

A mintaférj

Traian Bãsescu nem kerül-
te meg Elena Udreához fûzõ-
dõ állítólagos gyengéd kap-
csolatának kérdését sem.
Mindenekelõtt tagadta, hogy

félrelépett volna, a házasság-
törésérõl terjesztett hírek
ugyanolyan alaptalanok,
mint Ponta híreszelése, mi-
szerint egy ellenzékkel folyta-
tott eszmecseréje után a föl-
dön kereste volna whiskys
üvegét. Az államfõ szerint
családjában igen jó a légkör,
és amint feleségét és két lá-
nyát támogatja, ugyanúgy
megtesz mindent azért is,
hogy bármely nõ, ha akarja,
érvényesülhessen a politiká-
ban. A hûtlen férfi képét, há-
zasságtörését Elena Udreával
„intelligens sajtókampány”
útján próbálták elhitetni a
közvéleménnyel, de nem si-
került szétrombolni a család-
ját. „Voltaképpen az egyetlen
helyet akarták aláaknázni,
ahol nyugalomban lehetek”
– mondta. Ennek kapcsán
nyomatékosan hangsúlyozta:
ha a családról van szó, nem
ismer sem ellenzéket és ha-
talmat, csakis a három nõtag
létezik számára. Bãsescu sze-
rint a felesége ellenáll a táma-
dásoknak, mert tudja, hogy
otthon egy olyan férj várja,
aki bármilyen késõi órában
is, de „mindig hazatér, fize-
tésnapon leteszi a fizetését az
asztalra, gondja van a felesé-
gére, a gyermekeire” (…) A
feleségem messzemenõen

megbízik bennem és én is
õbenne”. Házastársi kapcso-
lataikat csak megszilárdította
az a 12 év, amit az államfõ
hajóskapitányként a tengeren
töltött. Ezért nem okozhat
gondot számukra az ellensé-
ges kampány, amelynek
fenntartói „összetévesztették
feleségeiket az én feleségem-
mel” – tette hozzá a rá jel-
lemzõ gunyorossággal.

És ha már a személyes tár-
gyú vallomásoknál tartott,
azt is elmondta, nem zavar-
ják a külsejére vonatkozó
kommentárok. Természete-
sen szembetegségére utalt,
ami, mint mondta, izomsza-
kadás következménye. Vele-
született betegségrõl van
szó, õ pedig elhanyagolta a
mûtétet, ám mindkét szemé-
re jól lát.

Traian Bãsescu már pon-
tosan tudja azt is, mihez
kezd majd a jövõben, miután
második államfõi mandátu-
ma is lejár. Tervének megfe-
lelõen amolyan iskolát vagy
alapítványt létesít, azzal a
céllal, hogy a fiatalokat be-
avassa a politizálás mûhely-
titkaiba. Azt sem titkolta,
hogy ötlete a tévében oktat-
gató „kettes érdemjegyre
sem méltó »professzorok«
láttán” született meg. 

Traian Bãsescu (h)arcai

Gy. Z.

A Joggal a Demokráciá-
ért Európai Bizottságát

(közkeletû nevén a Velencei
Bizottságot 1990 májusában
az Európa Tanács hozta létre
annak érdekében, hogy kon-
zultatív testületként segítsen
a közép- és kelet-európai új
demokráciáknak jogi és poli-
tikai intézményeik kiépítésé-
ben, erõsítse a már létezõ de-
mokratikus struktúrákat.

Középpontban 
az alkotmányozás

A megalakulásának helyé-
rõl elnevezett Velencei Bi-
zottság az eltelt több mint két
évtized során számos nagy
jelentõségû ügyben foglalt ál-
lást, készített jelentést az Eu-
rópa Tanács számára. A tes-
tület fõleg az alkotmányozás,
a közjog, a választási kérdé-
sek és az alkotmánybírásko-
dás kérdéseivel foglalkozik.
Magyar részrõl tagja volt az
Alkotmánybíróság elnöke-
ként Sólyom László, illetve a
bíróság tagjaként Trócsányi
László és Zlinszky János, je-
lenleg pedig Paczolay Péter,
aki ugyancsak elnöke az Al-
kotmánybíróságnak. A Ve-
lencei Bizottság olyan fontos
kérdésekben foglalt állást,

mint a magyar státusztör-
vény, a választójogi kódexek
elvei, a bírói függetlenség, a
titkos- CIA–repülések; vizs-
gálta, hogy a szlovák állam-
nyelvrõl szóló törvénymódo-
sítás megfelel-e az európai, a
nemzetközi jogi elõírások-
nak. A Velencei Bizott-
ság független szakértõkbõl
áll, akik a saját véleményü-
ket, és nem az õket delegáló
kormányét képviselik. Már a
tavalyi magyar alkotmányo-
zás során kiderült, hogy nem
lesz feltétlen egyetértõ part-
nere a kormánypártoknak a
folyamatban. A Velencei Bi-
zottság véleményét ugyanis
figyelembe szokás venni még
akkor is, ha nem kötelezõ
erejû ajánlást tesz, mivel
nemzetközileg elfogadott és
tekintéllyel rendelkezõ testü-
let. A bizottság kritikus javas-
latokat tett Szlovákiának az
államnyelvtörvénnyel kap-
csolatban is.

Szélesebb 
tevékenységi kör

Az Európa Tanács mellett
tanácsadó testületként mûkö-
dõ bizottság feladata kezdet-
ben az volt, hogy segítse az
egykori szovjet blokk orszá-
gait az alkotmányozási folya-
matban, ma már azonban

ennél szélesebb a tevékenysé-
gi köre, alkotmányozással és
a hozzá szorosan kapcsolódó
szabályozással (választási
vagy kisebbségügyi törvé-
nyekkel) kapcsolatban segíti
tagállamait. A Velencei Bi-
zottság tanácsai nem kötele-
zik semmire az országokat,
ám az államok a legtöbbször
megfogadják õket. A szerve-
zet az alkotmányt elõkészítõ
tagállam, az Európa Tanács
vagy más, vele együttmûkö-
dõ nemzetközi szervezet fel-
kérésére is készíthet vélemé-
nyeket. A folyamat során el-
látogat a vizsgált országba,
ahol találkozik az alkotmá-
nyozási, törvényhozási folya-
mat résztvevõivel.

Az Európa tanács Parla-
menti Közgyûlése és az Euró-
pai Parlament egyaránt Stras-
bourgban ülésezik, de egy-
mástól független testület.
Elõbbi teljesen független, míg
utóbbi az Európai Unió vá-
lasztott képviselõibõl áll. En-
nek ellenére figyelemmel van-
nak egymás iránt, hiszen az
Európa Tanács regionális
nemzetközi szervezet, amely-
nek 47 tagja van, és nyitva áll
bármely olyan európai állam
elõtt, amely elfogadja a jogál-
lamiság intézményét, és ál-
lampolgárai számára garan-
tálja az alapvetõ szabadságot,

valamint emberi jogokat. A
Tanács egyik legfontosabb
eredménye az Emberi Jogok
Európai Egyezményének lét-
rejötte volt, amelyet 1950-ben
fogadtak el. Ennek keretében
állították fel az Emberi Jogok
Európai Bíróságát, amely az
emberi jogok legfõbb európai
bírói fórumává vált. Az Euró-
pa Tanács „laza”, kormány-
közi együttmûködés kereté-
ben jött létre, és – szemben az
EU állam- és kormányfõit tö-
mörítõ Európai Tanáccsal,
valamint az Európai Unió
Tanácsával – nem az Európai
Unió intézménye.

Kapcsolat az EU-val

Az Európai Unió bõvítése
nyomán vizsgálat tárgyává
lett az Európa Tanács szere-
pe, a két európai szervezet
együttmûködésének lehetõsé-

gei. Az Európa Tanács 2005-
ben Varsóban megrendezte a
tagállamok állam- és kor-
mányfõinek csúcstalálkozó-
ját, amelyen a két európai
szervezet közti együttmûkö-
dés lehetõségeit taglaló jelen-
tés elkészítésére kérte fel
Jean-Claude Juncker luxem-
burgi kormányfõt. A Juncker
-jelentés 2006 tavaszára el is
készült, legfontosabb megál-
lapításai a következõk voltak.
1. Az elválasztó vonal nélküli
Európa – vagyis a schengeni
határ ne válassza ketté Euró-
pát úgy, mint korábban a Vas-
függöny – kialakítása érdeké-
ben a két szervezetnek példás
együttmûködést kell kialakí-
tania egymással. Az Európa
Tanács fennállásának 50 éve
alatt értékes szakmai ismeret-
anyag halmozódott fel a szer-
vezet bizottságaiban és egyéb
szervezeti egységeiben. Do-

kumentumai gyakorlatilag az
európai alapnormákat rögzí-
tik a demokrácia, az emberi
jogok, a szabad információ-
áramlás és a kultúra szélesen
értelmezett területein. 

Az Európa Tanács és az
Európai Unió egymást kiegé-
szítõ (complementary) és
nem egymással versengõ (not
competitive) szervezet. A két
szervezet együttmûködése
koordinálható és egymásra
építhetõ. Az EU társadalmi
kohéziós pályázataihoz for-
rásértékûek az Európa Ta-
nács identitástudattal és ál-
lampolgári tudatosságra ne-
veléssel foglalkozó szakmai
anyagai. Mindezekbõl adó-
dóan az egyes tagállamok-
ban is szükség van arra, hogy
a kormányzati szervek a tag-
államon belül tudatosan ko-
ordinálják a munkát a két
szervezettel kapcsolatban. 

Velencei Bizottság: joggal a demokráciáért
A Fidesz–KDNP támogatja azt a törvényjavaslat-csomagot,

amelyet a magyar kormány a Velencei Bizottság észrevételei

alapján készített az igazságügyi rendszer átalakításához.

Neelie Kroes brüsszeli biztos azt kérte Navracsics Tibor mi-

niszterelnök-helyettestõl, hogy a magyar kormány elõbb fo-

gadja el az Európa Tanács testületének ajánlásait.

Traian Bãsescu nem tagadta: tisztában
van azzal, hogy senki sem fogja meg-
bocsátani neki a közalkalmazotti bérek
25 százalékos lefaragását, amit egyéb-
ként õ jelentett be.

Ülésezik a Velencei Bizottság. A közép- és kelet-európai országok demokratikus struktúráit erõsíti



Gyorsan bejárta a hazai magyar médiát a
hír: május 27-én, pünkösd vasárnapján ha-
zahozzák Madridból a magát mindig szé-
kely írónak tartó Nyirõ József földi marad-
ványait. A magyar állam megbízásából
Magyarország konzulátusa exhumáltatja a
hamvakat Spanyolországban, azokat az
egyik csíksomlyói zarándokvonat hozza el
Csíkszeredába, ahonnan huszárkísérettel
szállítják majd át Székelyudvarhelyre. Itt,
egykori iskolavárosában, a katolikus teme-
tõben talál majd örök nyugovóra. 
Valóban, a rendkívül hányatott sorsú és
utóéletû író, akinek különösen a Madéfalvi
veszedelem címû munkája az egykori Révai
kiadónak abban a bizonyos abaposztós kö-
tésében még mindig megtalálható sok-sok
székely otthonban, néhány héttel halála

elõtt, 1953-ban, Madridban
ezt vetette papírra „Nem,
nem, itt nem tudok meg-

halni, akárhogy szeretem,
akárhogy becsülöm, ide-

gen ez a föld nekem. Min-
den föld idegen. Ha már
azonban nem lehet kitérni
a nagy törvény elõl, igyek-

szem átvarázsolni,

hallatlanul megkényszerített képzelettel
idehozom magamnak a szülõföldet, a Har-
gitát, Rika rengetegét, a Küküllõt, Csicsert,
Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos
réteket, ellopom a bûmmösöket, a fehéren
villámló nyíreseket, az elvesztett csodás
magyar világot, és gyönyörû képek vonul-
nak el szemem elõtt. Így
talán könnyebb lesz.” Az
elõzõ mondatokból a
bûmmös szót az olvasó
alighanem hiába keresi az
értelmezõ szótárakban.
Ugyanis a Nyirõ József
majd minden munkájában jelen levõ ter-
mészetleírások más táj- és rétegszavakban
is annyira gazdagok, hogy jó néhány tanul-
mányt lehetne írni róluk. Vagy már írtak is. 
Egyébként szinte biztosra vehetõ: a Szé-
kelyzsomborban 1889-ben született író ha-
zatérése újra elindítja a Nyirõ-életrajzi ku-
tatásokat, az irodalmi és publicisztikai érté-
keléseket, új megvilágításba helyezi az élet-
pályának azokat az egyházi és politikai vo-
natkozású szakaszait, amelyek jó néhány
monográfia és értekezés ellenére még min-
dig tartalmazhatnak meglepetéseket. A
Nyirõvel kapcsolatos hiányos ismeretekre

utal egyébként a Magyar Távirati Irodának
az író hazatérésével kapcsolatos közlemé-
nye, illetve annak néhány mondata is.
„Mûvei publikálását a román és magyar
kommunista rendszer betiltotta, az írót a
korabeli kultúrpolitika háborús bûnösnek
bélyegezte. Az 1989-es fordulat után köny-

vei újra megjelentek Ma-
gyarországon, az Uz Ben-
cét pedig 1992-ben a ko-
lozsvári Dacia Kiadó is
kiadta.” Ezt írja az MTI,
ám ehhez föltétlenül hoz-
zá kell tenni: a legna-

gyobb erdélyi magyar könyvkiadó, az
1993-ban alakult és mindeddig több mint
félezer könyvcímet megjelentetõ csíkszere-
dai Pallas-Akadémia 2003 és 2009 között a
Nyirõ-életmûsorozatban tizenöt kötetet je-
lentetett meg, és nem is akárhogyan. A vi-
lágon szétszóródott Nyirõ-örökösöktõl
ugyanis csupán a Pallas-Akadémia szerezte
meg a törvényes kiadási jogot, a válogatott
munkákhoz pedig olyan neves irodalomtör-
ténészek írtak elõszót, mint Pomogáts Béla
vagy Marosi Ildikó. Amint az várható volt,
több Nyirõ-kötet utánnyomásban is elfo-
gyott, a Madéfalvi veszedelem és az Uz Bence

pedig újabb utánnyomásokra vár. 
A két világháború, majd 1940–1944 között
több neves erdélyi magyar író és újságíró,
szerkesztõ vándorolt ki szûkebb hazájából
Magyarországra, a szélsõjobb hatalom
alatt volt, akinek az útja az országházba
vezetett, volt, akit az ígéret földjén a Duná-
ba lõttek. Az élet és az irodalom, a míto-
szok és a hétköznapok több ponton érint-
kezhetnek, de soha nem tanácsos egyiket
helyettesíteni másokkal. És miközben
Nyirõ József földi maradványai hazatér-
nek, még valamire érdemes figyelni: a poli-
tika ne sajátítsa ki magának ezt a kegyeleti
cselekedetet. A birtoklás csírái ugyanis az
erdélyi magyar politikai élet különbözõ vo-
nulataiban már megjelentek, a hozzájuk ta-
padó magyarországi kapcsolatokkal egye-
temben. Kinek az érdeme, hogy Nyirõ Jó-
zsef földi maradványai itthon folytatják
végsõ pihenésüket? Mindenekelõtt az íróé,
hiszen ha nincsen életmû, akkor Nyirõ is
csupán egyike azoknak a névtelen magya-
roknak, akik a világon szanaszét hajtották
örök álomra a fejüket.
De az életmû létezik. És ha a jelen és jövõ
nemzedékei olvassák is – ez marad a leg-
fontosabb. 

Átkelve az Olt fahídján elõvette a zsebóráját, megállapította,
hogy a vonat ezúttal is pontos, mint a halál, tíz óra húsz perc-
kor rendben be fog töfögni. Skrabek rajongott a menetrendért,
és hitt abban, hogy ha az emberiséget valami megmentheti, az
csakis az idõ lehet. Skrabek szerint a titok mindössze abban áll,
hogy hódolni kell az órák és percek elõtt, mindenhová idõben
kell érkezni, nem lassan, de nem is sietve, hanem éppen úgy,
ahogy az összes fenség felett álló Szent Kronosz a világ teremté-
se óta elvárja. Egy pillanatra kísértésbe esett, a Vasút utcán át
szívesen kisétált volna az állomásra, hogy szemügyre vegye a
frissen érkezõ utasokat, akik közül az arcszínük alapján har-
minc lépésrõl tévedhetetlenül kiválasztotta a gümõkórosokat,
míg a kofferek és utazóládák minõségébõl a betegek anyagi
helyzetére következtetett, de aztán mindjárt lemondott errõl, és
terv szerint folytatta az útját a tó felé, hogy a bazársor túlolda-
lán felkeresse a Pirampel-féle borbélymûhelyt.
A hajnyírásból azonban nem lett semmi.
Skrabek a kirakat üvegén át látta, hogy odabent Gulácsy Etyien
pöffeszkedik a székben. Pirampel, a törpetestû fodrászmester
élénken magyaráz neki, miközben éppen sámlira áll, majd szak-
szerû mozdulatokkal szappanozni kezdi a gróf parasztos arcát.
Akárhogy is, elõbb-utóbb üt a zenélõ óra, mosolygott magában
Skrabek, s botja fejével megkopogtatta a szíve tájékát, ahol a
fecskeszárnyú felöltõje belsõ zsebében zöld selyemkesztyûbe
csavarva lapult kedves csontnyelû, Bessemer acélberetvája.

Fehér Béla: Fültõl fülig

Nyirõ hazatér
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Két közmegvetésnek örvendõ demagóg egymással
atyafiságos viszonyba keveredett. Két nyájmûvész,
Kornél, aki mindenféle vad idiómák rím- és rémfara-
gó tudora, és Gigi, a Bükkalji, ki ott legelteti nyáját
és fújja europarlamenti focifurulyáját, ahol lehet. A
költõ és a csobán. A mosdatlan szájú modortalan az
udvari demagóggal, a román csurkapiszkával kötött
választási szövetséget a helyhatósági választásokra.
Kinézték maguknak a fõvárosi fõpolgármesterséget,
és a helyi kolomposok személye sem tétovaság már;
ha nem követnek el nagyobb gikszert, ha nem kez-
denek el gombolkozni saját ízlésük, saját fejük sze-
rint, nagyobb baj nem lehet. A jelöltek hozzák majd
a lakosság 2-5 százalékos biztos szavazatát.
Volt nagy sûrû ölelkezés az újságtévék elõtt, hátba
lapsongatás, konciliáns vigyor. Kamerális
örömködés, röviden szólva. Bükkalji szokatlanul
szelíd és háládatos volt, köszönte a sorsnak, hogy
útjába veté eme becses becstelen, minden kezdemé-
nyezést átengedett a rang- és ostobaságidõs Kornye-
lesnek. Tõle szokatlan õszinteséggel ki merte jelente-
ni, õ majd ott áll a korner sarkán, onnan figyeli, mi-
ként is irányítja a játszmát az edzõpajtás, a költõ és
szájhõs.
Kornyeles kornétásunk határozottnak látszott, mint
minden nyilvános szereplésen, kiosztónak, lehenger-
lõen harsánynak. Kételyt egy szemernyit sem érez-
tünk hangjában, ezzel szemben Bükkalji mintegy el-
ismerte paraszti faragatlanságát, közvetve beismerte,
mit sem ért a belpolitikához, átengedi a kezdemé-
nyezést urambátyám Tudor Vagyimireszkunak. A
foci-nyájnok szállítja a zsozsót s az új generációt,
Tudor saját és összetéveszthetetlen charme-jából sze-
mélyi varázsát adja, mivel beszenteli a pártszövetsé-
get. Bölcsességeit, útmutatásait, taktikáját és ha ez
nem lenne elég, kicsiny (amúgy esélytelen) csapatá-
val (bármekkorára fújja Románia ideáltérképét) hoz-
záadja a szükséges degeneráló kencét.
És ha tényleg a petrence tetejére hághat valamely ve-
gyes lakosságú városban/ megyében, akkor ott el-
kezdõdik majd a tisztogatás, a bizánci kereszt kizá-
rólagos kultusza, a futball-juhok tenyésztése? Vajon
az atyafiságos tetvériesülés ellenzékben politizál
vagy – a hatalom lakája lesz? És tessék mondani, mi
lesz az alkotmánnyal, tán felfüggesztik? Ki gyártja

majd a szájlakatot? Lesz rá versenyfelhí-
vás, közbeszerzési tender? Mikor és mi
lesz Románia nemzeti ünnepe azokban
a megyékben/településeken, ahol ha-
talmukat semmi sem korlátozhatja,
hisz a hatalmi ágak és minden erõszak-

szervezet a kormányzás lekötele-
zettje lesz, a kegyencek puha tol-
lal bélelt gyüldéje. Tán Zelea-

Codreanu születésnapja?Sebestyén Mihály
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Érdemes figyelni: a politi-
ka ne sajátítsa ki magá-
nak ezt a kegyeleti cse-
lekedetet. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az igazság ellenségei. A meggyõzõdések
veszedelmesebb ellenségei az igazságnak, 

mint a hazugságok.” 
Friedrich Nietzsche

Fontos feladat

A Bessemer

Demagógok
atyafisága 

Székedi Ferenc

A nap címe. Prigoanã: „Nem fogok
Oprescuval mûsorokban azért részt venni,
hogy ütközzünk”, Evenimentul Zilei

Magyarázat. A PDL legvalószínûbb fõpol-
gármester-jelöltjében kétségkívül van valami
megnyerõ. Elsõ látásra is feltûnik az õszinte-
sége, s miután elolvassuk az interjút, rájö-
vünk, hogy egy igazi antipopulistával állunk
szemben. (Úgymond.) A mindig feketébe –
elegánsan – öltözött vállalkozó megfogadja,
hogy ha megnyeri a választásokat, utána
mindig fehérbe fog öltözni. Silviu Prigoanã
legkedvesebb állítása: „Nem vagyok sem bal-
, sem jobboldali. Olyan vagyok, mint egy ré-
szeg tyúk, mert ma már nincsenek doktrí-
nák.” Hát ez a dolog valahogy az egész
jobb-bal-jobb pártjával így van...

Diverziók. Rendületlenül folyik a nép hü-
lyítése, a végsõ cél, hogy az így keltett bi-
zonytalanságban, káoszban mellékes, pilla-
natnyi mozzanatok, a véletlen döntsön el
fontos kérdéseket, például a választások ki-
menetelét. Bãsescu úr ez a komoly, erköl-
csös, kulturált ember Cristoiu úrnak a B1 té-
vében azt mondta, hogy amikor a pártokkal
tárgyalt, odakínálta Victor Pontának a mi-
niszterelnökséget (az pedig válaszul hallga-
tott). Ezt ma minden újság megírja, és élénk
viták bontakoznak ki arról, hogy mi is tör-
tént. 1. Ha odaígérte volna, és Ponta elfo-
gadta volna, hiszi valaki is, hogy ténylege-
sen odaadta volna neki? Hiszi a PC! 2.
Bãsescu korábban azt állította, hogy M. R.
Ungureanut már decemberben kinézte mi-
niszterelnöknek – nos, akkor hazudott, ami-
kor ezt mondta, vagy akkor, amikor azt,
hogy Pontát kinevezte volna? (Vigyázat,
nincs kizárva, hogy mindkét esetben hazu-
dott, csak az van kizárva – logikailag is, po-
litikailag is, meg hát ismerve õkelmét –,
hogy mindkét esetben igazat mondott.) 3.
Még az is lehet, hogy nem diverzionista õ,
csak egyszerûen konfabulál, összevissza be-
szél, mint például Gigi Becali is, vagy annyi
további embertársunk.

A nap álhíre. Bãsescu elnök fehér asztal
mellett elárulta, hogy nem emlékszik ponto-
san, de Mircea Toadernek (vagy Cezar
Predának?) is felajánlotta a miniszterelnök-
séget. 



Röviden
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Tisztázódtak az ellent-
mondások az állattartási

tevékenységekbõl származó
jövedelmek megadóztatása
körül – tájékoztatta lapunkat
Tánczos Barna, a mezõgaz-
dasági  és vidékfejlesztési
minisztérium államtitkára.
A szaktárca most elfogadott
álláspontja leszögezi: azok
az állattenyésztéssel és mé-
hészettel foglalkozó gazdák,
akik termékeiket nem feldol-
gozva értékesítik (tejet, húst,
tojást, méhészeti terméke-
ket, gyapjút adnak el), sem
az állattenyésztésbõl szer-
zett jövedelmük, sem pedig
a már megkapott mezõgaz-
dasági támogatásaik után
nem kötelesek adót fizetni. 

„Az adómentesség attól
függetlenül érvényes, hogy a
magánszemély váltott-e ki
tevékenysége folytatásához
mûködési engedélyt vagy
sem” – magyarázta el Tán-
czos, hozzátéve, sem az érté-
kesítésbõl származó jövede-
lem, sem pedig a közvetlen
és a vissza nem térítendõ tá-
mogatások után nem kell
adót fizetni. Ez egyaránt ér-
vényes a kistermelõkre, az
engedéllyel rendelkezõ ter-
mészetes személyekre, de az
egyéni vállalkozások (úgyne-
vezett PFA) és a magángaz-
daságok tulajdonosaira. 

Az agrárminisztérium il-
letékesei emlékeztetnek,
hogy azok a gazdák sem kö-
telesek adót fizetni, akik a
141-es mezõgazdasági in-
tézkedés keretén belül sike-
resen pályáztak és részesül-
tek a projektenkénti 1500
euróban. Ugyanakkor men-
tesülnek az adózás alól
azon farmerek is, akik a te-
jet, állatokat, mézet, méhé-

szeti termékeket, zöldséget,
gabonát viszonteladóknak,
kereskedõknek vagy a pia-
con adják el, esetleg vetõ-
magként értékesítik.

Tánczos Barna elmondta,
a mezõgazdasági és a pénz-
ügyi minisztériumok to-
vább egyeztetnek az agrár-
termelõk adózását érintõ
problémák tisztázása érde-
kében. 

HIRDETÉS
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Gyógyszerkartell 
ellen nincs orvosság?

Rekordnagyságú, összesen
12 millió eurónyi büntetést
szabott ki tegnap az Orszá-
gos Versenytanács 11 Romá-
niában tevékenykedõ gyógy-
szertársaságra – adta hírül a
Mediafax. A román hatóság
úgy találta, az érintett cégek
a versenytörvényeket durván
megszegve jártak el, ameny-
nyiben a román piac elszige-
telésével megpróbálták visz-
szaszorítani a konkurenciát.
A versenytanács megalapo-
zatlannak találta azt is, hogy
néhány gyártó exporttilal-
mat rendelt el a forgalma-
zókkal szemben.

Az RMDSZ-tõl kérnek
„bányastopot”

Tiltakoznak a magyar kör-
nyezet- és természetvédõ
szervezetek a verespataki ci-
ántechnológiás aranybánya
megnyitása ellen, és kérik az
RMDSZ minisztereit, hogy
utasítsák el a bányaprojektet.
A bányaterv súlyos környe-
zetrombolással járna és vál-
lalhatatlanul magas környe-
zeti kockázatot hordoz – tá-
jékoztatta a zöld szervezetek
országos találkozójának ál-
lásfoglalásáról a Magyar
Természetvédõk Szövetsége
tegnap az MTI-t. A közle-
mény emlékeztet a 12 évvel
ezelõtti nagybányai ciánka-
tasztrófára is.

Adómentesség... Hírösszefoglaló

Két évvel ezelõtt a Romá-
niában forgalomban lévõ

lejmennyiségbõl egymillión-
ként 3,6 darab bankjegy, ta-
valy pedig egymilliónként
3,9 darab bankjegy volt ha-
mis – közölte tegnap egy
pénzügyi bûnözésrõl szerve-
zett konferencián a Román
Nemzeti Bank (BNR) kor-
mányzója. Mugur Isãrescu
elmondása szerint az eurót
jóval gyakrabban hamisítják,
mint a lejt: két évvel ezelõtt
egymillió darab, különbözõ
címletû euróból 63 darab volt
hamis. „A hamisítás elleni
küzdelem azonban soha nem
ér véget, mindig résen kell
lennünk” – mondta a kor-
mányzó. A BNR adatai sze-
rint 2010-ben összesen 2574
hamis bankjegyet szûrtek ki a

hatóságok, amely 18 száza-
lékkal kevesebb volt, mint
egy évvel korábban. A leg-
gyakrabban a százlejes címle-
tet hamisították. Isãrescu sze-
rint a nemzeti bankra nagy
felelõsség hárul a pénzmosás
elleni küzdelem terén is.
Mint mondta, a nemzetközi
tõkepiaci liberalizálás, a kü-
lönbözõ állami hatóságok
közötti kommunikációs ne-
hézségek kiváló terepet nyúj-
tanak a pénzmosásnak. A
kormányzó közölte, hogy a
jegybank megtette az óvin-
tézkedéseket: felkérte a hazai
pénzintézeteket, olyan infor-
matikai rendszert építsenek
ki, amelyek azonnal jelzik a
gyanús pénzügyi tranzakció-
kat. „Ezeknek köszönhetõen
jelentõsen visszaszorult a
pénzmosás Romániában” –
mondta Isãrescu.

„Hamisítatlan” a lej

Szabad piac. Az adóhatóság mégsem fog kiszállni 
nyers termékeket értékesítõ gazdákhoz

Erõsödik az euró

Tovább drágult tegnap az euró: a Román Nemzeti Bank
(BNR) a péntekihez képest 11 banival magasabb árfolya-
mot jelentett be, így a közös európai fizetõeszközt 4,3794
lejes szinten váltották. A bankok egymás közti tranzakci-
ójában az árfolyam átlépte a 4,38 lejes szintet is, de a tõzs-
dén hétfõ hajnalban 4,39 lejes átváltással is kereskedtek. A
pénzpiaci szereplõk azonban bizonyosra veszik, hogy a
jegybank aktívan jelen van a valutapiacon annak érdeké-
ben, hogy a lej értékvesztését megakadályozza. A Ziarul
Financiar üzleti napilap ugyanakkor arról írt, hogy a BNR
eddigi intézkedései erõtlennek bizonyultak ahhoz, hogy a
lakosságot megvédjék a valutaárfolyamok ingadozásaitól.
Ennek a veszélynek leginkább azok vannak kitéve, akik-
nek valuta alapú banki kölcsönt kell törleszteniük, ám mi-
vel Romániában majdnem minden termék és szolgáltatás
ára euróban van kifejezve, a lakosság zöme már-már
„megszállottan” figyeli az árfolyam alakulását.
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Röviden

Bodó Rozália, 
Cseke Péter Tamás

Törvénytervezetet nyújt
be az RMDSZ a bérpót-

lékok visszafizetési kötele-
zettségének eltörlésére – je-
lentette be tegnap Kelemen
Hunor szövetségi elnök a
kormánykoalíció ülése után.
Annak a közel 300 ezer ön-
kormányzati közalkalma-
zottnak kérnek pénzügyi
amnesztiát, akik – a számve-
võszék szerint – jogtalanul
részesültek különbözõ pótlé-
kokban az egységes közal-
kalmazotti bértörvény ha-
tálybalépése óta. Kelemen
közlése szerint a javaslattal
azt szeretnék elérni, hogy a
törvényesen megkapott jut-
tatásokat ne kelljen visszafi-
zetniük a közszférában dol-
gozóknak. „Fontosnak tar-
tottuk ezt a javaslatot a koa-
líciós partnerek elé terjeszte-
ni, mert az RMDSZ önkor-
mányzati vezetõi számos te-
rületrõl jelezték, hogy a köz-
alkalmazottak számára igaz-
ságtalan és anyagilag meg-
terhelõ döntésrõl van szó” –
mondta a szövetségi elnök a
koalíció ülése után. 

Sok az egyenlõtlenség

Fekete Szabó András sze-
nátusi RMDSZ-frakcióveze-

tõ az ÚMSZ-nek elmondta, a
tervezetet elküldték vélemé-
nyezésre a kormányhoz, illet-
ve a Törvényhozói Tanács-
hoz, ezután kerül a parla-
mentbe. A jogszabályról
elõbb a szenátus, majd a kép-
viselõház szavaz.  A politikus
tájékoztatása szerint a tör-
vény azt a mintegy 300 ezer
önkormányzati alkalmazot-
tat érinti, akik 2008–2010
között különféle pótlékokat
és juttatásokat vettek fel bér-
kiegészítésként. Emlékezte-
tett arra, hogy a bérpótléko-
kat a közalkalmazottak a kol-

lektív munkaszerzõdések
alapján, törvényes módon
kapták. „A juttatásokról ta-
nácsi határozatok is szület-
tek, melyeket a prefektúrák
nem támadtak meg, tehát
hallgatólagosan törvényes-
nek találták” – jelentette ki.
Mint megtudtuk, a vitát a ko-
rábbi kollektív munkaszerzõ-
dések és a 2009-ben elfoga-
dott közalkalmazotti bértör-
vény közti ellentmondások
okozták. „A megyei hivata-
lokban dolgozó közalkalma-
zottak kollektív szerzõdései-
ben többféle bérpótlék is sze-
repelt, amelyek együttesen
akár meg is duplázhatták a
nettó fizetést. Amikor a tör-
vényi változások miatt a kol-
lektív szerzõdések megszûn-
tek, a számvevõszék szerint a
pótlékok folyósítását is le kel-
lett volna állítani, ez azonban
nem történt meg” – magya-
rázta Fekete.  A pótlékok el-

törlése helyett több önkor-
mányzat beperelte a számve-
võszéket, ám a bíróság a leg-
több esetben a pótlékok visz-
szafizetésére kötelezte az al-
kalmazottakat. „A bírósági
ítéletek sem voltak egysége-
sek. Akadtak olyan alkalma-
zottak, akik megnyerték a
pert” – mondta Fekete Szabó
András. A frakcióvezetõ sze-
rint egyenlõtlenségek szár-
maztak abból is, hogy a
számvevõszék egyes önkor-
mányzatoknál nem is végzett
ellenõrzéseket. 

„Megpuhult” a PDL?

A politikus elmondta: az
RMDSZ érvei szerint a tör-
vénytervezet nem érinti az
idei költségvetést. „A tör-
vény már elköltött pénzekrõl
szól” – jelentette ki. Emlé-
keztetett arra is, hogy a visz-
szafizetési kötelezettség nagy

terheket ró az alkalmazottak-
ra. „Van, aki 300-400 lejt visz
haza. Hogy tudja ebbõl visz-
szafizetni kamatostul a pótlé-
kait?” – érvelt a szenátor.

Korábban a nagyobbik
kormányzó alakulat, a De-
mokrata Liberális Párt
(PDL) ellenezte a fiskális
amnesztiát, kompromisz-
szumként azt javasolta, hogy
a közalkalmazottak részle-
tekben fizessék vissza az ál-
lamnak a pénzt. Tegnap
azonban a PDL módosítani
látszott eddigi álláspontján.
„Arra bátorítottak, hogy
nyújtsuk be a tervezetet” – tá-
jékoztatott Fekete.  

„Nagyon helyénvaló”

„Nagyon jónak és helyén-
valónak” nevezte tegnap kér-
désünkre az RMDSZ terve-
zetét Ferenc Tibor, a Kovász-
na megyei közigazgatási al-
kalmazottak szakszervezeti
vezetõje. Emlékeztetett arra,
hogy a számvevõszék nagy
összegeket igényelt az alkal-
mazottaktól, gyakran olyan
esetekben is, amikor törvény-
széki ítéletek az érintetteket
védték. „Remélem, hogy a
parlament elfogadja a tör-
vényt, mert minden alkalma-
zott nagyon kritikus anyagi
helyzetben van” – jelentette
ki. Felhívta ugyanakkor a fi-
gyelmet a perek nyomán szü-
letett, egymásnak ellentmon-
dó bírósági ítéletekre is.
„Olyan eset is van, amikor
ugyanabban az irodában dol-
gozó köztisztviselõk közül
egyeseknek vissza kell fizet-
niük a jutalékot, másiknak
nem” – magyarázta a szak-
szervezeti vezetõ. 

Ugyanabból az irodából egyeseknek vissza kell fizetniük a jutalékot, másoknak meg nem

Böjte Csaba a Csíki 
Magánjavak új elnöke

A csíkszeredai megyeházán
tartott gyûlésén Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetest
választották meg a Csíki
Magánjavak elnökének. A
tisztújító közgyûlésen a 84
szavazati joggal rendelkezõ
képviselõ kinevezte az új
igazgató tanács 9 tagját is,
név szerint Becze Istvánt,
Biró Albint, Korodi Attilát,
Rafain Zoltánt és Tánczos
Barnát a csíki térségbõl, Bá-
nyász Józsefet, Böjte Csa-
bát, Gál-Pál Lászlót és
Szász Mártont pedig a
gyergyói térségbõl. A talál-
kozón, Hargita Megye Ta-
nácsával közösen, egy fej-
lesztési társulás létrehozásá-
ról is döntöttek, amely se-
gíthet biztosítani a szerve-
zet mûködéséhez szükséges
anyagi hátteret. Megválto-
zott a szervezet székhelye
is, mostantól az egyetlen ez
idáig sikeresen visszaszer-
zett épületben a csíksom-
lyói Szent István Kollégi-
umban mûködik.

Kérdéses 
a  kastély sorsa

Kizárólag magánpénzbõl
építhetik újjá a vasárnap ki-
gyulladt Kornis–Rákóczi-
kastély tetõszerkezetét,
esetleg civil szervezetek tá-
mogatására számíthatnak.
A mûvelõdési minisztérium
nem vállal részt a helyreál-
lításban, mivel az épület
per alatt van. A gyulafehér-
vári római katolikus érsek-
ség évek óta igényli vissza
az épületet, döntés viszont
eddig még nem született. A
tûzben mintegy ezer négy-
zetméteren égett le a tetõ, 
és a két torony emeleti
mennyezete is beszakadt.
A tûzoltóság eddigi vizsgá-
latai szerint, az ellenõrizet-
len tarlóégetés vezethetett
a sarokbástyák kigyulladá-
sához. 

Pusztít a tarlótûz

Több emberáldozata is van
a tarlótüzeknek, a tûzoltó-
kat pedig egyre gyakrabban
riasztják a növényzet fel-
égetése miatt. A hétvégén
Kolozsváron több mint
száz esethez hívták ki a tûz-
oltókat, ebbõl 27 esetben
kellett tûzet oltani. A tarló-
égetés miatt vasárnap a ko-
lozsvári Hajnal negyedben
egyhektárnyi területen égett
le a száraz növényzet. Fe-
hér megyében sokkal súlyo-
sabb következményei voltak
a tüzeknek, az egyik falu-
ban egy 81 éves nõ, egy
másik településen egy 68
éves férfi vesztette életét. A
fehérmegyei károkat az a
két 13, éves kiskorú is nö-
velte, akik felügyeletlenül
gyufával játszottak, a gon-
datlanság eredményeként
10 hektár legelõ és 2 hektár
fenyõerdõ égett le. Annak
ellenére, hogy a tûzgyújtá-
sért akár 2500 lejes pénzbír-
ságot is kaphat az elkövetõ,
a gazdák pedig elveszíthetik
a területalapú támogatásu-
kat, a tüzek száma nõ. 

ÚMSZ-összeállítás

Április végéig pályáz-
hatnak a „Szülõföldön

magyarul” program kereté-
ben nyújtott támogatásra a
romániai közoktatásban
magyar nyelven tanuló
gyermekek családjai. A pá-
lyázat idén több újdonságot
is tartalmaz, mondta Burus
Siklódi Botond, a program
romániai lebonyolításával
megbízott Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövet-
ségének (RMPSZ) elnöke.
Mint ismertette, nem része-
sülhetnek a támogatásban
azok a tanulók, akik az elsõ
félévben több mint ötven
óra igazolatlan hiányzást
gyûjtöttek össze az iskolá-
ban, így szeretnék iskolalá-
togatásra ösztönözni a gye-
rekeket  – nyilatkozta az
RMPSZ elnöke. Hozzátet-
te, a pályázathoz csatolni
kell az oktatási intézmény
által kibocsátott igazolást,
amely a hiányzások számát
is tartalmazza. Ugyanak-
kor nem pályázhatnak a fa-
kultatív magyar nyelvû ok-
tatásban részesülõ tanulók,
akik az idei tanév elsõ fél-
évében a hivatalosan elõírt
magyar órák több mint
10%-áról igazolatlanul hi-
ányzanak, valamint azok

sem, akik a pályázatot a
megadott határidõ után
vagy hiányosan nyújtják be,
és nem pótolják a hiányos-
ságokat. A  Pedagógusok
Szövetsége a következõ na-
pokban valamennyi olyan
óvodába és iskolába eljut-
tatja a pályázati dokumen-
tációt, ahol magyar nyelvû
oktatás folyik. Az ûrlapok a
www.szulofoldonmagyarul.ro
internetes oldalról is letölt-
hetõk. Tervek szerint a pá-
lyázatok elsõ köre  már má-
jus végén átkerül a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt.-hez,
így tanévzárás elõtt elkez-
dõdhet a kifizetés. Szep-
tember 30-ig mindenkép-
pen zárni szeretnék ezt a
pályázati évet. A támoga-
tást idén is az OTP Bank
Romániánál nyitott szám-
lákra utalják át. A támoga-
tottak nevére tavaly nyitott
számlák, tavaly kiadott
bankkártyák az idei támo-
gatási évre is érvényesek
maradnak. A Szülõföldön
magyarul program idén 20
000 forintnak megfelelõ ne-
velési és oktatási támoga-
tást nyújt, 2400 forintnak
megfelelõ tankönyv- és tan-
eszköz-támogatást, illetve
2800 forintnak megfelelõ
hallgatói támogatást lehet
megpályázni. 

Kovács Zsolt

Ma kezdõdik az iskolai
iratkozások második sza-

kasza. Az elsõ, március 16-
án lezárult szakaszban or-
szágszerte  mintegy 96 ezer
gyermeket iskoláztak be elõ-
készítõ-, valamint 143 ezret
az elsõ osztályba, a nyilván-
tartásban szereplõ gyerekek
80 százalékát. Hétfõn pedig
minden iskola közzétette,
hogy hány szabad hely ma-
radt. Háromszéken az elõké-
szítõ osztályos diákok 66,4
százalékát, az elsõ osztályo-
sok 77 százalékát íratták be
az iskolába, számolt be teg-
napi sajtótájékoztatóján Ke-
resztély Irma. A Kovászna
megyei fõtanfelügyelõ sze-
rint a vidéki iskolák többsé-
gében már az elsõ forduló-
ban minden gyereket beírat-
tak. A második beiskolázási
fordulóban, már nincsenek
lakókörzetre vagy településre
vonatkozó megszorítások,
bármelyik tanintézménybe
be lehet íratni a gyerekeket.
Ezúttal viszont azokat nem
írják be, akik a lakókörzetük-
höz tartozó iskolába szeret-
nének iratkozni, erre majd a
harmadik fordulóban ismét
lesz esély. Aki a elsõ forduló-
ban már beíratta gyerekét a

lakókörzeti iskolába, nem
változtathat döntésén. A má-
sodik iratkozási fordulóban
minden kérést elfogadnak, de
csak a forduló végén érvé-
nyesítik a beiratkozást, így ha
túljelentkezés lesz, egy szak-
mai bizottság fogadja el vagy
utasítja vissza az érintett gye-
reket. A tanfelügyelõ szerint
az elsõ fordulóban voltak
olyan kérések, amelyeket
nem tudtak elfogadni, mert
az elvált vagy külön élõ szülõ
nem tudta párja adatait, ezért
nem tudta beíratni gyerekét
az iskolába. Fõként a roma
közösség tagjainál fordult
elõ, hogy hiányosak voltak
az irataik, olyan eset is volt,
hogy azért nem tudták a gye-
reket beiskoláztatni, mert a

szülõ személyazonosságija
egy boltban volt zálogban
tartozás fejében. Emellett
gondot jelentett a külföldön
dolgozó szülõk gyerekeinek
beíratása, mert sokan nem
hatalmazták fel közjegyzõ
elõtt a nagyszülõket, rokono-
kat a beíratásra. Kovászna
megyében elõzetes számítá-
sok szerint mintegy 177 elõ-
készítõ osztálynak kell meg-
alakulnia, de ezek pontos
száma majd májusban dõl el,
amikor befejezõdik a beisko-
lázás összes szakasza. Ke-
resztély Irma leszögezte:
minden iskolaköteles gyere-
ket beírnak az iskolába, ezért
annyi osztályt indítanak
majd, ahányra az iratkozá-
sok alapján szükség lesz. 

Új esély a „nulladikosoknak”Szigorodik a pályázás

Fiskális amnesztia készül

Fotó: archív

A ma elkezdõdõ második beiskolázási szakasz március 27-ig tart

Átlagosan 3500 eurót kell visszafizetni

Az új kormány beiktatása után készült felmérés szerint a
közalkalmazottak 2009-ben és 2010-ben fejenként havi
100 és 200 euró közötti bérpótlékot kaptak jogtalanul,
most pedig átlagosan 3500 euróra rugó összeget kell visz-
szafizetniük. A sajtó becslése szerint az érintett 300 ezer
közalkalmazott tartozásainak elengedése nyomán egymil-
liárd eurós bevételtõl esik el az ország költségvetése. 
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Õsbemutatóval készül a
Színházi Világnap meg-

ünneplésére a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata.
Medgyessy Éva Rekviem egy
hazáért címû kamaradrámá-
ját Kovács Levente rendezi.
Szereplõk: Kilyén Ilka és
Makra Lajos, díszlet- és jel-
meztervezõ: Szabó Anna-
mária. Az elõadásra 2012.
március 27-én, kedden este
fél 8-tól kerül sor a Kiste-
remben. Az elõadás elõtt
elhangzik a 2012. évre szó-
ló színházi világnapi üze-
net.  Az elõadást követõen
nyilvános beszélgetésre ke-
rül sor a Színházi Világnap
kapcsán, melynek vendége
Bereményi Géza rendezõ, a
budapesti  Thália és  Mik-
roszkóp Színházak igazga-
tója. Házigazda: Gáspárik
Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezér-
igazgatója. 1957. március
27.-én volt a Párizsban mû-
ködõ Nemzetek Színházá-
nak évadnyitója. 1961 óta
ezen a napon ünnepli a
Színházi Világnapot,
amelynek célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a színház-
mûvészet fontosságára,
tisztelegjen a színházi dol-
gozók elõtt, kérje a közön-
ség szeretetét és támogatá-
sát. Ezen a napon köszön-
tik a színészeket. 

HIRDETÉS

T. Koós Imola 

Mint minden jól szerve-
zett színházfesztiválon, a

Sepsiszentgyörgyön zajló
Reflex 2 Nemzetközi Színhá-
zi Biennálén is alkalmuk van
az érdeklõdõknek személye-
sen, „civilben” találkozni a
színészekkel, alkotókkal, és
kifaggatni õket a kulisszatit-
kokról. És mint minden fesz-
tiválon, a Reflexen is ez az
est legizgalmasabb része, így
érthetõ, hogy a Gyárfás Jenõ
Képtár nagyterme minden
este megtelik  színházrajon-
gókkal, még akkor is, ha ezek
a beszélgetések sokszor éjfél
utánig is kinyúlnak. 

Az egyik legérdekesebb ta-
lálkozás kétségkívül a berlini
Rimini Protokoll társulat és
a kairói Goethe Intézet
Radio Müezzin címû elõadá-
sának szereplõivel történt. A
produkció, ahogy elcsépelt
fordulattal mondani szokás,
„feszegeti a mûfaj határait”,
ugyanis nem dráma. „Ez
nem komédia és nem tragé-
dia, hanem az én életem” –
mondta egyszerûen az egyik
szereplõ, aki foglalkozására
nézve müezzin, vagyis az a
személy, aki egy muszlim
közösségben naponta ötször
éneklõ hangon imára szólítja
a híveket. Az elõadásban va-
lódi kairói müzzinek állnak
a színpadon mindenféle szí-
nészi játék nélkül, és tárgyi-
lagosan mesélik el életüket,
hétköznapjaikat. A közlése-
ket hátuk mögé vetített fo-
tók, videofelvételek támaszt-

ják alá, mintha valaki a csa-
ládi fotóalbum képeit ma-
gyarázná új ismerõsének, a
színpadot pedig imaszõnyeg
borítja, mert a müezzinek
számára ez is a hétköznapok
része és szívesen megmutat-
ják nekünk, európai nézõk-
nek, hogyan szoktak õk
imádkozni. 

Egy, számunkra csak hír-
adókból ismert világ demi-
tizálása ez a darab, és én ki-
csit úgy éreztem, hogy a
kultúrák közti elõítéletek le-
rombolását célzó misszió is
egyben. „Azt akartuk, hogy
a nyugati nézõk lássák: tel-
jesen normális emberek va-
gyunk” – mondták a beszél-
getésen. A felvételek Kairót
még véletlenül sem „turisz-
tikai fényben” tárják elénk:
zsúfolt utcákat, forgalmat
látunk, körülbelül azt, amit
a munkába menõ ember lát
a busz ablakából egy akár-
milyen hétköznapon. Egy-
szerû lakások egyszerû ka-
napéiban gyermekek ülnek,
fotók munkatársakkal, fo-
tók katonatársakkal, fotók
külföldi munkaútról (a leg-
több müezzinnek van egy
polgári, „megélhetési” fog-
lalkozása is). 

A darab apropója egyéb-
ként, hogy az egyiptomi for-
radalom óta a kormány kilá-
tásba helyezte, hogy a sok
ezer müezzin énekét felvált-
ja egyetlen, rádión sugárzott
müezzin-hangra. Lehetne
tehát ez a fölöslegessé válás,
az automatizálódó világ, az
elidegenedés, a peremre szo-

rulás drámája, de mégsem
az. A szereplõknek sokkal
fontosabb saját maguk válla-
lása, mint hogy beleszólja-
nak a kívülrõl érkezõ folya-
matokba. Olyannyira, hogy
feliratok futnak a vetítõvász-
non: a müezzin nem mutat-
hatja a cipõje talpát a közön-
ségnek, a videofelvételeken
nem lehetnek kutyák és sza-
marak, stb.. A találkozón az-
tán fény derült a felirat oká-
ra: a német rendezõ, Stefan
Kaegi több utasítását is meg
kellett tagadniuk a muszlim
szabályok miatt. Így aztán
nem ettek és nem dominóz-
tak a színpadon, viszont el-
mondták, hogy a napi öt
ima idõpontjait mutató spe-
ciális óra Kínában készült,
egyikük traktorja meg Ro-
mániában. „Szólt a szom-
szédom elõre, hogy az euró-
paiak minden szakállas
egyiptomit egyformának lát-
nak, fel sem fog tûnni, hogy
én nem õ vagyok” – mesélte
egyikük, aki szomszédját he-
lyettesítette Szentgyörgyön,
mert az megbetegedett. 

„Noha nem szántuk vic-
cesnek, örülünk, ha derül a
közönség. A nevetés egyéb-
ként a kultúrák közti kü-
lönbségek legjobb mutatója:
minden közönség más-más
kijelentéseinken nevet” –
mondták a kairóiak, akik be-
vallották: nemcsak õk igye-
keznek megváltoztatni a
nyugatiak véleményét a
muszlimokról – a turnék so-
rán nekik is javult a vélemé-
nyük az európaiakról. 

Találkozások a Reflexen

Thália napjára

készülnek
Röviden

Folyóirat-bemutató 
Csíkszeredában

A Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ Pincetermében
mutatják be március 22.-
én, csütörtökön 18 órakor
a Pro Minoritate folyóirat té-
li számát, amelynek temati-
kája: Etnikai Térformáló ten-
denciák – kisebbségi építészet.
A lapszámot bemutatja Dr.
Bodó Julianna kulturális
antropológus, és jelen lesz
a folyóirat fõszerkesztõje is,
Kósa András László szoci-
ológus. Az est házigazdája
Ferencz Angéla, a Hargita
Megyei Kulturális Központ
igazgatója.

Történelmi látképek

Újabb idõszakos kiállítással
várja látogatóit a Maros
Megyei Múzeum, a maros-
vásárhelyi várban található
Régészeti és Történelmi
Múzeumába. A Történelmi
látképek címet viselõ fotótár-
lat Czajlik Zoltán, a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem régészének
Erdély régészeti és mûemlé-
ki örökségét bemutató kuta-
tási eredményeibõl nyújt vá-
logatást. A kiállítás megnyi-
tójára március 22.-én, csü-
törtökön 14 órakor kerül
sor a Régészeti és Történel-
mi Múzeum várban találha-
tó kiállítótermeiben, a tárla-
tot Soós Zoltán múzeum-
igazgató nyitja meg. 

Antal Erika

Befejezték a leltározást a
Teleki Bolyai Könyvtár-

ban, a hiányzó kiadványok,
kötetek, dokumentumok lis-
tája hamarosan az inter-
neten is olvasható lesz. A
Maros Megyei Könyvtár al-
egységeként mûködõ Teleki
Tékában 2011. március 14.-
én kezdték el a leltározást,
amelyet idén februárban be-
fejeztek. Az 1967-ben tartott
utolsó leltár óta 538 könyv,
nyomtatvány, illetve doku-
mentum tûnt el, amelyek
többsége 1900 utáni kiadás,
illetve sok XVII. századi kel-
tezésû is hiányzik, de XVI.,
XVIII. és XIX. századi
nyomtatványoknak is nyo-
ma veszett. Lázok Klára, a
Teleki Téka osztályvezetõje
elmondta: az azért meg-
nyugtató, hogy a páncélte-
remben õrzött õsnyomtat-
ványok, illetve a ritka kéz-
iratok közül semmi nem tûnt
el, de olyan egyedi példá-
nyok sem, amelyek pótolha-
tatlanok lennének. Monica
Avram, a könyvtár igazgató-
ja a tegnapi sajtótájékozta-
tón úgy fogalmazott, hogy
nem történt meg a könyvek
felértékelése, hiszen idõigé-
nyes és költséges munka,
amely során szemügyre kell

venni a nyomtatvány fizikai
állapotát, a borító eredetisé-
gét, a tartalmát, a bejegyzé-
seket, a beszerzés helyét, a
tulajdonosok névsorát, vala-
mint a példányszámot. 

Arra a kérdésre, hogy mi
történt a hiányzó kötetek-
kel, vagy kik a felelõsek az
eltûnésükért, a könyvtár-
igazgató azt válaszolta: a
negyvenöt év alatt sok min-
dent történhetett, ezért nem
vádolható senki addig, amíg

a rendõrség nem zárja le a
nyomozást és pontos infor-
mációkat nem ad az ügyre
vonatkozóan. 

A hiányzó nyomtatvá-
nyok latin, német és ma-
gyar nyelvûek, közöttük
történelmi, földrajzi, nyel-
vészeti, irodalmi, tudomá-
nyos munkák, térképek ta-
lálhatók. „Amikor elkezd-
tük a leltárt, nem gondol-
tuk, hogy ekkora a hiány.
Akkor csak egy szokásos,

de már régóta esedékes lel-
tárt akartunk megejteni” –
magyarázta Lázok Klára. A
teljes felújítási munkálatok
befejeztével, a leltár utáni
helyreállítást követõen a
tervek szerint szeptember 1-
én nyitja meg kapuit újból
az intézmény. 

A 210 éves Teleki Téka a
napokban Magyar Örökség
Díjban részesült, mint a kul-
túra egyik kiemelkedõ fon-
tosságú intézménye. 

Félezer hiányzó kötet
Latin, német és magyar nyelvû könyvek tûntek el a Teleki Tékából

A könyvtár igazgatója, Avram Monica és a Teleki Téka osztályvezetõje, Lázok Klára A szerzõ felvétele



Zsigmond Júlia

Ünnepek sorát koronázta
meg az erdélyi magyar film-

kreációkból és a magyarországi
sikerfilmekbõl készült válogatás
a vasárnap este véget ért Ma-
gyar Filmnapokon Nagyszeben-
ben. A helyi Magyar Kulturális
Iroda ötödik születésnapján ve-
títették a Macskafogó és a Mátyás,
Mátyás animációs játék- illetve
dokumentumfilmet, valamint a
Bahrtalo! (Jó szerencsét!) címû al-
kotásokat, melyek több nemzet-
közi filmfesztiválon díjat nyer-
tek. Március 15-én Bereményi
Géza gróf Széchenyi Istvánról
szóló nagyszabású történelmi
filmjét, a Hídembert tekinthette
meg a közönség, ezzel emlékez-
ve az 1848-as eseményekre. A
népszerû, már-már klasszikus-
nak számító filmek mellett
(mint a Valami Amerika vagy az
erdélyi filmgyártás nehézségeit
szatirikus jelleggel ismertetõ An-
tigoné – avagy Erdélyben, filmet,
együtt) vászonra kerültek kevés-
bé ismert, újabb alkotások is. A
közönség összeállítást láthatott
a Duna Mûhely Alkotótáborban
készült rövidfilmekbõl is, a
Filmtett Kiadó két új könyvének
bemutatóján pedig ízelítõt ka-
pott a kolozsvári filmgyártás 20.
század eleji történetébõl. 

A szervezõ HÍD – Szebeni
Magyarok Egyesülete elnöke,
Serfõzõ Levente lapunknak el-

mondta: a kiállítás-megnyitók-
kal, könyvbemutatókkal és
szakmai beszélgetésekkel átszõtt
vetítéssorozat egészére visszate-
kintve sikeresnek véli a rendez-
vényt. „A hét elején ugyan még
csekély számban ültek a vászon
elé, az érdeklõdés azonban egy-
re fokozódott” – mondta az
ÚMSZ-nek. Több filmet a közeli
falvak lakóihoz is elvittek, így
Vízaknára, Medgyesre, Szentá-

gotára, Szakadátra, Mihályfal-
vára. Ugyanakkor a rendez-
vényt sikerült összeegyeztetni a
január 26. és március 29. között,
csütörtökönként zajló TIFF
Filmesték programjával is. En-
nek köszönhetõen a Magyar
Filmnapok közönsége a nagy si-
kerû Katalin Varga koprodukci-
ós játékfilmet is megnézhette. 

A sokszínû repertoár nem
csak a magyar anyanyelvûeket

csábította, hisz minden filmet
elláttak román, esetenként an-
gol felirattal, így a város film-
mûvészetek iránt fogékony la-
kossága együtt csemegézhetett.
Naponta két-három vetítésre
várták a közönséget elsõsorban
dokumentum-, de amellett ani-
mációs- és játékfilmekkel is,
különbözõ korosztályokat, ér-
deklõdést és ízlésvilágot meg-
célozva. 
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A múlt héten Dan Diaconescu szégyenteleví-
zióját 3 órás „elsötétítéssel” büntette az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács, mert tiltott idõszak-
ban kampányolt az önjelölt népvezér, ország-
megváltó és tévétulajdonos pártja érdekében. A
baj azonban az, hogy az OTV élethosszig tartó
szellemi elsötétítéssel bünteti azokat, akik arra
adják a fejüket, hogy kövessék a demagóg csa-
tornán nap mint nap ellenõrizetlen igazságo-
kat terjesztõ és emberi gyarlóságokat kihaszná-
ló manipulátorok tevékenységét. A szólássza-
badság jegyében szabad útja van a nemzeti
méretû agymosásnak is. Úgy néz ki, hogy tilos
rágalmazni, tilos a fennálló politikai hatalmat
közvetlenül veszélyeztetõ adásokat sugározni,
ám szabad tömegeket hamis információkkal
„beetetni”, és megengedett az elmék és szelle-
mek média által történõ megrablása is. Még
szerencse, hogy fogyóban az ország lakossága,
így kevesebb lélek vesz kárba...

(prier)

Kettõs tükör 
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Március végén indul a Médiabefutó

Március utolsó napján, Marosvásárhelyen
indul a Médiabefutó erdélyi tehetségkutató
2012-es kiadása – közölték tegnap a szer-
vezõk. Az ötéves szünet után visszatérõ
rendezvénysorozat alatt nyolc erdélyi vá-
rosban bizonyíthatják a magyar fiatalok te-
hetségüket, a legjobbak pedig a május 13.-i
országos döntõben versenghetnek az érté-
kes díjakért. Akárcsak a korábbi években,
most is három színpadi kategóriában ver-
senyezhetnek a tehetségek: ének-zene, tánc
illetve színpadi jelenet-versmondás-próza-
mondás kategóriában. A vetélkedõ ezenkí-
vül egy nem színpadi kategóriát is magába
foglal: a DJ Remix kategóriában az idén
25 éves születésnapját ünnepelõ Role zene-
kar egy dalát lehet remixelni. A Médiabe-
futó 2012. helyi szakaszaira tegnap indult
a jelentkezés a www.mediabefuto.ro oldalon.
A rendezvényt idén is az RMDSZ és a
Transindex szervezi.

Aranytoll-díj Tomcsányi Máriának

Életmûdíjnak számító Aranytollat vehetett
át Tomcsányiné Jakab Mária a Magyar Új-
ságírók Országos Szövetsége és Választmá-
nyának döntése alapján – közölte a
MÚOSZ. Tomcsányi Mária pályája 1972-
ben indult Bukarestben, ahol elõbb rádiós
majd televíziós mûsorvezetõ-szerkesztõ-
ként, hírbemondóként, majd kulturális ro-
vatszerkesztõként dolgozott. Miután 1985-
ben a magyar tévéadást és az erdélyi ma-
gyar rádióadásokat egyik napról a másikra
leállították, szerkesztõségeiket felszámol-
ták, Tomcsányi Mária az egyetlen magyar
nyelvûként megmaradt a médiaközpont-
nál, a Bukaresti Rádió magyar nyelvû adá-
sánál folytatta munkáját. Nevéhez fûzõdik
a magyar tévéadás rendszerváltást követõ
újraalapítása, néhány volt munkatársával,
az egykori szerkesztõség tagjaival közösen
indították új útjára. 

Nem tudtam, sírjak-e bánatomban,
vagy éppenséggel tomboljak örö-
mömben, amikor elolvastam a
szombat (márc. 17.) estére vonatko-
zó hazai tévénézettségi statisztikát. A
paginademedia.ro által közölt felmé-
rés egyértelmûen bebizonyította,
hogy már nincs sok hátra...
Nincs sok hátra odáig, hogy teljesen
lehülyüljön a társadalmunk, odáig,
hogy a totális tévéfüggõség úgy át-
programozza az embereket, hogy
képtelenek legyenek helyes, morális
döntéseket hozni, de akár odáig is,
hogy egyáltalán képesek legyenek fel-
állni a foteljeikbõl.
A „nagy hír”, mely szó szoros érte-
lemben mellbevágó az, hogy szom-
bat este Dwayne „The Rock”
Johnson kiütéssel legyõzte mind az
Antena 1, mind pedig a TVR 1 té-
vécsatornákat. A Pro TV-n közvetí-

tett, filmnek is gúnyolt közhelyes bu-
nyóbemutatás (Az Amazonas kin-
cse, 2003) nézettsége jóval meghalad-
ta mind az Antena 1 által közvetí-
tett Ismerlek valahonnan (Te cunosc
de undeva) címû „quiproquo”-féle
zenés mûsor, mind pedig a TVR 1-
en frissen induló Sztárgyár (Fabrica
de staruri) nevû tehetségpromováló
mûsor nézettségét. Míg a Pro TV-n
futó, logikát, erkölcsöt és fõleg szép-
érzetet szétütõ-rúgó Dwayne kigyúrt
pofacsontjára kb. 685 ezer nézõ volt
kíváncsi, és az Antena 1 improvizált
mulatójában fellépõ, hírességek bõré-
be bújó, kisléptékû danolászókat kb.
599 ezer ember bámulta, addig a
Pro TV és az Antena 1 tehetségkuta-
tó mûsorainak konkurenseként elin-
dított Sztárgyárt még az Acasã TV,
az Antena 3 és a Kanal D is meg-
elõzte, így a közszolgálati adón köz-

vetített „csillagfaragásra” alig 153
ezer ember csorgatta a nyálát.
Úgy néz ki tehát, hogy egyértelmû-
en vereséget szenvedett a kereskedel-
mi adók mûsorpolitikáját másolni
próbáló TVR 1, emellett meg a ha-
zai nézõközönség újabb életképtelen-
ségi bizonyítványt zsebelt be azáltal,
hogy a tévé mellett voksolt ahelyett,
hogy elmentek volna sétálni, társas-
játékozni vagy, ne adj’ isten, szalad-
ni. A tévé relatíve olcsón szolgáltat
örömet, és az anyagilag kiszolgálta-
tott, apró örömök iránt (is) sóvárgó
romániai társadalom kiváló
„grund” a televíziós reklámelhelye-
zõk számára. A hibásan nevelt,
nem eszmék és távlatok szellemében
szocializálódott hazai emberek leg-
nagyobb százalékának keservesen
meg kell küzdenie a mindennapiért,
tehát a mindennapi szellemi gyö-

nyörökért is véres harcot kellene
folytatniuk. Ehelyett azonban beérik
azzal, hogy lehevernek az agysíkosí-
tó síkképernyõk elé, és nem vesznek
részt aktívan saját lelki örömeik
„elõállításában”. 
Azonban ha már oda jutott kies
hazánk telespektátor-közössége,
hogy egy bunyós film, egy gagyi
szórakoztató zenés adás meg egy,
készen kapott ötlet alapján klóno-
zott „sztárkészítõ” mûsor verseng a
kegyeikért, akkor bizony bátran ál-
líthatjuk, hogy ezek az emberek
már kiléptek saját életükbõl, és
nem azon fáradoznak, hogy minél
árnyaltabbá, gazdagabbá tegyék
lelküket és világképüket, hanem be-
érik a tévé által szállított olcsó mí-
toszok iránti sóvárgással.

Péter Árpád

Médiagnózis

Filmcsemegék Szebenben

A legyõzött tévénézõk

✁

Zs. J.

A romániai magyar sajtóter-
mékeket kívánja megszólítani

a napokban nyilvánosságra ho-
zott hirdetési ajánlatával a
Goldbach Media (korábbi nevén
Arbo Media) reklámközvetítõ
ügynökség. A hivatalos közlés
szerint a helyi reklámpiacot
megcélzó cég abból a megál-
lapításból indul ki, hogy a romá-
niai magyar helyi közösségek
többnyire csak magyar nyelvû új-
ságot olvasnak, magyar nyelvû
rádiót hallgatnak és magyar
nyelvû tévét néznek, ezért lehetõ-
vé szeretnék tenni, hogy e médiu-

mok reklámfelületein megjelen-
hessenek az eddig csak román
nyelven közzétett információk is.
A bukaresti székhelyû ügynökség
több mint száz terméket képvisel
az országos piacon, a magyar aj-
kú potenciális fogyasztóknak vi-
szont csak egy szûkebb rétegéhez
jut el ezek híre. 

„A Goldbach Media kinyil-
vánított célja az, hogy kapcso-
latot teremtsen a reklámügy-
nökségek és a helyi médiacsa-
tornák közt” – magyarázta la-
punknak Fazakas Antal Csilla
projektfelelõs, az Új Magyar Szó
korábbi marketingmenedzsere.
Szolgáltatásaik közé tartozik a

portfolió alapján történõ fordí-
tás, népszerûsítés, közvetítés. A
cég tevékenysége öt székelyföl-
di magyar televízió-, valamint
hét erdélyi rádióadót és ugyan-
csak hét magyar nyelvû újságot
érint, köztük egyetlen romániai
magyar országos napilapként az
Új Magyar Szót is. 

Fazakas Antal Csilla lapunkat
ugyanakkor arról tájékoztatatta,
hogy a Goldbach Media ve-
zetõinek szándékai közé tartozik
a projekt bõvítése, a magyaror-
szági médiát is bevonva annak
alapján, hogy mit követ inkább fi-
gyelemmel a romániai magyar la-
kosság. 

Román reklám magyar médiában

Az „Antigoné – avagy Erdélyben, filmet, együtt” címû film nagy sikert aratott a Nagyszebeni Magyar Filmnapokon 



6.55 Ma Reggel
10.00 Tudástár
10.25 Hagyományok őr-
zői
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(auszt. sor.)
12.35 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Főtér
14.55 English 4U
15.20 Magyar válogatott
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(auszt. sor.)
18.25 Lizzie McGuire 
(am. sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(német sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(ol. sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Tudorok 
(ír-kan.-am. sor.)
0.10 Angyali érintés 
(am. sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az emberrablás
(amerikai-német film)
12.55 Az elnök zsoldosa
(am. film) 14.00 Az elnök
zsoldosa 2.: Végveszély-
ben (am. akciófilm) 16.25
Én, a robot (am. akciófilm)
18.30 Kidobós: Sok flúg
disznót győz (am.-német
vígjáték) 20.15 Osztályal-
só (am. vígáték) 22.00
Égető bizonyíték (am. kri-
mi) 23.45 Bérgyilkos a
szomszédom (kan.-am.
vígjáték)

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
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Zsolnayék kapcsos
könyve (dokumentumf.)
(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 Lakatos Iván:
Üvegvilágom 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 Kalendári-
um 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00 Szé-
kelyföld Magazin 21.30
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Barbarossa, a
hangszerkészítő 22.30
Híradó 23.00 Napraforgó

ETV

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

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya
(ism.) 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Srpski Ekran
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Önök kérték! (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Nyelvőrző (ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Akadálytalanul
(ism.)
15.40 Afrika gyöngysze-
me: Namíbia
16.05 Sírjaik hol dombo-
rulnak... (ism.)
16.35 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.10 Magyar elsők
17.25 Ázsia apró hősei
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Fejezetek a magyar
kereszténység történetéből
21.00 Kultikon
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Kiálts szabadsá-
gért (angol filmdráma,
1987)
0.35 Új régi hang
1.35 Liszt Ferenc Kamara-
zenekar játszik

TV2, 13.10
A titokzatos Schut

Kara Ben Nemsi, a németországi kalandor elindul, hogy fel-
kutassa a Schutnak nevezett hitvány rablót, aki Monteneg-
ró lakosait terrorizálja. Kara a barátai segítségével kel útra,
hogy a bandita nyomára bukkanjon, miközben sok veszély
leselkedik rájuk és rá kell, hogy jöjjenek, hogy folyton Schut
és az emberei próbálnak meg az életükre törni.

DUNA Tv, 22.05
Kiálts szabadságért

Két felejthetetlen ember felejthetetlen barátsága. A feszült-
séget és terrort, amely a mai Dél-Afrikát jellemzi, megrendí-
tő erővel tárja elénk Richard Attenborough filmje a fekete
polgárjogi harcosról, Steve Bikoról és a liberális fehér újság-
íróról, Donald Woodsról, aki az életét teszi kockára azért,
hogy Biko történetét a világ elé tárja.

Pro Tv, 22.30
Rendõrakadémia 4.

Bár a Rendőrakadémiáról továbbra is özönlenek a vidám,
ámde ügyefogyott közrendőrök, Lassard parancsnok mégis
úgy véli, a közbiztonság érdekében ideje a civileket is bevet-
ni. A civilképző program jelentős politikai és médiatámoga-
tással el is indul. Ennek az örök rivális, Harris hadnagy örül
talán a legjobban, hiszen a renden őrködő amatőr rendőrök
esetlenkedései elől senki sincs biztonságban.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.35 Házon kívül
0.05 XXI. század
0.40 Reflektor
0.55 Ments meg! 
(am. sor.)

10.55 Őrjítő szerelem (am.
filmdráma, 1989) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.55
Amerikai mesterszakács
(ismétlés) 14.55 Monk (is-
métlés) 16.40 CSI: A hely-
színelők (sorozat) 17.35
Esküdt ellenségek (am.
sorozat) 18.35 Gyilkos
számok (sorozat) 19.30
Amerikai mesterszakács
20.30 Jóbarátok (ismét-
lés) 21.25 Két pasi (is-
métlés) 22.20 Éden Hotel
2. 23.20 Szégyentelenek
(amerikai sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Pontos
sportidő 20.05 Wipeout
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Boxbuster
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.05 Magyarország, sze-
retlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Hrvatska kronika
13.55 Ecranul nostru
14.25 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.45 Marslakók (ma-
gyar sor.) (ism.)
15.15 Gasztroangyal
16.10 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.45 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood (am.
sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
22.30 On the Spot
23.25 Az Este
0.00 KorTárs
0.30 Szeptember 11. 
- A terror napja (dok. f.)
1.30 Zegzugos történetek
2.00 Everwood (am. sor.)
(ism.)
2.45 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról nap-
ra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Túl a hírnéven
12.30 Játszmák és érde-
kek
12.25 Sztárgyár
12.45 Az eltévedt lovas
legendája 
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
16.50 Alagút 
a szabadság fele 
(olasz-magyar filmdráma)
17.40 Az eltévedt lovas
legendája (s)
18.53 Híradó, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.10 Megtartani 
mindenáron 
(amerikai thriller, 2001),
2. rész
22.40 Táncoló szerelem
(francia-svájci film, 2007)
0.25 Alagút a szabadság
fele (olasz-magyar filmdrá-
ma) (ism.)
1.20 La vie en rose 
(ism.)
2.00 100%-ban garantált
2.55 Az én Európám
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
14.00 Végzetes csók
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Rendőrakadémia
4.: Zseniális amatőrök 
az utcán 
(amerikai vígjáték, 1987)
0.30 Pro Motor 
- sport magazin 
(ism.)
1.00 Apropo Tv
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.30 Rendőrakadémia 4.:
Zseniális amatőrök az ut-
cán (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Csillagháló 
– új szezon (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
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
21.50 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Office 
(amerikai sorozat)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(amerikai krimisor.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sorozat)
12.30 Senki sem tökéle-
tes (román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők króniká-
ja – új szezon
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Egy sorozatgyilkos
naplója 
(amerikai thriller, 2008)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Teo – talk show
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Hildebrandt
8.00 Autókereskedők 
- MGB GT
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
12.00 Megavilág - Dubai
13.00 Autókereskedők 
- MGB GT
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Vegetáriánus kaviárok, 

luxus vitorlás hajók
17.00 A túlélés törvényei
- Műhelytitkok
18.00 A túlélés törvényei
- Zambia
19.00 Autókereskedők 
- Chevy teherautó, VW T2
Panel Van
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Moab sivatag
23.00 Mocsári favágók
0.00 Stan Lee bemutatja:
szupermenek a valóságban
1.00 Autókereskedők
2.00 Miami alvilág
3.00 A túlélés törvényei

7.00 Teleshopping
8.10 A kortalan hős
(ausztrál filmdráma,
1994) (ism.)
9.45 Adrenalitica
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.20 A Vadmacska 
kanyon foglyai 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 1998)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Légy formában
1.25 Caterina és a lányok
(olasz sorozat) (ism.)
2.15 Sztárgyár 
(ism.)
2.45 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Késhegyen 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
baptista 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

SZERDA
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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

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.20 Stahl konyhája
10.25 Babapercek
10.30 Teleshop
11.35 EZO.TV
13.10 A titokzatos Schut
(NDK-francia-jug. kalandf.,
1964)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-olasz krimisor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Én is szép vagyok
0.50 Aktív (ism.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Doktor House
(am. sor.) (ism.)
3.20 Született feleségek
(ism.)



Holnap a Klaudia és a Mór
nevûek ünnepelnek.
A Klaudia a Klaudiusz fér-
finév nõi párja.
A Móric a latin Mauritius
névbõl származik, ami a
Maurus továbbképzése, a
jelentése mór, szerecsen.
Holnap Benedek és Ger-
gely napja lesz.

Évforduló
• Kr. e. – 44 Julius Caesar
temetése.
• 1541 – Pest ostroma.
• 1815 – XVIII. Lajos fran-
cia király elmenekül a Tui-
leriákból. Bonaparte Napó-
leon bevonul Párizsba,
megkezdi száznapos ural-
mát.
• 1899 – Martha M. Place,
a Sing Sing foglya az elsõ
nõ, akit villamosszékben
végeznek ki.
• 1916 – Albert Einstein
közreadja relativitáselmé-
letét.

Vicc
– Te, adj kölcsön egy ezrest

fizetésig.
– Tessék, itt van. És mikor
lesz fizetés?
– Én tudjam? Hát te dolgo-
zol.

Recept
Gyümölcsös túrótorta
Hozzávalók a tésztához: 4
tojás, 4 evõkanál porcukor, 3
evõkanál rétesliszt, 2 evõka-
nál kakaó, fél csomag sütõ-
por. A túrós bevonathoz: 30
dkg tetszés szerinti gyü-
mölcs, 25 dkg túró, 2 evõka-
nál porcukor, 1 csomag vaní-
liás cukor.
Elkészítés: A tojások sárgá-
ját a cukorral habosra kever-
jük. Beleszórjuk a kakaót és a
sütõporral vegyített lisztet.
Hozzádolgozzuk a kemény
habbá vert fehérjét, és lan-
gyos sütõben megsütjük. Míg
sül, összetörjük egy villa se-
gítségével a túrót, hozzákev-
erjük a porcukrot és a vaníli-
ás cukrot. Rákenjük a lan-
gyos tésztára, feldíszítjük
ízlés szerint felszeletelt gyü-
mölcsdarabokkal.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kissé borúlátó lett mostanában.
Nem mindenben alakult úgy a
sorsa, mint azt remélte volna.
Lehet, hogy ezentúl más az útja,
mint amit eddig kitaposott.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A helytelen táplálkozás megbosz-
szulja magát. Eddig hitegette
magát, hogy minden jó, és majd
holnaptól másként él. Nincs hol-
nap: csak a ma van!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha nem vigyáz, megint beleeshet
a szokott hibájába: túlvállalja
magát a munkahelyén. Tanul-
jon meg végre nemet mondani. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Rájöhet, hogy hiányzik valami a
párkapcsolatából. Kesergés he-
lyett fedje fel a vágyait a partne-
rének. Ne vádlón, hanem kérõn. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha szembenéz végre önmagával,
rájöhet, hogy mitõl is szenved
igazán. Talán pont attól, hogy
képtelen valamit egészen követ-
kezetesen végigvinni. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Veszekedésekre, nézeteltérésekre
kerülhet sor a családjával a mai
napon. Nem kell minden konf-
liktusba belemennie azonban.
Ha valami nagyon zavarja, akár
hátat is fordíthat. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Próbáljon meg kissé felülkereked-
ni uralkodásra való hajlamán.
Nem biztos, hogy mindenben ön
lát tisztán, hogy önnél van a vég-
leges igazság. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nagy az esély rá, hogy ma meg-
bánt valakit, méghozzá épp azt,
aki önhöz a legközelebb áll. Le-
gyen kevésbé önérzetes, és akkor
talán elkerülhetõ a konfliktus. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mostanában jobban rá van utal-
va a családtagjai támogatására.
Talán természetesnek veszi, de
azért nem árt, ha idõrõl idõre
nem felejti el megköszönni nekik
a támogatást. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Amit tegnap szentül megfoga-
dott, azt mára mintha már el is
feledte volna? Igaz, a célokat ma
nehéz tartani, de azért legalább
az irányvonalat tarthatná.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szerelmi bánat ellen a legjobb or-
vosság, ha a mai napon a mun-
kába menekül. Sokat kell tanul-
nia is: a csillagok szinte követelik
öntõl a folyamatos átalakulást.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Mindig az elsõ lépést a legnehe-
zebb megtenni. Ez a mai napra
is igaz, meglehet, most még a
második lépés is nehéz lehet. De
ne habozzon belevágni. 
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

Egy jó eredmény nem mentesí-
ti a rossz eszközöket, amik elve-
zettek hozzá. Nagy hiba úgy
cselekedni a rosszat, hogy köz-
ben azt reméljük, az elvezet a
jóhoz. Aki ugyanis rosszat tesz
– bár csak alkalmilag és jó cél-
lal is –, az hisz a rosszban. És
éppen itt van a gond. Nem le-
het egyszerre a rosszban is hin-
ni mint eszközben és a jóban is
hinni mint célban. Az ilyen

ember elõször összezavarodik, a
semmi közepén találja magát,
majd lassan a rossz felé csúszik.
Még akkor is a rossz fog diadal-
maskodni, ha végül jó eredmény
születik meg. A rossz nem tûri,
hogy a jó szolgálatába álljon, te-
hát elõbb vagy utóbb, megmutat-
ja igazi arcát. Érjen kudarc úgy,
hogy nem alkudtál meg a ros-
szal, mint siker úgy, hogy been-
gedted a gonoszt a szívedbe. 

Gondolatjel Visky István rovata



Sznúker 

ÚMSZ

A múlt héten a galway-i
(Írország) Bailey Allen

Hallban rendezték meg a
Players Tour Championship
(PTC) döntõ tornáját. A 12
szigetországi és európai ver-
senybõl álló PTC-sorozat fi-
náléjára az elõzõ viadalo-
kon szerzett pénzdíjak alap-
ján lehetett kijutni. 

Bár elõkelõ pozícióban
biztosította helyét a gal-
way-i megmérettetésen,

Ronnie O’Sullivan az utol-
só pillanatban visszalépett.
Az angol kiválóság egész-
ségügyi okokra hivatkozva
mondta vissza a részvételt,
így honfitársa, Ricky
Walden játék nélkül jutott
a legjobb 16 közé. Ott a kí-
nai Hsziau Guotong reme-
kelt, miután 4-2-re a világ-
rangsor jelenleg harmadik
helyezettjét, az angol Judd
Trumpot. 

A döntõbe végül Stephen
Lee és Neil Robertson jutott
be. A 37 éves angol kizáró-
lag honfitársakat búcsúzta-

tott, Martin Gouldot (4-1),
Michael Holtot (4-1), a vi-
lágrangsort vezetõ Mark
Selbyt (40) és Andrew
Higginsont (4-2). A 30 éves
ausztrál Robertson Jack
Lisowskit és a szintén angol
Joe Perryt egyformán 4-1-re
gyõzte le, a skót Stephen
Maguiret pedig 4-0-ra. A va-
sárnap éjszakába nyúló fi-
náléban Lee akarata érvé-
nyesült, aki 4-0-ra nyert. Bár
nem volt igazán elemében,
Robertson megszorongatta
ellenfelét. A negyedik
frame-ben például 27-66-ról

egyenlített, hogy aztán tál-
cán kínálja fel a gyõzelmet a
látványos fekete golyós vég-
játékban. A trowbridge-i
Lee sokat várt ötödik torna-
gyõzelmére, hiszen utoljára
2006-ban nyert Walesi
Opent. 

Írországi gyõzelméért
Stephen Lee 70 ezer fontot
kapott, míg Robertsonnak
be kellett érnie ennek felé-
vel. Ráadásul megszakadt a
kenguruországi játékos pá-
ratlan sorozata is – koráb-
ban ugyanis mind a nyolc
döntõt megnyerte.  

Kosárlabda 

T. J. L. 

A temesvári Constantin
Jude Sportcsarnok ad

ma otthont a hazai férfi ko-
sárlabda 2012-es All Star-
gálájának, amelyen ezúttal is
Észak és Dél válogatottjai
mérik össze tudásukat. A
csapatok a meghonosodott
módon alakultak ki, a válo-
gatás folyamatában a szur-
kolók és a sajtó szavazatai
30-30, a Román Kosárlabda-
szövetség illetékeseinek ja-
vaslatai pedig 40 százalék-
ban számítottak. Kétszer 14
játékost és kétszer két trénert
neveztek meg, a kezdõötö-
sök pedig betartják a bajnok-
ság szabályzatát, azaz leg-
alább egy hazai játékost tar-
talmaznak. 

Észak csapatában JuJuan
Cooley (Marosvásárhelyi
Maros KK), Zlatko Jovano-
vics (Temesvári BC), Ne-
manja Marics (Nagyváradi
CSM), Jaytonah Wisseh
(Nagyszebeni CSU Atlassib),
Kyndall Dykes (Kolozsvári
U-Mobitelco BT), Domini-
que Archie (Temesvár), Ja-
son Forte (Maros KK), Vlad
Popovici (Politehnica CSS
Unirea Iaºi), Deven Mitchell
(Medgyesi Gaz Metan),
Bogdan Popescu (Temesvár),
Titus Nicoarã (Gaz Metan),
Zoran Krsztanovics (U-

Mobitelco BT), Virgil Stã-
nescu (Maros KK) és Wilbert
Dies (Csíkszeredai Hargita
Gyöngye KK) kapott helyet,
a kispadon pedig a kolozsvá-
riak és a temesváriak mestere
ül, Marcel Þenter és Predrag
Badnjarevics. 

Dél válogatottját Tudor
Costescu (BCM U Piteºti) és
Vladimir Arnautovics (CSU
Ploieºti) edzi, a keretet pedig
Adonte Gennie Maurice

(SCM U Craiova), Goran
Martinics (Bukaresti CS
Municipal), Octavian Popa
Calotã (Piteºti), Szíjártó Le-
vente (Ploieºti), Garry
Gallimore (Buk. CSM),
Brian Burell (CSS Giurgiu),
Arvydas Cepulis (Ploieºti),
Darko Vujacsics (Piteºti),
Porter Troupe (Rovinari),
Adrian Guþoaia (Rovinari),
Andrei Cãpuºan (Ploieºti),
Andrei Bãdilã (Bukaresti

Dinamo), Cãtãlin Burlacu
(Ploieºti) és Damien Kinloch
(Piteºti) alkotja. Eredetileg
Louis Darby jr. (Energia) és
Jer’Vaughn Johnson (Dina-
mo) kapott meghívót, de
elõbbi sérültet jelentett, utób-
bi pedig hazautazott az
Egyesült Államokba, a he-
lyettük Szíjártó és Bãdilã ját-
szik az All Star-gálán. 

Észak kezdõötösében Ju-
Juan Cooley, Kyndall Dykes,
Dominique Archie, Bogdan
Popescu és Zoran Krszta-
novics kapott helyet. A szur-
kolóktól Dykes kapta a leg-
több szavazatot, 1520-at, míg
Deven Mitchell és Popescu a
sajtó támogatását élvezi, egy-
formán hét vokssal. 

Dél válogatottja Goran
Martinics, Szíjártó Levente,
Arvydas Cepulis, Andrei
Cãpuºan, Cãtãlin Burlacu
összeállításban kezd. Utóbbi
1432 szavazatot kapott a
szurkolóktól és a legtöbbet,
11-et, a sajtó képviselõitõl is. 

A belépés díjtalan a mint-
egy háromórásra tervezett
All Star-gálára. Fél 6-kor
tengerentúli mintára mutat-
ják be a játékosokat, a tulaj-
donképpeni meccs 18 óra-
kor kezdõdik és négyszer 12
percet tart. A nagyszünet-
ben tripladobó és zsáko-
lóversenyeket rendeznek,
de a közönségnek szánt
meglepetéseket is ígérnek a
szervezõk. 
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Röviden
Nyert a Steaua 

A labdarúgó-Liga-1 20. for-
dulójának vasárnap esti
mérkõzésén a Steaua 2-1-re
nyert az Astra ellen, a gólo-
kat Rusescu és Pîrvulescu,
illetve Laionel szerezte. A
lapzárta után megrendezett
Ceahlãul–Vaslui-találkozót
megelõzõen a Kolozsvári
CFR 1907 (46 pont) veze-
tett a Dinamo (44), a Rapid
(41) és a Steaua (41) elõtt. 

Kikapott a Gaz Metan

A férfi-kosárlabdabajnokság
27. fordulójának vasárnap
esti mérkõzésén a Nagyvá-
radi CSM 74-65-re nyert a
Medgyesi Gaz Metan ellen.
Három fordulóval az alap-
szakasz vége elõtt a Maros
KK (43 pont) vezet a Te-
mesvár (43), a Ploieºti (43),
a Gaz Metan (43), a Ko-
lozsvár (42), a CS Munici-
pal (42) és a Nagyvárad
(40) elõtt, e hét csapat már
biztosította helyét a ráját-
szásban.   

Azarenka 
és Federer sikere

Nem született meglepetés
az Indian Wells-i tenisztor-
nák döntõiben: a fehér-
orosz Viktorija Azarenka
6-2, 6-3-ra nyert az orosz
Marija Sarapova, a svájci
Roger Federer pedig 7-6
(7), 6-3-ra az amerikai John
Isner ellen.  

All Star-gála 2012

Kyndall Dykes, az U játékosa a gála egyik MVP-esélyese

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Tegnap kezdõdött és csü-
törtökig tart Kolozsváron

a fõiskolás labdarúgó-bajnok-
ság második szakasza, ame-
lyen a négy kolozsvári mellett
két-két brassói és marosvásár-
helyi, továbbá egy-egy nagy-
szebeni, nagybányai, sucea-
vai és gyulafehérvári egyetem
képviselteti magát. 

A rendezés és a lebonyolí-
tás csöppet sem könnyû fel-
adatát felvállaló Studentsport
egyesület a tanügyminisz-
térium, az ANST és a Ro-
mán Labdarúgó-szövetség
mellett a házigazda egyetemi
központok önkormányzatai-

nak és megyei sporthivatalai-
nak támogatását is élvezi, a
rendezvénysorozat elsõdle-
ges célja a mozgáskultúra fej-
lesztése.   

A fõiskolás labdarúgó-baj-
nokság elsõ szakaszát Buka-
restben rendezték meg márci-
us 7. és 9. között, a kolozsvá-
ri állomást követõen Temes-
váron (április 3–6.) és Craio-
ván (április 7–10.) játszanak.
A május 14. és 17. között ese-
dékes döntõ torna házigaz-
dája Iaºi, a labdarúgással pár-
huzamosan zajló kosárlabda-
tornáé pedig Bukarest (május
21–22.) 

A kolozsvári eseménysoro-
zat fénypontja a csütörtöki fi-
nálét követõ gálamérkõzés,
amelyet a kétvízközi Horia

Demian Sportcsarnokban
vív egy erdélyi öregfiú-válo-
gatott és az úgynevezett
Aranynemzedék csapata.
Utóbbiban hagyományosan
szerepel Miodrag Belodedici,
Jean Vlãdoiu, Iosif Rotariu,
Toni Doboº, Daniel Prodan
és Bogdan Stelea, s mindany-
nyian igyekeznek jelen lenni
a kincses városban is. 

A Studentsport nagyköve-
teként Mészáros Alpár már
össze is állította az erdélyi vá-
logatott kezdõtizenegyét,
amelyben rajta kívül Rittli
Zoltán, Vasile Jula, Cristian
Dulca, Ovidiu Maier, Marius
Predatu, Cãlin Zanc, Horaþiu
Cioloboc, Sergiu David,
Remus Vlad és Mircea Mun-
teanu kap helyet. 

Fõiskolás foci Kolozsváron 
Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Cazorlának az utolsó
másodpercekben szerzett

szabadrúgás-góljával a Mál-
aga pontot rabolt a Santiago
Bernabéu Stadionban, ahol a
spantol Primera Divisi-
ónban éllovas Real Madrid-
nak így be kellett érnie az 1-
1-gyel. A 28. forduló másik
vasárnap esti mérkõzésén a
Valencia 3-0-ra nyert Bilbaó-
ban az Athletic ellen. 

A lapzárta utáni Espa-
nyol–Racing Santander-talál-
kozót megelõzõen a tábláza-
ton a Real Madrid (71) veze-
tett az FC Barcelona (63), a
Valencia (47), a Levante (41)
és a Málaga (38) elõtt. 

Az olasz Serie A 28. fordu-
lójának vasárnap esti mérkõ-
zésén az Udinese 2-2-t ját-
szott a vendég SSC Napo-
lival. Tegnap este AS Roma–
Genoa meccset rendeztek,
ezt megelõzõen az AC Milan
(60) vezetett a Juventus (56),
a Lazio (48), a Napoli (47) és
az Udinese (47) elõtt. 

Az angol Premier League-
ben ma Aston Villa–Bolton
Wanderers és Blackburn
Rovers–Sunderland, holnap
pedig Manchester City–
Chelsea, Tottenham Hotspur
–Stoke City, Everton–Arse-
nal és Queens Park Rangers–
Liverpool-találkozókat ren-
deznek. 

A Manchester United (70)
vezet a Manchester City (66),
a Tottenham (53), az Arsenal

(52) és a Chelsea (49) elõtt. 
Sorsoltak az angol labda-

rúgó-FA-kupában, a már
biztosan továbbjutó Liver-
pool és Chelsea külön ágon
folytatja az elõdöntõben. A
Liverpool ellenfele a Sunder-
land–Everton-párharc gyõz-
tese lesz, míg a Chelsea-é a
Tottenham–Bolton továbbju-
tója, így akár liverpooli és
londoni derbit is rendezhet-
nek a négy között. A negyed-
döntõ hétvégi eredményei:
Liverpool–Stoker City 2-1,
Chelsea–Leicester City 5-2,
Tottenham–Bolton 1-1 (a 41.
percben félbeszakadt, miután
Fabrice Muamba, a vendé-
gek játékosa rosszul lett és a
kórházba kellett szállítani,
ahol az orvosok küzdenek az
életéért), Everton– Sunder-
land 1-1.  

A német Bundesliga 26.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a Hannover
96 4-1-re verte a vendég 1.FC
Kölnt. 

A Dortmund (59 pont) ve-
zet a Bayern München (51),
a Mönchengladbach (51), a
Schalke 04 (50) és a Bayer 04
Leverkusen (40) elõtt. 

A francia Ligue 1 28. for-
dulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a címvédõ
OSC Lille 4-0-ra gázolta el a
Valenciennes FC-t és 50
ponttal a harmadik a pontva-
dászatban. A Paris Saint-
Germain (59p) vezet a
Montpellier HSC (57) elõtt, a
Toulouse (47) a negyedik, az
Olympique Lyon (46) pedig
az ötödik. 

Botlott a Real Madrid 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A listavezetõ Debreceni
VSC egy hatalmas ka-

pushiba révén 1-0-s gyõzel-
met aratott a címvédõ Vide-
oton vendégeként a magyar
labdarúgó-OTP Bank Liga
20. fordulójának vasárnapi
rangadóján. Székesfehérvá-
ri sikerükkel a hajdúságiak
minden fronton veretlenek
maradtak az idényben. A
címvédõ Vidi sorozatban
hét gyõztes bajnoki után
kapott ki ismét, s így 12
pontra nõtt a hátránya a
DVSC-vel szemben. A Vi-
deoton– Debrecen-csúcs-
rangadót a helyszínen te-
kintette meg Schmitt Pál
köztársasági elnök és Or-
bán Viktor miniszterelnök.
A negyedik helyezett Buda-
pest Honvéd gól nélküli
döntetlent játszott a Fe-
rencváros vendégeként a
forduló vasárnap esti záró-
mérkõzésén. A második
helyezett Gyõr nem sza-
kadt le jobban a mezõny-
ben egyedüliként veretlen
hajdúsági gárdáról, maradt
a hatpontos hátránya, mi-
vel nyert az utolsó elõtti Va-
sas otthonában 2-1-re. A se-
reghajtó Zalaegerszeg hely-
zete egyre kilátástalanabb,
ugyanis ezúttal sem sikerült
megszereznie elsõ sikerét, a
szomszédvár Haladás
ugyanis pontot rabolt a
kék-fehérek otthonából. A
góllövõlistát továbbra is
Danilo (Honvéd) vezeti 14
találattal, míg Alves (Vide-
oton) és Coulibaly (Debre-
cen) 12, Peric (Videoton)
11, Nikolics (Videoton) pe-
dig 10 alkalommal köszönt
be az ellenfeleknek. A 21.
forduló programja: március
23., péntek: Budapest Hon-
véd–Kecskeméti TE (õsz-
szel: 1-3). március 24.,
szombat: Debreceni VSC–
Lombard Pápa (2-0), Ka-
posvári Rákóczi–FGSZ
Siófok (1-3), Pécsi MFC–
Videoton (1-4), Vasas–Za-
laegerszegi TE (1-1), Diós-
gyõri VTK–Újpest (1-1).
március 25., vasárnap:
Gyõri ETO–MVM Paks (2-
1), Haladás–Ferencváros
(2-1). 

OTP Bank 

Liga: kikapott

a bajnok 

Lee nyerte a PTC-finálét 
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Óvakodj március idusától!

„A felhergelt tömeg 1848. április 19-én Te-
rézvárosba vonult, zsidó üzleteket dúltak fel
és raboltak ki, zsidó polgárokat vertek ösz-
sze, s követelték a kormánytól az »engedély
nélkül« Pesten letelepedett zsidók kitolonco-
lását, és a zsidó menzetõrök lefegyverzését.
Kossuth ágyútûzzel akarta az antiszemita
csõcseléket szétzavarni, ám minisztertársai
megakadályozták, sõt pár nap múlva való-
ban lefegyverezték a zsidó nemzetõröket. A
forradalom elsõ két hónapjában három pog-
rom is jutott a pozsonyi zsidóknak. Lerom-
bolták a jesivát és a temetõt, zsidókat vertek
össze és raboltak ki.” Surányi J. András
cikke a tel-aviv-i Új Kelet magyar újságban.

Lapszemle 17

Irodalom 16
Amos Oz mondta, Bukarestben

A világhírû izraeli író, Amos Oz február
végén járt Bukarestben, ahol közönség
elõtt beszélgetett Gabriel Liiceanuval a Ro-
mán Atheneum nagytermében, sajtóérte-
kezleten vett rész, könyvet dedikált a
Humanitas–Kretzulescu könyvesboltban.
Az Adevãrulban, Dilema Vechében és az
Observatorul Culturalban megjelent inter-
júkból, nyilatkozatokból válogattuk az
alábbi szemelvényeket.

Történelem 14
Román történelem – másként

A szerzõ két, 1990 után kiadott történelem-
könyvet elemez, amelyben hemzsegnek a
bizonyítékok arra, hogy a tankönyvírók to-
vábbra is a nemzeti-kommunista szemlélet
szerint tálalják a románok történetét, és to-
vább folytatják a történelemhamisító mani-
pulációkat, kárt okozva vele a végre lehetõ-
vé váló román–magyar megbékélésnek.
Gabriel Catalan sorozatát folytatjuk.

„Közel ötven éve járt a kezem-
ben Anne Frank naplója: már-
már kötelezõ volt olvasni, az an-
tifasiszta és békeharcos iroda-
lomnak volt a zászlóhajósa. De
mert napló volt, ösztönösen is
furdalta az oldalamat, vajon mi-
rõl vallott titokban az általa kita-
lált nemlétezõ lénynek (a napló-
ját Anne következetesen Kitty-
nek szólította) ez a kamaszlány,
akirõl úgy tûnt, hogy mindenbe
beleüti az orrát, mindenrõl meg-
van a maga kemény véleménye,
s ráadásul éppen naplóírás köz-
ben érik fiatal lánnyá, lesz sze-
relmes és biológiailag felnõtt? A
Frankfurtból Amszterdamba
menekülõ zsidó kereskedõcsalád
kisebbik lánya kényszerûségbõl
fanyalodik az egyoldalú párbe-
szédre a születésnapjára kapott
naplójával.” Cseke Gábor „olva-
sónaplója” a 18-19. oldalon

A borzalom

(szabadkozó)

emberarca

Nagy hal a kis tócsában
Beszélgetés Weinberger Attila Bukarestben élõ magyar zsidó blueszenésszel

„Nem hiszem, hogy olyan han-
gulat lenne, amelyben az embe-
rek félnének bevallani, hogy ma-
gyarok. Inkább a közösségi életre
gondolok, annak a minõségére.
A magyar ház intézményrend-
szerére, amelynek keretében al-
kalmat, eseményeket kell terem-
teni, hogy az emberek találkoz-
zanak, használják az anyanyel-
vüket, párválasztáskor például
alkalmuk legyen megtalálni a
megfelelõ partnert saját közössé-
günkön belül. Én ilyesmikre gon-
dolok, és meg is kell tennünk ezt,
hogyha azt akarjuk, hogy jelen
legyünk nemcsak Észak-Erdély-
ben, hanem Dél-Erdélyben is. És
az úgynevezett „veszélyes he-
lyek” a nagyvárosok, ahol – im-
már Vásárhelyen is – kisebbségbe
kerültünk, s ahol nehezebben ta-
lálják meg egymást az emberek.
Ott a legnagyobb az asszimiláci-
ós veszély.” Interjú Eckstein-
Kovács Péterrel a népszámlálás
eredményeirõl a 15. oldalon

„Asszimilációs veszély fenyeget”

A. G. Weinbergerrõl, azaz Weinberger Attiláról kevesen tudják, hogy Bigfoot a beceneve,

ugyanis „nagy lábon él”. Bukarestben élõ magyar zsidóként az egyetlen dolog, ami miatt

diszkriminálva érzi magát Romániában, az az, hogy nem lehet ötvenes cipõt találni az üzlet-

ben. „Általában rendelek, vagy ha nagy-nagy szerencsével találok valahol ekkora nagy cipõt,

akkor azonnal megveszem, ha csúnya, ha szép” – osztotta meg panaszát az Új Magyar Szó

olvasóival. A „blueskirályként” ismert Weinberger szerint Romániában nincs igazi show-biz-

nisz, nincs konkurencia, õ úgy érzi magát, mint „egy nagy hal a kis tócsában”. 16-17. oldal

Eckstein-Kovács Péter volt elnöki tanácsos, volt szenátor, volt miniszter
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Weinberger Attila az Új Magyar Szó bukaresti szerkesztõségében adott interjút a Kisebbségben zsidó tematikus számának Fotó: Salamon Márton László
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Elsõsorban le kell szögez-
nünk: a szerzõk nem veszik
tekintetbe azt, hogy Erdély
általános helyzete teljes
mértékben különbözött a
Moldváétól és a Havasalföl-
détõl, és túlzott mértékben
hangoztatják a társadalom-
szervezési, valamint fejlõ-
désbeli hasonlóságokat,
ugyanakkor állandóan mi-
nimalizálják Erdélynek a
Magyar Királyságba való
beilleszkedését, túlhangsú-
lyozzák az autonómiáját, el-
tekintenek az Erdélyben
meghonosodott etnikai, val-
lási és mûvelõdésbeli több-
féleségtõl. Azt állítják:
„Mindez arra a következte-
tésre vezet, hogy a magyar
korona által folytatott beke-
belezési erõfeszítések elle-
nére Erdély a középkor
egész ideje alatt megõrizte
egyéniségét: gazdaságilag és
a társadalmi struktúrák te-
rén a középbirtokosság do-
minált, a hadsereg szervezé-
sében is önálló volt, és nem
utolsósorban vallási helyze-
tét tekintve az ortodoxia je-
lentette az alapot. Erdély
politikai alkotóelemeinek és
mindenekelõtt a vajdaság-
nak a megõrzése révén az
önrendelkezés tudata hatot-
ta át az államélet egészét.”

Megállapíthatják tehát,
hogy „hangsúlyozottan nö-
vekedett a vajda önrendel-
kezési funkciója a magyar
korona ellenében”, sõt kije-
lentik: „A XIII. és a XIV.
század fordulóján Borsa
Loránd (1288–1293) és Kun
László (1294/1295–1315)
valódi uralkodókként csele-
kednek, a feudális magyar
királyságtól teljesen szaba-
don.”

Valamely középkori állam
jellegzetességének megálla-
pításakor lényegében nem a
lakosság etnikai többsége a
meghatározó tényezõ. An-
nak ellenére, hogy feltehetõ-
leg a románság volt a legna-
gyobb létszámú etnikum, vi-
szont ha a vezetõ elit etnikai
eredetét tekintjük megítélési
kritériumnak, akkor Erdély
nem volt „román állam”, ha-
nem „magyar”. De az etni-
kai jellemzõk (többség, elit)
a modern korra jellemzõ
nemzet és nemzetállam kri-
tériumai, s ezért felfogásként
használhatatlanok, hamisak
a középkor tárgyalásakor. A
középkori világ kritériumai:
a vallás és a dinasztia. (Kü-
lönben gyakran elõfordult,
hogy Magyarország királyai
nem voltak magyar szárma-

zásúak, miként Moldva és
Havasalföld egyes uralkodó-
iról, bojárjairól sem mond-
ható el, hogy tõsgyökeres ro-
mánok lettek volna.)

Ezért le kell mondani a
„nemzeti” – politikai, kato-
nai, gazdasági, kulturális,
hitbeli, intézményi, sõt
nyelvi vagy népköltészeti –
argumentumokról, ame-
lyekkel a román történe-
lemírás minduntalan operál
„a középkori románok egy-
ségének” bizonyítása vé-
gett. (Ez érvényes magyar
vonatkozásban is.)

Hasonlóképpen az erdélyi
vajdaság, késõbb pedig az er-
délyi fejedelemség esetében
nem megfelelõ a „Román
Országok” elnevezés hasz-
nálata (sem tulajdonnév-
ként, sem pedig köznév-
ként), mivel a korabeli forrá-
sokban nincs ilyen megneve-
zés (viszont megtalálható
bennük az „Ungrovlahia”,
ami sokatmondó).

Persze ugyanígy hamisnak
tûnik számunkra a Magyar-
ország elnevezés használata
Erdély esetében, nem is any-
nyira a vajdaság, hanem a fe-
jedelemség idõszakában
(1541, illetve 1571 után) te-
kintetbe véve azt, hogy Já-
nos Zsigmond (1540–1551;
1556–1571), akit kiskorában
magyar királlyá választottak,
1565-ben lemondott bizo-
nyos partiumi területekrõl a
Habsburgok javára, és elis-
merte II. Miksa (1564–
1576) bécsi császár fennha-
tóságát azután, hogy meg-
szegte a váradi szerzõdést
(1538), amely szerint apja,
Zápolya János erdélyi vajda
(1510–1526), majd magyar
király (1526–1540) halála
után Habsburg Ferdinándra
szállott volna a korona.
Habsburg Ferdinánd 1526-
tól kezdve magának követel-
te a magyar trónt, amelyet
azelõtt II. Lajos (1516–1526)
Jagelló-házból származó
uralkodó, Csehország kirá-
lya birtokolt.

Mi több, 1541-ben Ma-
gyarország központi része
török tartománnyá vált, az
egykori királyság nyugati ré-
sze a Habsburgok uralma alá
került, és egyedül az utóbbi-
aknak volt joga arra, hogy
1540-ben, Zápolya János ha-
lálát követõen a magyar kirá-
lyi címet használják.

Visszatérve a „középkori
román egységhez”, vizsgál-
juk meg annak (általunk
még nem tárgyalt) fõ aspek-
tusait.

A „gazdasági egység”

A tankönyvek „a Román
Országok gazdasági egysé-
gérõl” beszélnek, jóllehet
közismert, hogy a három kö-
zépkori állam között érdek-
ellentétek voltak, annak
megfelelõen, hogy a két ha-
talmi szféra közül melyikhez
tartoztak: a Magyarországé-
hoz vagy a Lengyelországé-
hoz; továbbá fõleg Moldva
és Havasalföld esetében (a
XV. és a XVI. század folya-
mán) meghatározó jelentõ-
ségû volt a Portával kialakult
gazdasági kapcsolat. A tan-
könyvek viszont be akarják
bizonyítani, hogy a három
középkori állam „gazdasági-
lag kiegészítette egymást,
ami jövendõbeli egyesülé-
sükhöz tartós alapul szol-
gált”. Bizonyítékként emle-
getik az egymásnak kölcsö-
nösen megadott kereskedel-
mi kiváltságokat, „az erdélyi
csereközpontok: Brassó,
Szeben, Beszterce és Karán-

sebes által betöltött lényeges
szerepet”, ugyanakkor kevés
figyelmet fordítanak a há-
rom állam által folytatott
„külkereskedelemre”, má-
sodrendûnek tekintik a
„tranzitkereskedelmet”, ami
annak következtében folyt,
hogy a középkorban a nagy
európai kereskedelmi utak
itt haladtak át.

Indokolt az, hogy különle-
ges figyelmet szentelnek
Brassónak, de túlzásba es-
nek, amikor „a Román Or-
szágok igazi »közös piacá-
nak« nevezik”. Úgyszintén
azt állítják, hogy „mind
Brassó, mind pedig Szeben
esetében a javak cseréjében
jelentõs szerepet játszott a
román elem, anélkül hogy
rámutatnának arra, hogy az
erdélyi városok túlnyomó
többsége német telepesek

mûve és birtoka volt. Nem
sokat foglalkoznak az erdé-
lyi városok autonómiájával
sem, éppen csak megemlítik
„a szászok Univerzitását”.
Egyáltalán nem tûnik ki az,
hogy az erdélyi városi civili-
záció és az erdélyi gazdaság
magasabbrendû volt, mint a
moldvai vagy a havasalföldi.

A közigazgatás 

Erdély közigazgatási-terü-
leti szervezetének másságát
„a román önkormányzatok-
nak a magyar korona centra-
lizálási törekvéseivel szem-
beni küzdelmével” leplezik.
A vármegyével szembeállít-
ják „a román kerületet”, azt
állítván hogy azok „hosszú
idõn át” párhuzamosan lé-
teztek.

Megemlítik „a szász és a
székely székeket” is, amelye-
ket „a kerületek mintájára”
szerveztek, és melyeknek az
utóbbiakéhoz „hasonló
funkcióik” voltak. A Mára-

marosban, Bánságban, Hát-
szegben, Fogarasban stb. lé-
võ román nemesi önkor-
mányzatokat részrehajlóan
mutatják be, s mindig a való-
sággal ellentétes módon,
mint a Magyar Királyság
(késõbb pedig az Erdélyi Fe-
jedelemség) intézményeivel
és törvényeivel szembenálló
területi szervezeteket, jólle-
het a központi hatalom
egedélyével mûködtek, akár-
csak a többi közigazgatási
egység.

A hadsereg

Katonai tekintetben sem
ismerik el Erdély fölényét,
annak ellenére, hogy ez a
tankönyvek szerzõi által kö-
zölt számadatokból is kide-
rülhet: Vlad Þepeº 30 ezer
katonát tudott hadba állíta-

ni, ªtefan cel Mare 40 ezret,
Hunyadi János viszont
„csupán Erdély déli részei-
bõl” 20 ezer katonát állított
hadba. Más beszédes példa
a tûzfegyverek gyártása és
használata. Az errõl szóló
történelmi források vala-
mint annak alapján, hogy
„Szebenben már 1373-tól
volt tûzfegyverkészítõ”, azt
a következtetést vonják le,
hogy „a mi harcosaink az el-
sõk között voltak Európá-
ban, akik ilyen fegyvert
használtak”.

A vallás – szellemi 
(felekezeti) egység 

Kizárólagosnak tekintik
az etnikum és a vallás közöt-
ti kapcsolatot. Azt állítják,
hogy „az Ortodox Egyház
jelentõs szerepet játszott az
igazságszolgáltatásban, a
mûvelõdésben, szellemi lé-
tünk megvédésében, vissza-
verte mind a muzulmán po-
gányság, mind pedig a kato-
licizmus offenzíváját, amik
mögött a Török Birodalom,
illetve Magyarország és Len-
gyelország terjeszkedési tö-
rekvései állottak”. A törö-
kökrõl tudvalevõ, hogy val-
lási téren eléggé türelmesek
voltak. A katolicizmus vi-
szont kevésbé volt türelmes
(lásd a keresztes hadjárato-
kat).  A hitterjesztés pedig
alapvetõ jellemzõje volt
mind a magyar királyoknak,
mind a katolikus papságnak.
A középkorban itt járt kül-
földi utazóktól fennmaradt
számos visszaemlékezésbõl
kitûnik az ortodox papság
rendkívül hiányos hittani fel-
készültsége, a hívek részérõl
tanúsított közöny a román
kereszténység latin hagyo-
mányaival szemben, vala-
mint a Magyar Királyság
apostoli jellege. Mi több,
Moldva és Havasalföld elsõ
vajdáiról feltételezhetjük,
hogy  katolikus vallásúak
voltak, vagy ideiglenesen az-
zá váltak, illetve feltételesen.
Gondoljunk a Szörényi Bán-
ságnak a johannita lovag-, il-
letve szerzetesrend általi ko-
lonizálására 1247-ben, a mil-
covi katolikus püspökségre a
XIII. században, az Asãneºti
vajdák tárgyalásaira –
ugyancsak a XIII. század-
ban – a katolikus vallásra va-
ló áttérésrõl; mindez a pápai
levéltárban lévõ dokumentu-
mokkal igazolható.

Az egyház szervezetére
vonatkozóan számos bizo-
nyítékot hoznak fel, ame-
lyekbõl kiderül, hogy léte-
zett néhány ortodox püs-
pökség, de ez  indokolatlan
kijelentésekre ösztönzi a
szerzõket. Például arra,
hogy az Anonymus sokat
vitatott krónikájában emlí-
tett valamennyi politikai
formáció területén ortodox
püspökség mûködött, jólle-
het erre vonatkozóan nem
rendelkezünk egyetlen tör-
ténelmi bizonyítékkal sem.
Ugyanígy állítják azt is,
hogy „ezek helyén jött létre

késõbb a XI. században a
gyulafehérvári,  a XII. szá-
zadban pedig a váradi kato-
likus püspökség”. Világosan
látható az a törekvés, hogy
a görög (bizánci) szertartá-
sú egyháznak  a latin nyelvû
szertartásúnál korábbi –
még az 1054-es nagy egy-
házszakadás elõtti idõszak-
ban való – elterjedésével és
jelenlétével is a románok-
nak a magyarokkal szembe-
ni elsõségét kívánják bizo-
nyítani.

Ugyancsak alaptalanul ál-
lítják azt, hogy a XV. század
végén Erdélyben ortodox ér-
sekség (mitropolia) létezett,
amelynek székhelye Feleken
volt. Pedig a meglévõ kétség-
telen információk szerint az
erdélyi ortodoxok irányítása
a havasalföldi érsek hatáskö-
rébe tartozott, akinek a szék-
helye Curtea de Argeºen
volt. A konstatinápolyi pátri-
árka elismerte a havasalföldi
érseknek ezt a hatáskörét.
Viszont számos erdélyi ro-
mán s feltehetõleg számos
Kárpátokon túli román is
katolikus hitre tért, ami nem
igazolja teljes mértékben „a
románok szellemi egységét”.
A szerzõk nem ejtenek szót
errõl, miként azzal sem fog-
lalkoznak, hogy bemutassák
a Katolikus Egyház szerve-
zetét, valamint intézményei-
nek és papjainak szerteágazó
tevékenységét Magyaror-
szág, illetve Erdély területén.
Ezzel szemben az ortodox
érsek szerepérõl beszélnek,
valamint „a román nyomtat-
ványok forgalmáról az egész
Kárpát–Dunai-térségben”,
megfeledkezve arról, hogy
részletezzék: ezek az egyhá-
zi szertartáshoz végzéséhez
nélkülözhetetlen könyvek
ószláv nyelvû nyomtatvá-
nyok voltak, és hogy csupán
protestáns hatásra – s miu-
tán „a dâmboviþai  Coresi le-
telepedett Brassóban, a Bol-
gárszegen” – kezdõdött el a
román nyelvû könyvnyom-
tatás (amelyhez szintén cirill
betûket használtak). A refor-
mációról sem beszélnek, s
így lehetetlenné válik az er-
délyi mûvelõdési és vallási
kontextus megértése a tanu-
lók számára; a tankönyvek
gyakorlatilag tagadják az Er-
délyben létrejött szellemi
pluralizmust, nem létezõnek
tekintik, s így nyilván a diá-
kok sem kaphatnak eligazí-
tást róla.

Arról is hallgatnak, hogy
milyen kínkeservesen (és ké-
sõn, csak a XVII. század-
ban) vezették be a román
nyelvet az ortodox egyházi
használatba, nem is beszélve
a latin ábécére való áttérés-
rõl; ortodox egyházi elöljá-
róink (akik valójában gö-
rög–levantei vagy szláv szár-
mazásúak voltak) állandóan
utálattal kezelték a latin írás-
módot, ami negatívan befo-
lyásolta a közvéleményt és a
román társadalmat is, egé-
szen a XIX. század végéig.

(Folytatjuk)

Gabriel Catalan

Román történelem – másként
A szerzõ két, 1990 után kiadott történe-

lemkönyvet elemez, amelyben hemzseg-

nek a bizonyítékok arra, hogy a tan-

könyvírók továbbra is a nemzeti-kom-

munista szemlélet szerint tálalják a ro-

mánok történetét, és tovább folytatják a

történelemhamisító manipulációkat,

kárt okozva vele a végre lehetõvé váló

román–magyar megbékélésnek.

Kun László (1294/1295–1315) 
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Zsehránszky István

Eckstein-Kovács Péter
úrral beszélgetünk, volt
szenátorral, volt elnöki ta-
nácsossal, volt kisebbség-
ügyi miniszterrel. Hogyan
kell Önt most szólítanunk? 
– Ügyvédnek. Itt, errefelé,
Kolozsváron meg Erdélyben
doktor úrnak szokták szólí-
tani az ügyvédeket. Tehát
ügyvéd-doktor vagyok, nem
egészségügyi doktor. 

Mindannyian láthattuk a
népszámlálás adatait. Ho-
gyan minõsíti ezeket a ki-
sebbségek szempontjából?
Jók? Rossszak? Ezt vártuk?
Váratlanok? 
– Annak, aki komolyan fog-
lalkozik a kérdéssel, ezek az
adatok nem váratlanok. A
szakértõk nagyrészt elõre
jelezték ezeket. Nyilvánvaló-
an nem jók. Sem a magya-
rok szempontjából, mert je-
lentõs  csökkenést jeleznek,
sem a többi kisebbség szem-
pontjából, kivéve a romákat,
akik abszolút számban töb-
ben vannak, mint ezelõtt tíz
évvel; nagyobb számban val-
lották meg etnikai hovatar-
tozásukat, mint az elõzõ
népszámláláson. Nem léleg-
zetelállítóan többen, de szig-
nifikánsan. 

A népszámlálás adatait
látva, melyek kellene hogy
legyenek a legfõbb teendõi
a kisebbségekkel foglalkozó
szakembereknek?
– Nem könnyû kérdés. Stra-
tégiát kell kidolgozni. Megfi-
gyelhetõ, hogy a magyar la-
kosság esetében a népesség-
csökkenés szerény méretû a
Székelyföldön és ahol tömb-
ben élnek, viszont esetenként
egyenesen drámai ott, ahol a
magyar közösség kisebbségi
helyzetben van, azokban a
helységekben és megyékben.
Én kolozsvári vagyok, és szí-
ven ütött, hogy a város ma-
gyar lakossága tíz év alatt tíz-
ezerrel csökkent. Lehet,
hogy ez a szám nem pontos,
mert sok magyar kiköltözött
a környezõ helységekbe, te-
hát sok olyan magyar él Ko-
lozsváron, aki nem állandó
lakos, és akit nem itt mértek
a népszámláskor, de akkor is
ez a szám döbbenetes. Tehát
ha tennivalóról van szó, ak-
kor nyilvánvaló, hogy család-
segítõ, népességgyarapító
közpolitikát kell folytatni,
ami egyébként meg is lett fo-
galmazva; azt kell támogat-
ni. Ez érvényes a magyarok-
ra, de a románokra is, meg
mindenkire. Országos prog-
ram kell legyen. És az is nyil-
vánvaló, hogy nagyobb oda-
figyelést igényel az erdélyi
magyarságnak, a bánsági
magyarságnak és a partiumi
magyarságnak az a része,
amelyik lakóhelyén kisebbsé-
gi helyzetben van, és jobban
ki van téve az asszimiláció-
nak, mint a tömbben élõ ma-
gyarság.   

Mert a tömbben élõ ma-
gyarság viszonylag rendben
van népességi szempontból,

viszont a szórványmagyar-
ságban katasztrofális a
csökkenés.  
– Én nem szeretem ezt a ki-
fejezést, hogy szórványma-
gyarság. Mert engem Ko-
lozsvárra senki sem szórt
ide. Kolozsváron a mostani
népszámlálás szerint is van
még ötvenezer magyar, több,
mint Csíkszeredában vagy
Székelyudvarhelyen. Tehát
Kolozsvár nem szórvány. És
általában azokon a vidéke-
ken, ahol magyarok élnek,
mindenütt van egy magyar
központ. Én inkább szám-
szerû kisebbségben élõ ma-
gyarságról beszélek, ezt fél-
tem, mert ennek esetében va-
lóban drámai a csökkenés.
És ne felejtsük el, hogy ro-
mániai viszonylatban a Szé-
kelyföld a magyar lakosság
felét adja. A másik fele más
vidékekrõl kerül ki. Ezért,
véleményem szerint elfogad-
hatatlan az a nézet, hogy  a
Székelyföldön kívül élõ ma-
gyarok kihalásra vannak ítél-
ve. Hogy e vidékek magyar
lakosságával szemben nagy
a felelõsségünk, ezt érzi az
RMDSZ, ezért dolgozott ki
és léptet életbe szórvány-
programot,  és itt a közössé-
gi életen van a hangsúly:
nagymértékben erõsíteni kell
az együvé tartozást, lehetõ-
séget kell adni mindenkinek,
hogy megõrizze és megélje a
magyarságát.

És ehhez szemléleti vál-
tozásra van szükség. Bátorí-
tani kell a szórványban élõ-
ket, hogy megéljék a ma-
gyarságukat, hogy jól érez-
zék magukat magyarként,
ne pedig féljenek tõle... 
– Nem igazán hiszem, hogy
olyan hangulat lenne, amely-
ben az emberek félnének be-
vallani, hogy magyarok. In-
kább a közösségi életre gon-
dolok, annak a minõségére.
A magyar ház intézmény-
rendszerére, amelynek kere-
tében alkalmat kell teremte-
ni, eseményeket kell teremte-
ni, hogy az emberek talál-
kozzanak, használják az
anyanyelvüket, párválasztás-
kor például alkalmuk legyen
megtalálni a megfelelõ part-
nert saját közösségünkön be-
lül. Én ilyesmikre gondolok,
és meg is kell tennünk ezt,
hogyha azt akarjuk, hogy je-
len legyünk nemcsak Észak-
Erdélyben, hanem Dél-Er-
délyben is. És az úgyneve-
zett „veszélyes helyek” a
nagyvárosok, ahol – immár
Vásárhelyen is – kisebbségbe
kerültünk, s ahol nehezeb-
ben találják meg egymást az
emberek. Ott a legnagyobb
az asszimilációs veszély.
Ezért külön stratégiára gon-
dolok a nagyobb városokban
élõ magyarok számára: Vá-
sárhely, Kolozsvár, Nagyvá-
rad, Szatmár magyarsága
számára, például. Kapcso-
latépítõ stratégiára. Ez véle-
ményem szerint  éppen
olyan fontos, mint a végek-
nek a támogatása, ahol tény-
legesen nagyon kis számban
élnek magyarok, és ezért ne-
héz helyzetben vannak.   

Ügyvéd úr, Ön elnöki ta-
nácsosi korszakában, sze-
nátori korszakában, kisebb-
ségügyi miniszteri korsza-
kában nagyon sokat foglal-
kozott a romák problémái-
val is. Örömmel tapasztal-
juk, hogy a romák száma
most már hivatalosan is nö-
vekedik. Tehát a nyilván-
tartás valamivel közelebb
került a valóságos arány-
hoz. Ez minek köszönhetõ?
– Nagyon komplex kérdés,
nehéz kérdés. Hogyha sza-
bad ebben is a magyar vona-
lat néznem, akkor azt mond-
hatom: sokkal jobban oda
kell figyelni a Székelyföldön
élõ romákra, illetve a ma-
gyar ajkú romákra. Mert ha
mi nem tartjuk fenn azt a
kulturális kötõdést, ami két-
ségkívül létezik a roma kö-
zösségek és velük ugyanab-
ban a helységben, ugyan-
azon a vidéken együtt élõ

magyar közösségek között,
akkor az nagyon rossz követ-
kezményekkel járhat. A he-
lyi közösségek, véleményem
szerint, befogadó szemlélet-
tel kell hogy kezeljék a ma-
gyar ajkú romákat, és ebben
nagy szerepük van elsõsor-
ban a polgármestereknek, a
helyi tanácsosoknak, a lelké-
szeknek. Ha segítünk a ro-
máknak abban, hogy beil-
leszkedjenek, akkor nyert
ügyünk van. Hogyha ezt
másokra bízzuk, akkor vi-
szont vesztesek vagyunk. Se-
gítséget nyújtunk ahhoz,
hogy eltávolodjanak, illetve
hogy eltávolítsák õket tõ-
lünk. Gondoljunk csak arra,
hogy esetükben nagyon gya-
kori és könnyû a nyelvváltás.
Én Kolozsváron azt tapasz-
talom, hogy a roma szülõk
magyar ajkúak, magyarul
beszélnek, a gyerekek pedig
már a többségi nyelven. Te-
hát jobban oda kell figyel-
nünk erre a mi kis kertünk-
ben, hogy így fejezzem ki
magam. Nyilvánvaló, hogy
országos szinten is nagyon
fontos az odafigyelés: be kell
vonni a romákat a munkapi-
acra, a munkavállalók piacá-
ra, az adózók piacára, ami
azáltal érhetõ el, hogy
munkahelyhez segítik õket,
hogy megfelelõ oktatásban
részesítik a gyermekeiket, s
hogy foglalkoztatott munka-
erõként megfelelõ életkörül-
ményeket teremthetnek ma-
guknak. Vagyis helyettük
nem lehet mindent megten-
ni, hanem velük együtt kell

cselekedni. De a befogadá-
suk, a beilleszkedésük a tár-
sadalomba rendkívül fontos,
megkerülhetetlen. Sajnos,
mintha még most sem lenne
mindenki tudatában ennek. 

Tudomásunk szerint
amióta Ön lemondott az el-
nöki tanácsosi tisztségrõl,
az államfõ nem nevezett ki
más elnöki tanácsost, aki a
kisebbségi ügyekkel foglal-
kozna. Ezt Ön hogyan érté-
keli? 
– Kényes kérdés. Egyrészt,
úgy gondolom, mind az
RMDSZ részérõl, mind
pedig általában a kisebbségek
részérõl természetes az az
igény, hogy abban a hatalmi
csomópontban is, amit az el-
nöki hivatal alkot, legyen
képviselõjük, aki megfelelõ-
képpen tájékoztatja az állam-
fõt. Másrészt tekintetbe kell
venni azt is, hogy az államel-

nök a tanácsadói testületébe
bizalmi alapon hív, választ
magának munkatársakat, és
úgy látszik, hogy jelen pilla-
natig nem talált megfelelõ ta-
nácsost erre a területre. 

De egyáltalán keresett-e?
Mert a kisebbségeknek a
szavazataira szüksége van
minden törvény esetében, a
kisebbségi csoport képvise-
lõinek a szavazataira is és
az RMDSZ szavazataira is,
viszont kisebbségi tanács-
adót nem képes találni,
nem siet kinevezni. Hogy is
van ez?
– Véleményem szerint egyér-
telmû az, kétségtelen, hogy a
kisebbségi tanácsadónak he-
lye van az elnöki hivatalban.
E hely betöltése fontos és po-
zitív dolog lenne mind az el-
nök számára, mind a kisebb-
ségek számára. Viszont,
hogy úgy mondjam,  ezt
nem lehet „nagykanállal le-
tolni az elnöknek a torkán”.
Az államfõ kizárólagos joga,
hogy kit vesz fel. Áttörés tör-
tént, amikor létrehoztak egy
kisebbségekkel foglalkozó
ügyosztályt az elnöki hiva-
talban, és én nagyon remé-
lem, hogy ez fel fog töltõdni
megfelelõ személlyel, sze-
mélyzettel. 

Most már, hogy nem dol-
gozik ott, feltehetjük a kér-
dést: az elnök hallgatott az
Ön tanácsaira? Megfogadta
az Ön tanácsait? Egyáltalán
milyen viszony volt Ön és
az elnök között?

– Nagyon korrekt munkavi-
szony. Ez is meglehetõsen
komplex kérdés. Gondolom,
voltak, akik azt várták, hogy
az államelnök minden ki-
sebbségi ügyben egy az egy-
ben azt fogja csinálni, amit
én súgok a fülébe. Hát ez
nem történt meg, és valószí-
nû, hogy más elnök és más
tanácsos esetében sem törté-
nik így. Sok esetben, sõt
mondhatnám, gyakran elõ-
fordult, hogy az ajánlatai-
mat meghallgatta és aszerint
nyilatkozott, ez kétségtelen.
Ugyanakkor voltak olyan
kérdések, amelyekkel kap-
csolatban nyilvánvalóan a
saját véleményét hangoztat-
ta, vagy nem általam, ha-
nem mások által sugallt véle-
ményt közvetített a lakosság
felé. Mérlegelve a helyzetet,
fontosnak tartom azt, hogy
az elnöki hivatalban legyen
valaki, aki objektíven tájé-
koztatja az elnököt a kisebb-
ségi kérdésekben. A döntés
felelõssége viszont minden
esetben az elnök elõjoga. De
ismétlem, fontos és pozitív
dolog az, ha az államfõnek
van kisebbségi ügyekre sza-
kosodott tanácsosa. 

Az is furcsa, hogy Ön
nem kisebbségi ügyek miatt
mondott le az elnöki taná-
csosi tisztségrõl, hanem egy
más természetû ügy miatt:
az államfõnek az aranyki-
termeléssel kapcsolatos ál-
láspontja miatt. Azért,
mert jónak látta egy cián-
technológiával folyó arany-
kitermelés beindításást az
Erdélyi-érchegységben. Ön
nyilván nem tartja jónak
ezt, és nagyon sokan nem
tartjuk jónak ezt, mert kör-
nyezetvédelmi szempontból
rendkívül káros és veszé-
lyes. Ezért egyet tudunk ér-
teni az Ön lépésével. De
nem lépte át a szerepkörét? 
– Furcsa helyzet állott elõ.
Évek óta hangoztatott véle-
ményem az, hogy a cián-
technológiás verespataki bá-
nyakitermelés káros a kör-
nyezetre, káros az emberek-
re, káros az egész országra;
és nemcsak Romániára néz-
ve, mert a vizek átfolynak
Magyarországra...

Szerbiába is.
– Én ezt nagyon régóta han-
goztatom. Ugyanakkor, fi-
noman szólva, az államel-
nök nem osztja ezt a nézetet,
hanem nagyon határozottan
kijelentette, hogy a veres-
pataki kitermelés egy gazda-
ságilag üdvös projekt, és
hogy ezt Õ teljes mellbedo-
bással támogatja. Számomra
teljesen elfogadhatatlan
helyzet alakult ki: az elnök
egyet mond, a tanácsosa pe-
dig viszontkézbõl kontrázza
azt. Ez olyan függelemsér-
tés, amit nem vállaltam.
Gátja volt a további együtt-
mûködésnek, ezért mond-
tam le.

Jó, hogy kitart az állás-
pontja mellett, mert mint
kiderült, létezik olyan cián-
mentes technológia, éppen

romániai szakmeberek dol-
gozták ki azt Nagybányán,
amellyel az arany is és az
ezüst is, sõt még egy másik
rendkívül értékes anyag is
sokkal gazdaságosabban és
környezetszennyezési ve-
szély nélkül vonható ki a
Romániában található érc-
bõl, mint a ciános technoló-
giával mûködõ kitermelés
esetén. Viszont szemet szúr
az, hogy szép hazánkban
teljesen mellõzték ezt a ku-
tatási eredményt. Egy mini-
mális összeget, 100 000
eurót kellett volna még adni
a kutatóknak ahhoz, hogy a
kitermelési vonalat is kidol-
gozzák, hogy be tudják mu-
tatni a technológiát mûkö-
désében, de ehhez nem kap-
tak senkitõl pénzt. Pedig a
szükséges összeg nem több,
mint amennyit egy parla-
menti képviselõ külföldi
utazása esetén költünk...
Viszont egy másik szemet
szúró dolog:  azt a laborató-
riumot, amelyikben a cián-
mentes technológia kidol-
gozóinak a felszerelése
volt, valakik feldúlták. Mi-
re gondolhatunk ezek után? 
– Nem ismerem ezeket a
részleteket. Kétségtelen,
hogy Nagybányán létezett,
és talán még létezik egy bá-
nyaipari kutatóintézet, ahol
nagyon jó szakemberek dol-
goznak. Viszont amit tudok:
a verespataki kitermeléshez
koncessziót kapott egy válla-
lat, egy bányavállalat, és
végsõ soron õk határozzák
meg, hogy milyen technoló-
giát használnak. Az állam
csupán azt teheti, hogy
amennyiben indokolt, nem
adja meg a környezetvédel-
mi engedélyt, vagyis ha a
technológia környezetszeny-
nyezõ. Vajon hányan tudják,
tudják-e egyáltalán, hogy ez
a projekt mekkora volume-
nû? Ugyanis 2500 négyzetki-
lométer – nem négyzetmé-
ter! – területet adtak oda a
bányavállalatnak, hogy ott
kitermelést végezzen. Azon
a területen található egy
helység, amely a Monarchia
bányászvárosainak a gyön-
gye volt, azt elköltöztetik, te-
hát az eredeti helyén meg-
semmisítik. És vajon hányan
tudják, hogy itt százezer ton-
na ciánt kívánnak felhasz-
nálni...

Százezer tonnát? 
– Igen. A zagytározónak a
felülete pedig több mint 300
hektár. Szóval minden mo-
numentális. A terv szerint
négy hegyet legyalulnak, és
romhalmaz lesz belõlük.
Képzeljük el ezt a Székely-
földön: hogyha nem kaolin,
hanem történetesen arany-
érc lenne Hargitafürdõn, ak-
kor a Madarasi Hargitát, a
Csicsói Hargitát és a Csíki
Hargitát semmivé tennék, és
emellett még a csíksomlyói
kegytemplomot is elköltöz-
tetnék Csalacsóra. Jóérzésû,
a környezetével törõdõ em-
ber nemhogy nem támogat-
hat, hanem nem fogadhat el
ilyesmit. Ezért nem marad-
tam ott... 

„Asszimilációs veszély fenyeget”
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Eckstein-Kovács Péter volt elnöki tanácsos, volt szenátor, miniszter



Nyolcmillió Messiás

„Jelenleg nyolcmillió mi-
niszterelnök él Izraelben, és
nyolcmillió Messiás. Vala-
mennyien birtokában van-
nak az azonnali megváltás
tudományának, de egyikük
sem hallgat meg senkit. Én
vagyok az egyetlen kivétel:
abból élek, hogy meghallga-
tok mindenkit.”

Izrael és Palesztina

„Mikor jómagam és kollé-
gáim elkezdtük, van annak
már negyven éve, hogy
kompromisszumról szóno-
koljunk Izrael és Palesztina
között, s arról, hogy szom-
széd államként osztozkodni-
uk kell a rendelkezésre álló
területen, nagyon-nagyon ke-
vesen voltunk. Olyan keve-
sen, hogy nemzetgyûlésün-
ket megtarthattuk volna akár
egy telefonfülkében is. Ma vi-
szont az izraeliek többsége
elfogadja a terület elosztását
a két állam között. De ezt

nem könyvelhetem el a saját
sikeremként. Mert ez azok-
nak a nagy pofonoknak az
eredménye, amelyeket a va-
lóság mért az izraeliek és a
palesztinok képére.”

Európa – rossz apa

„Az izraeliek és a paleszti-
nok ugyanannak a zsarnok-
nak az áldozatai: Európának.
Ettõl viszont nem váltak test-
vérekké. A rossz apának a fi-
ai egyébként sem biztos,
hogy jó testvérek lesznek.
Egymás szemében ugyanis a
rossz apa tekintetét látják.”

A válság forrása

„Közel-Keleten, Izrael és
Palesztina között a mostani
világra szóló válságot nem az
iszlám provokálta ki. Sem pe-
dig az arabok magatartása,
miként azt a rasszisták világ-
gá kürtölték – szó sincs róla.
Hanem a fanatizmus és a
pragmatizmus közötti õsrégi
szembenállásról van szó. A

fanatizmus és a többféleség
közötti szembenállásról. A
fanatizmus és a tolerancia
közöttirõl.”

A fanatikus természete

„Két lábon járó felkiáltójel
– ez a fanatikus. Olyan nõ
vagy férfi, aki mindenre tud-
ja a választ, és egyetlen kér-
dés sem érdekli. A fanatikus
állandóan azon munkálko-
dik, hogy megváltoztasson
téged – a te érdekedben. Job-
ban érdekled õt te, mint sa-
ját maga. S vajon miért?
Mert az egyénisége roppant
szegény és hézagos. Tehát õ
a nagy önmegtartoztató.
Mindig másokat próbál
megváltoztatni. S ha ez nem
sikerül, megöl mindenkit.”

Jótékony tudathasadás

„Nem a szkizofrénia a leg-
rosszabb dolog a világon. A
házasságon belül, például,
sokat segíthet egy kis tudat-
hasadás. Mikor veszekedsz
az asszonnyal, megkérdez-
hetnéd magadtól: mit ten-
nék én az õ helyében? Ha or-
vos lennék, minden beteg-
nek felírnék egy csöpp szki-
zofréniát, mert jobbá tesz
egy csipetnyi tudathasadás.”

Lehetõségek 
tûzvész idején

„Mihelyt tûz üt ki valahol,
három lehetõséggel kell szá-
molni: 1.) szaladj a lehetõ
legmesszebbre; 2.) írj alá pe-
tíciót a kormány menesztése

végett; 3.) önts vizet a tûzre,
amennyi csak tõled telik:
egy pohárral, egy kanállal.
Minden emberi lénynek van
kanala. Nem kell elszalad-
nunk. Ha kanalunk van, el-
oltjuk a tüzet.”

A humorpasztilla

„Fel akarom találni a hu-
morpasztillát, s rá akarom
venni a világot, hogy beve-
gye azt. Mert életemben
nem láttam még olyan fana-
tikust, akinek humorérzéke
lett volna, és sohasem láttam
olyan humorérzékkel megál-
dott embert, aki fanatikus
lett volna. Csak azzal törté-
nik meg, hogy fanatikus
lesz, aki elveszti a humorér-
zékét. Viszont ha meg tu-

dom gyõzni a világot, hogy
bevegye az én humorpasztil-
lámat, akkor az orvosi No-
bel-díj várományosa lehetek,
nem kell pályáznom az iro-
dalmi Nobel-díjra.”

A kíváncsiság

„Úgy vélem, a kíváncsi
ember jobb ember, mint az,
aki nem kíváncsi. Sõt, azt hi-
szem: a kíváncsi szeretõ jobb
szeretõ, mint az, aki nem kí-
váncsi. Meggyõzõdésem,
hogy a fanatizmus hatékony
ellenszere a kíváncsiság.”

Légy a falon

„Az irodalom ajándéka:
láthatóvá teszi a mások titka-
it... Regényeimben, amiket
írok, nem vagyok egyéb,
mint egy légy valamelyik csa-
ládnál a falon.”

A kis spion

„Kis spion voltam kis-
gyermekkoromtól fogva.
Mindig figyeltem az embe-
reket és azt, hogy mi törté-
nik. Fiúcska voltam, de már
akkor is, ha beléptem egy
házba, figyelmesen körül-
néztem, mint egy nyomozó,
igyekeztem felfogni, rögzí-
teni mindent, megtudni
mindent az ott lakókról,
azt, hogy miként öltözköd-
nek, miként viselkednek,
hogyan beszélnek, hogyan
mozognak. Ma is lenyûgöz-
nek a részletek, számomra
a felfedezés kiapadhatatlan
forrásai.”
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Amos Oz mondta, Bukarestben
A világhírû izraeli író, Amos Oz február

végén járt Bukarestben, ahol közönség

elõtt beszélgetett Gabriel Liiceanuval a

Román Atheneum nagytermében, sajtó-

értekezleten vett rész, könyvet dedikált a

Humanitas–Kretzulescu könyvesboltban.

Az Adevãrulban, Dilema Vechében és az

Observatorul Culturalban megjelent in-

terjúkból, nyilatkozatokból válogattuk az

alábbi szemelvényeket.

Salamon Márton László

Romániai magyar kultú-
rájú zsidónak vallod ma-
gad. Bukarestben élsz, a
kilencvenes évek elején ki-
vándoroltál Izraelbe, majd
visszajöttél. Hogyan is volt
ez?
– Szebenben koncerteztünk
valamikor 1991 márciusá-
ban, és fellépett az Izraeli
Harold Rubin zenekara is.
Rubin a kulisszákban meg-
kérdezte tõlem, „Are you
Jewish?” – zsidó vagy? hát,
mondom, persze... Aztán
megittunk koncert után egy
sört, találkoztunk még nem
sokkal azután Bukarestben
is, az izraeli nagykövet ak-
kori rezidenciáján, ahol a
fogadáson megkérdezték,
hogy nem akarok-e velük
menni, hát mondom, jö-
vök... Megadták a turista ví-
zumot, április végén kimen-
tem, júliusban kértem ott a
letelepedést. Közben haza-
jöttem anyámért – jöhet-
tem, mert a katonaság nem
keresett még meg, nem kap-
tam még behívót. Anyám
nem akart eljönni, aztán
közben Bukarestben elmen-
tem megint az izraeli nagy-
követségre, hogy kiváltsam

a végleges útlevelet, mert
csak ideiglenessel jöttem ha-
za. Hát azt mondja a követ-
ségen a tisztviselõnõ, baj
van, dezertõrnek nyilvání-
tottak Izraelben, mert nem
jelentkeztem a katonaság-
nál. Mint kiderült, a behívó
azután érkezett meg az otta-
ni címemre, hogy én már el-
jöttem, és hát volt egy ilyen
bürokratikus hercehurca, de
végül elintézõdött. 

Németországban is a ki-
lencvenes évek elsõ felében
éltél, de nem kimondottan
a zenébõl...
– Zenébõl is, de bóvlike-
reskedelembõl is. Napi száz-
ötven-kétszáz márka fizeté-
sem volt a bóvlikészítésbõl-
árulásból, és esténként keres-
tem még száz márkát a zené-
lésbõl. A kettõt egészen jól
össze tudtam egyeztetni...

És onnan visszajöttél
Romániába, de már Buka-
restbe. Mit csináltál akkor
itt?
– Az elsõ bukaresti blues-
dzsesszkocsmában zenél-
tem, ahol rengeteg fiatal, de
idõsebb, újraaktiválódó ze-
nész is megfordult. Olyan
nevek voltak ott akkor, akik

ma híresek, és akkor még
csak kezdõk voltak, karrier-
jük elején, és nagy esély volt
számukra, hogy volt hol ze-
nélni... 

Mikor lett Weinberger
Attilából A. G. Weinber-
ger?
– Az A. G. nevet Ráduly
Béla adta nekem, a nyolcva-
nas években, a Metropol
együttesben, Nagyváradon,
ahol a zenélést kezdtem an-
nak idején. Ne mondd el
senkinek, mert ez az én
marketingtitkom: az A. G.
annyi, mint „Attila – gitár”. 

Ne írjam meg?
– De írd meg, csak minden-
kit kérj meg, aki olvassa,
hogy ne mondja tovább.

Ja, hogy úgy... 
– És még kaptam egy bece-
nevet: Bigfoot, mert ötvenes
lábam van. A Metropolban
úgy mutattak be, hogy A.
G. Bigfoot. Aztán ez a Big-
foot név rajtam maradt, és
ez lett a lemezkiadóm neve
is...

Hogy találsz cipõt ma-
gadnak?
– Nagyon nehezen. Ez az

egyetlen dolog, ami miatt
én diszkriminálva érzem
magam Romániában. Ez
egzisztenciális diszkriminá-
ció, nem lehet ötvenes cipõt
találni az üzletben. Általá-
ban rendelek, vagy ha nagy-
nagy szerencsével találok
valahol ekkora nagy cipõt,
akkor azonnal megveszem,
ha csúnya, ha szép. Ameri-
kában ilyesmi nincs, ott
minden méretre létezik ru-
ha és cipõ az üzletekben.

Hogyan kerültél Ameri-
kába?
– 1994-ben e-mail üzenete-
ket küldtem amerikai klu-
boknak, és jött is vissza egy
pár válasz. West Memphis-
be hívtak, ahol volt egy fesz-
tivál is éppen, és egy Joe
Lee nevû, hetven év körüli
úr fogadott, aki Elvis Pres-
ley szaxofonosa volt az öt-
venes években. Elmentem
oda, vittem neki anyagot,
katalógust, meg egy szóró-
lapot, amelyen rajtam kívül
rajta volt Gicã Petrescu is.
Joe és a felesége, Lynn felis-
merték Gicã Petrescut, akit
láttak 1948-ban a Carnegie
Hallban fellépni. Joe elvitt
engem egy csomó helyre,
rengeteg ismerõsre, kapcso-

latokra tettem szert, amire
egy zenésznek nagy szüksé-
ge van. Közben elmentem
Zürichbe is, mert a Bulan-
dra színházzal is dolgoz-
tam, a Camil Petrescu-féle
Prókusztész ágyát Svájcban
adtuk elõ. 

Aztán visszajöttél Ro-
mániába.
– Igen, és egyre jobban kez-
dett menni az internetes-e-
mailes promoválása a blues-
szakmának, én is ezt mûvel-
tem. A blues egy belterjes
dolog, nehezen fogadnak be
nem amerikaiakat ebbe a
társaságba, de nekem sike-
rült olyan kapcsolatokat ki-
alakítani, amelyeket ma is
ápolok.

Hogyan lettél rádiós-té-
vés mûsorvezetõ?
– 1995-re nyúlik vissza a do-
log, amikor két rádiós mû-
sor vezetésére kértek fel,
ezek az Acadeaua a România
Tineret csatornán, és a Delfi-
narium a Radio Contactnál.
Beszélgetõmûsorok voltak
ezek, Liiceanu is volt ná-
lunk, Pleºu is volt nálunk,
meg egy orvos, aki közben
meghalt, és aki az akupunk-
túrás kezelést honosította

meg Romániában. Elkezd-
tünk politizálni is, de aztán
odáig fajult a dolog, hogy
2000 februárjában fenyege-
tõ telefonokat kaptam, be-
törték az autóm szélvédõjét,
minden addig lekötött kon-
certemet lemondták... Tény,
hogy május végén már re-
pülõn ültem, Chicago felé...

Megint Amerika...
– Megint. Ott találkoztam
egy pécsi zongorista bará-
tommal, Fekete Kálmánnal.
Összefogtunk, készítettünk
együtt egy dokumentumfil-
met a chicagói blueséletrõl.
Én voltam a riporter, én
szedtem össze az alanyokat,
ismertem a chicagói blues-
zenészeket... Tizenegy órás
dokumentumfilmet készí-
tettünk, ez a tizenegy óra
nyersanyag most is vágásra
vár, nálam... Olyanok van-
nak rajta, mint Koko Tay-
lor, aki már nincs közöt-
tünk, vagy Bruce Iglauer, az
Alligator Recordsnak a ve-
zetõje, három órát beszél-
gettünk vele, no meg Willie
Kent, aki az egyik legna-
gyobb basszusgitárosa volt a
blues történetének, õ sem él
már... Rengeteg érdekesség
van ebben a dokumentum-

Nagy hal a kis tócsában
Beszélgetés Weinberger Attila Bukarestben élõ magyar zsidó blueszenésszel
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Surányi J. András

Óvakodj március idusától!
Mars isten hava, a március

tulajdonképpen a legszebb,
legoptimistább, leglazább
hónap. Kikergetjük város-
ból, vidékrõl a telet, a négy
évszak legundokabbját, az
energiazabáló útonálló zi-
mankót, és némi zavart vi-
dámsággal – zsebünkben ko-
torászva – várjuk melegedni
vágyó tökéletlenségünk
vámszedõjét, a gázmûvek
leolvasónõjét. Ezek vala-
hogy megneszelhették, hogy
az ókori Rómában az év
márciussal kezdõdött, az
idei elsõ leolvasás is egyfajta
ünnepi évavató, szent szer-
tartás. De jaj! Mit nekem a
napéj-egyenlõségi áhítat, és
tavasz-újév holdtölte, ha el-
jön a leolvasónõ és kárör-
vendõ vigyorral lefényképezi
az új gázórámat.

Talán túlontúl is a saját ké-
pemre formáltam, teliaggat-
tam hûtõmágnesekkel, de
mindig leestek, mígnem pil-
lanatragasztóval megoldot-
tam ezt a designfeladványt.
Viszont már a múlt évi óra-
cserénél is megfenyegettek,
hogy a mérõóra a közmû tu-
lajdona, és az nem járja,
hogy én csak úgy befestem
azúrkékre, a rendkívül gya-
nús fehér csíkokról és csilla-
gokról nem is beszélve. Ez-
zel remélhetõleg nem a gáz-
mûvekrõl akartam véle-
ményt nyilvánítani? Nem,
Isten ments, dehogy! Hogy
is gondolhatnak ilyet, de hát
mégis ez a katonaságra em-
lékeztetõ harcsaszürkébe ke-

vert olívazöld, ez nem túl vi-
dám jelenség, amivel nap
mint nap farkasszemet kel-
lett néznem, hát ezért men-
tegetõztem... Ünnepeljük in-
kább együtt a világbajnok
27 százalékos forgalmi adót,
mellyel a gondoskodó kor-
mány örvendeztetett meg
minket, és amely oly ragasz-
kodóan csimpaszkodik rá az
energiaárra.

De félre az anyagias csüg-
gedéssel és az önmérgezõ ci-
nizmussal, hiszen itt a kike-
let és vele a fény, a hunyorgó
méhecskéket is kiengedik a
méhészek a bódító hársfali-
getbe, dugdossák a hagymát
az asszonyok, vetik a borsót,
kihajtják a jószágot. Én sem
vagyok rest, ki hogy vet, úgy
arat, lett légyen az akár a
körfolyosó virágosládája:
nosza törjük fel a kiszáradt
ugart! – és helyezzük rendel-
tetési helyére az Árecból ka-
pott avokádómagot. Meg
fogja becsülni magát – már
csak kivagyiságból is! – a ha-
zai petrezselyem és fekete-
retek között. És lám, Zoltán
atya, Terézváros plébánosa
törtet a zsúfolt Király utcán,
talpig feketesfehérben velem
szemben. Ez már Böjtmás
havi felmelegedés, innen
már nincs vissza! Értetlensé-
gem láttán elmagyarázza,
hogy a szemináriumban
Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony havát, a március Böjt-
más havának is hívjták, mint
a második böjti hónapot. No
ja, meg persze a purim is az

idén késõn jött, viszont an-
nál vidámabb – hogy én is
mondjak valamit. Szóval ezt
ökumenikusan megbeszél-
tük, azonban mi ez a virág-
csokor? Kedves plébános
polgártárs, csak nem a vasár-
napi prédikáció dekorja?
Nem s nem, de jó helyen já-
rok, mert ez a plébánia ház-
vezetõnõjének lesz, mert a
húsvéti nagy felhajtás elõtt
elmegy szabadságra, és nem
lesz már itt Nõnapkor.

Atyavilág! – a Nemzetközi
Nõnap; hát ez az, ezzel ve-
szem le a lábáról a gázmû-
vek vámszedõ lesifotósnõjét.
Nõnapi hóvirág, te beszélj
helyettem! – és Terézváros
hím gázfogyasztó lakossága
nevében, s emellett mi az a

pár felakasztott hûtõmág-
nes? Csekélység! A Hunyadi
téri piacon hideg zuhany-
ként ér a rémhír: „a hóvirág
védett növény lett Magyar-
országon, így leszakítása és
gyûjtése tilos! Nem vette ész-
re, hogy már vagy négy éve
nincs hóvirág, mert az EU
megrendszabályozta? A hu-
ligánra, aki mégis letépné,
helyi bírságként 10 ezer fo-
rintot szabahat ki a ható-
ság.” Püff neki, Nõnap! Ezt
akkor inkább hagyjuk is;
más virággal már nem olyan
spontán, keresetlen és naí-
van elbûvölõ... Ráadásul van
ebben az ünnepben valami
populista, politikai propa-
gandaszerû; tajt részeg volt
Magyarország férfitársadal-

ma Nõnapkor, a szocializ-
musban, az üzemi és hivata-
li rendezvények után. Az ün-
nep az ünnep, most meg
nincs még hóvirág sem. Ta-
lán ez az, amire mondani
szoktuk, hogy a magyarok a
szocializmusból még a lehe-
tõ legjobbat hozták ki, míg a
kapitalizmusból a lehetõ leg-
rosszabbat.

Nagy ég, kokárda! – Se ha-
rangvirág, se hóvirág, de már
van kokárda, minden méret-
ben. Tényleg, Március 15...
Az utóbbi években igencsak
lelohadt a lelkesedésem a
Nemzeti Ünnep viszonylatá-
ban. A nemzeti színeket,
szimbolumokat, zászlókat,
verseket, dalokat, ruházatot,
még az endémikus állatfajo-
kat is kitulajdonította magá-
nak a politikai jobboldal, sõt
a jogot az ünnepléshez is. Hi-
telesek-e a politikai pártok
megemlékezései ezeken a
nemzeti ünnepeken? – vagy
inkább a daliás idõk és nem-
zeti mártírjaink oldalvizén
kívánják magukat visszame-
nõleg legitimálni, magukat a
nemzet történelmi tablójába
bele s másokat onnan kiretu-
sálni. Mi sem árulkodóbb,
mint hogy a kormány és Bu-
dapest önkormányzata már
hónapokkal elõtte a fõváros
ünnepre, felvonulásra, tö-
meggyûlésre vagy tüntetésre
alkalmas összes helyét lefog-
lalta „saját rendezvényei”
számára, kétséget sem hagy-
va, hogy itt csak az egyik ol-
dalnak van „erkölcsi joga”,

ergo felhatalmazása és fizikai
lehetõsége nemzeti ünnepet
ülni. Szívesen látnak mint
statisztát önmaguk ünneplé-
sén; de ha a magam módján
celebrálnék, alanyi jogon,
„nemzetrész” gyanánt, ak-
kor persona non grata va-
gyok. Egyre vészterhesebbek
ezek az ünnepek, és egyre
többen készülnek „nagy dol-
gokra” ilyenkor; érdekesmód
viszont, csak ilyen jeles alkal-
makkor. Kizárólag a tavasz
és az õsz, csak ha jó idõ van
és karizmatikus a dátum; ak-
kor a MUK, márciusban újra
kezjük, ha akkor nem jött
össze vagy még fagyott, ak-
kor október 23-án. Májusban
a gyerek érettségizik, nyáron
nyaralunk, télen hideg van,
advent, karácsony, meg síelni
is kell...

3716-ban, a keresztény
idõszámítás elõtt 44-ben a
kor politológusa, az augur,
azaz a szenátus mellé ren-
delt, életfogytiglanra válasz-
tott madárjós figyelmeztette
Cézárt: „Cave Idus Marti-
as!” – Óvakodj március idu-
sától! Julius Caesar – karrier-
je csúcsán – nem hallgatott
rá, és a demokraták puccsa
véget vetett sikerekben és
gyõzelmekben gazdag életé-
nek. De a demokraták elbuk-
tak, a császárság gyõzött.
Két évezreddel késõbb,
1848. március 13-án a csá-
szár ellen tört ki a forrada-
lom Bécsben.

Folytatása a 19. oldalon

filmben, keresek és várok
valakit, aki ért a vágáshoz
és van tizenegy órája, hogy
ezt a tíz kazettát végignézze
velem...

Két hónapra mentél
Chicagóba, mennyi is lett
belõle?
– Hat év és négy hónap.
Elõször Mózsi Ferinél lak-
tam, hallottál Mózsi Feri-
rõl? Õ volt a magyar néger.
Költõ volt, utazási irodája is
volt Chicagóban, és fekete
lévén fehér felesége volt,
ezért nyitottabb volt a fehé-
rek iránt. Amúgy Ameriká-
ban van egy ilyen reverzális
rasszizmus, ami nekem na-
gyon fájt, hogy a fekete ze-
nészek rád sem néznek, ha
fehér vagy, a fekete sporto-
lók rád sem néznek, ha fe-
hér vagy. Mózsi Ferinek
minden kedden volt kon-
certje Chicagóban, és meg-
hívott, hogy zenéljek vele.
Lassan bekerültem a csapa-
tába, az ügyvédje segítségé-
vel megváltoztattuk a turista
státusomat rezidens státus-
sá, így maradhattam annyi
ideig ott.

Amerikában megméret-
tetted magad...
– Ott van a világ legkegyet-
lenebb és legõszintébb biz-
nisze, ott verseny van. Ha
van egy pozíciód egy zene-
karban, abban a pillanatban
húsz ember vadássza a pozí-
ciódat. Minden a közönség-
tõl függ, ha a közönség elfo-

gad, akkor van biznisz, ha
nem fogad el, akkor nincs,
lehetsz te akár a világ legte-
hetségesebb zenésze is. Ott
nincsenek közpénzek, mint
itt, ahol rengeteg zenész él
közpénzekbõl. Ez csalóka
dolog... Azóta, hogy ott él-
tem, egészen másképpen
gondolkodom a világról.
Amerika nekem nem hazu-
dott egyszer sem, akkor
sem, amikor valamit nem
csináltam jól, abból csak ta-
nultam. Rengeteg magány
van ebben a bizniszben...
Ma sincs partnerem Romá-
niában, ma sincs konkuren-
ciám Romániában, pedig én
alig várom, hogy legyen...
Most is én vagyok a nagy
hal a kis tócsában, és ez egy
ilyen öngyilkos dolog.
Nincs biznisz, Románia
nem egy show-biznisz or-
szág.

Mégis sikerült híressé
lenned.
– Én azt csináltam, hogy
miután visszajöttem Ameri-
kából, itt gyakorlatba ültet-
tem mindent, amit ott tanul-
tam. Közpénzekhez nem
volt hozzáférésem, így rá-
kényszerültem arra, hogy
magamnak alakítsam ki a
bizniszt. Nagyon jól is ment
úgy 2010 májusáig, amikor
beütött a krízispszichózis.
Egy olyan nép márpedig,
amelynek nincs tapasztalata
a rejtett lehetõségek megta-
lálásában, ilyenkor össze-
csuklik...

Most tévémûsorként csi-
nálod az Acadeauát, a köz-
szolgálati tévé második
csatornáján. Miért éri meg
neked elvonni idõt a zené-
léstõl erre?
– Mert megtehetem, ennek
biztosan meglesz a gyümöl-
cse. A tévé azért jó, mert a
nevem fut, a zenei stílus el-
jut a közönséghez, az Aca-
deauát pedig elég sokan né-
zik. Románia tele van tehet-
séges emberekkel, akik nem
jutnak szóhoz, és az Aca-
deaua, a Cukorka, az egy
olyan platform, amely ré-

vén meg tudják mutatni
magukat.

És hogyan tovább? Ma-
radsz Bukarestben, Romá-
niában?
– Romániában, mint mond-
tam, nincs show-biznisz.
Nincs alapkõ, csak érzel-
mekre alapszik minden.
Azokat látod a tévében,
azokat hallod a rádióban,
akik valamiféle affektív kap-
csolatban vannak ezeknek a
médiumoknak a vezetõivel.
Érdekes lenne megnézni
azoknak az embereknek a

listáját, akik állandó jelleg-
gel lépnek fel a közpénzek-
bõl finanszírozott esemé-
nyeken. A kilencvenes évek
óta kis változással ugyan-
azok az emberek. Ez nem
fair, nem egészséges, nem
tesz jót a romániai show-
biznisznek.

És akkor? Ismét Ameri-
ka?
– Nem, Amerika nekem
már nem cikk. Benne vol-
tam a rendszerben, adót fi-
zettem ott, pénzt kerestem
ott, verekedtem ott, csúcson

voltam, sárban voltam, sze-
métkukából ettem, aztán
ötcsillagos szállodában lak-
tam – nagyon érdekes ta-
pasztalat volt. De nekem
már nem cikk Amerika. Az
internet, az igen. Manapság
nem kell bizonyos helyen
élned ahhoz, hogy sikeres
elõadómûvész légy. Annyi-
ra hozzáférhetõ lett min-
denki számára minden,
hogy a helyszín már nem
akadálya semminek. Már
elkezdtem felhõre tölteni a
zenémet, és a koncert-
jeimen ilyen letöltõkár-
tyákat adok el, nem CD-
ket, nem lemezeket. Min-
denki kap egy szériaszá-
mot, felhasználónevet tíz
dollárért, és ez olcsóbb,
mint a CD, s az elõadómû-
vésznek is egyszerûbb: nem
kell borítót vinni a nyomdá-
ba, nem kell áfát fizetni –
egy zeneszám egy dollár.

Azt mondtad, az egyet-
len dolog, ami miatt diszk-
riminálva érzed magad Ro-
mániában, a nagy lábad.
Így lenne?
– Nézd, a kilencvenes évek-
ben tulajdonképpen mélyen
éreztem, hogy nem nyílik ki
annyi ajtó elõttem, mint ro-
mán kollegáim elõtt. Ez a
dolog azonban segített is ne-
kem, mert elvezetett ahhoz,
hogy függetlenítsem ma-
gam. „Wanna get it done?
Do it yourself!” – ez az elv
vezetett engem Amerikában
is, ez az elv vezet most is...
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Hol bujkálsz, 
Anne Frank?

Közel ötven éve járt a ke-
zemben Anne Frank napló-
ja: már-már kötelezõ volt ol-
vasni, az antifasiszta és bé-
keharcos irodalomnak volt
a zászlóhajósa. De mert
napló volt, ösztönösen is
furdalta az oldalamat, vajon
mirõl vallott titokban az ál-
tala kitalált nemlétezõ lény-
nek (a naplóját Anne követ-
kezetesen Kittynek szólítot-
ta) ez a kamaszlány, akirõl
úgy tûnt, hogy mindenbe
beleüti az orrát, mindenrõl
megvan a maga kemény vé-
leménye, s ráadásul éppen
naplóírás közben érik fiatal
lánnyá, lesz szerelmes és bi-
ológiailag felnõtt?

A Frankfurtból Amszter-
damba menekülõ zsidó ke-
reskedõcsalád kisebbik lá-
nya kényszerûségbõl fanya-
lodik az egyoldalú párbe-
szédre a születésnapjára ka-
pott naplójával. Mert a
negyvenes évekbeli holland
társadalom már nem éri be
azzal, hogy zsidó polgárai
megkülönböztetõ csillagot
viseljenek nyilvánosan, ha-
nem kizárja õket az élet
minden területérõl: még a
bicikli- és a telefonhaszná-
lattól is megfosztja õket.

Amikor pedig a zsidórej-
tegetésért koncentrációs tá-
borral fenyegetik a jóérzésû
hollandokat, a cég munka-
társai elrejtik Frankékat az
amszterdami kereskedõház
emeleti raktáraiban, sok-sok
hónapi szobafogságra kény-
szerítve a kétgyermekes csa-
ládot. Aki mellé hamarosan
újabb sorstársak kerülnek, s
kezdetét veszi az egyre nyo-
masztóbbá, elviselhetetle-
nebbé váló együttélés,
amelynek során gyorsan
megkopik az emberi tûrõké-
pesség, lehámlik az empá-
tia, kiütköznek a negatív tu-
lajdonságok, úrrá lesz az
önzés, a bajtársiatlanság –
mindaz a rákfene, ami egy
veszélyeztetett közösségben
bomlasztó hatással bírhat.

Ilyen körülmények között
élnek-éldegélnek a napló-
ban megörökített felnõttek
és gyermekek, akik azóta,
kevés kivételtõl eltekintve,
bizony, már meghaltak, va-
gyis mondhatjuk – a fikció
mezejére távoztak. Ma már
nem tudnak sem igazolni,
sem cáfolni semmit abból,
amit a 13 éves fruska róluk
és az akkori háborús, em-
bertelen világról állított s
számunkra átörökített. Hi-
szen a naplót azóta is milli-
ók olvassák, a könyv az
egész világon elérhetõ, min-
den ismertebb nyelven meg-
jelent, sok helyen az emberi-
ség szellemi közkincséhez
tartozik. Magyar nyelven
bármikor elérhetõ és elekt-
ronikusan letölthetõ a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár
állományából, s ha valaki a
filmvilág nyelvezetén meg-
fogalmazott változatokra kí-
váncsi, annak mindenek-

elõtt a BBC 1987-es – 4 ré-
szes – minisorozatát aján-
lom, amely talán kevésbé
regényes, mint a korábbi
amerikai feldolgozások
(1959, 1980), s a díjak szele
sem érintette annyira meg,
viszont a napló szelleme
iránti hûsége töretlen, és ki-
kerüli az érzelgõsség min-
den buktatóját. Arra össz-
pontosít, hogy hangulatilag
bemutassa, milyen ember-
pusztító félelemben tartotta
az üldözés terrorja, a kire-
kesztés kizárólagossága és
tettlegessége az egyént és a
családokat, a kisközössége-
ket, hogyan fordított rendre
embert ember ellen.

Sajnos, hogy egyeseket
mindez hidegen hagy; õk a
könyvben, a zsidó kamasz-
lány alakjában csak egy né-
mán vádló holokauszt-
áldozatot látnak, aki sorsa
révén ujjal mutat a hóhé-
rokra és mindazokra, akik
együttmûködtek velük. Pe-
dig a napló csak egy doku-
mentum, ami szerencsére,
véletlenül megmaradt.
Amikor Anne vezetni
kezdte, nem gondolt arra,
hogy tanúvallomása egy-
szer még akár vádirattá is
válhat. Ki akarta írni ma-
gából a rettegést, a bizony-
talanságot, a meg nem ér-
tést, a belé fojtott dühöt és
lázadást, sok-sok tisztulni
vágyó zûrzavaros gondola-
tát és érzelmét.

Ennek ellenére a napló-
nak – amit Miep Gies talált
meg, miután Frankékat a
hatóságok fölfedezték rej-
tekhelyükön és koncentrá-
ciós táborba hurcolták,
majd késõbb átadott a csa-
lád egyetlen túlélõjének, az
apának, Otto Franknak –
megvolt a maga kálváriája.
Miután 1947-ben elsõ ízben
megjelent, majd ennek nyo-
mán azóta szinte minden

nyelvre lefordították, szín-
darab, opera és film készült
belõle, számos országban
kötelezõ iskolai olvasmány,
a napló hitelességét sokan
mégis kétségbe vonták, hi-
vatkozva a tizenhárom éves
lánytól szokatlan gördülé-
keny stílusra és az érett kéz-
írásra, de komoly vizsgála-
tok cáfolták a kételyeket. A
Wikipédia szerint „Anna
édesapja 1980-ig, egészen
haláláig nem engedte az
eredeti kézirat vizsgálatát,
1947-ben még a Contact ki-
adó is csak másolatot ka-
pott. Otto Frank halála
[1980] után a napló a vég-
rendelet értelmében a Hol-
land Háborús Dokumentá-
ciós Intézet tulajdonába ke-
rült, akik elvégeztették a
napló írásszakértõi vizsgá-
latát, és úgy találták, hogy a
kézírás egyezik azokkal az
írásmintákkal, melyeket bi-
zonyíthatóan Anne írt, a
papír és tinta is kapható
volt a napló keletkezése ide-
jén.”

Miep Gies és férje külön-
ben egyike volt azoknak,
akik a Frank családot búj-

tatták. Úgy tûnik, hogy le-
bukásuk egy lakossági felje-
lentésnek köszönhetõ:
Anne Frank és övéi kon-
centrációs táborban pusztul-
tak el, kevéssel a háború be-
fejezése elõtt. A napló szer-
zõjét a tífusz vitte el,
Bergen-Belsenben...

Az egykori raktárépület,
ahol a naplóban történtek
megestek, ma múzeum.
Anne ma lenne 82 eszten-
dõs – ha élne. De mert ha-
landók vagyunk, minden,
ami életünkben és sorsunk-
ban mulandó, odavész. Ám
Frankék esetében az tör-
tént, hogy pusztulásuk elle-
nére is élõ fikcióvá váltak, s
nemcsak hogy közöttünk,
hanem egyenesen bennünk
élhetnek tovább. Ezért ha
Anne Frankot szeretném
jobban megismerni, akkor
elég magamba néznem, s
valahol a mélyben, megta-
lálhatom õt is, amint ott rej-
tõzködik, a világ elcsönde-
sedésére várva, hogy végre
lehúzhassa maga után a vé-
cét... Vagy egy nagyot ve-
szekedjen az õt félreismerõ
és félremagyarázó felnõt-
tekkel...

Tízen a túlélõk közül

Közel tíz esztendeje jelent
meg román nyelven Radu
Bãlaº és Kocsis Francisko
dokumentumkötete (370 zile
de teroare – 370 nap terror, a
Cronos alapítvány kiadása,
2003), amelyben a szerzõk a
Maros megyei 1944-es zsi-
dóellenes hatósági intézke-
dések dokumentumait fel-
kutatva eljutnak 10 holo-
kauszt-túlélõhöz, akik több
mint fél évszázad távolából
egyszerû szavakkal, látható-
an a kérdezõk által összeál-
lított logikai vázlat menet-
rendje alapján mesélik el,
hogy min mentek keresztül
gettóba hurcolásuk, majd
nyugatra szállításuk, illetve
a háború utáni hazatértük
közötti mintegy másfél év
alatt. 

Az oral history módszeré-
vel rögzített, egyenként nem
túl terjedelmes vallomások
már nem a gyanútlan, nem
a borzalom lopakodva egy-
másra épülõ pillanatai logi-
kája szerint bomlanak ki

elõttünk, hanem megszûr-
ve, a lehetõségekhez mérten
letisztulva s a rákérdezések
miatt némileg egynemûsítve
jutnak el hozzánk, a statisz-
tikai adatok hûvösségére
emlékeztetve.

A statisztika, tudjuk,
hasznos dolog. De néha
nagyon jól lehet takarózni
vele, hiszen a lényeg helyett
minden a mennyiségek ösz-
szehasonlító játékára redu-
kálódik, abból indul ki és
oda jut vissza. A statisztika
az, amely felhívja a figyel-
met a részletekre, az árnya-
latokra, ugyanakkor a több-
kevesebb kategória állandó
jelenléte fedezéket is jelent
azoknak, akik szeretnek
megbújni egy többségi aka-
rat, cselekvés, érdek stb.
mögött, miközben a kisebb-
ségben lévõk jogait, szem-
pontjait eljelentékteleníti,
elhanyagolhatóvá teszi. A
statisztika  összemossa a ki-
vételeket, pedig jól tudjuk,
hogy azok mindig a sza-
bályt erõsítik. Miközben
Anne Frank tudatvilága
napról napra, az egyre tere-
bélyesedõ gyanú árnyéká-
ban nyeri el végsõ dimenzi-
óit, a marosvásárhelyi túl-
élõk emlékezete már a vég-
sõ tanulságok tudatában
helyre rakta a történteket.
Amennyire csak lehetett.

És mégis – ez pedig a
szerzõk érdeme – az egy-
más mellé rakott, néha szin-
te szó szerint megismétlõdõ
vallomásokból helyenként
kiütközik az élet frissessége,
amikor valóságban is meg-
pillanthatjuk a borzalom
szabadkozó emberarcát,
amint a mellettünk élõk
gyengesége, gyávasága, fel-
támadó gyûlölködése, kap-
zsisága stb. akcióba lép, és
hirtelen az egyik ember a
másik játékszerévé válik, s
igazságért közöttük már
nem az emberiesség logiká-
jához, csakis a nyers erõ-
höz, a kegyetlenséghez le-
het apellálni. Ezeket a „ho-
gyan történhetett” szem-
pontjából kulcsfontosságú
pillanatokat helyenként si-
kerül felvillantani a tanús-
kodás során, belõlük emel-
nék ki egy párat, az utókor-
ra átmenekítendõ tanulsá-
gok végett.

1. Elhurcolásakor 18
éves, azelõtt falun élõ lány
meséli a „nagy utazásról”:
„Amikor átléptük a határt,
gyanakodni kezdtünk, hogy
nem lesz ennek jó vége...
Egy orvos, akinek volt egy
darab kolbásza, kért a va-
gonbeliektõl egy szelet ke-
nyeret. Senki nem akart ad-
ni, de apám rászólt anyám-
ra, hogy adjon az orvosnak
maradék kenyerünkbõl.
Nem sokkal késõbb, ugyan-
az az orvos megmentette
apám életét. Télvíz idején
apám lába elfagyott, s álla-
pota nagyon leromlott, csak
orvosi segítség mentette
meg az életét. Apám akkor
azt kérdezte, mivel hálálhat-
ná meg ezt neki, mire az or-
vos: már megfizettél érte a
vagonban, azzal a darab ke-
nyérrel. Apám akkor ismer-
te fel benne utastársunkat...”

2. Egy 19 éves marosvá-
sárhelyi legény a lágerbe ér-
kezésrõl: „Négy nap és öt
éjjel elteltével a végállomás-
hoz értünk. Sötét volt, s a
vagon hasadékain át megvi-
lágított táblát láttam, rajta
ez állt: Auschwitz. A vonat
nagyon lassan még ment
egy kilométernyit és vala-
mennyit, amíg Birkenauba
értünk. A távolban észrevet-
tem négy, kéménynek tûnõ
építményt, amelybõl láng-
nyelvek csaptak ki az ég felé.
Mellettem egy elkötelezett,
régi illegalista, Simon
Vuksz, akitõl az építmények
felõl érdeklõdtem, gyanútla-
nul azt mondta, hogy azok
krematóriumok, melyekben
a szemetet égetik el... Azt hi-
szem, reggeli 6 óra körül jár-
hatott, amikor csíkos rabru-
hába öltözött emberek ki-
nyitották a vagonajtókat és
ránk kiáltottak, hogy azon-
nal szálljunk le, s közben
vesszõikkel ütlegeltek. A va-
gonból valaki megkérdezte
tõlük, hogy kik maguk?
„Lengyelországi zsidók va-
gyunk, öt éve élünk itt.
Azért ütlegelünk bennete-
ket, mert ostobák vagytok.
Tudtátok, hogy a halálba
utaztatnak benneteket, s
ahelyett, hogy fellázadná-
tok, hogy kimentsetek és a
fasiszták elleni harcban esse-
tek el, a tehetetlenséget vá-
lasztottátok s idejöttetek, el-
pusztulni, értelmetlenül!” –
válaszolta néhány rabruhás.
Hiába mondtuk nekik, hogy
fogalmunk sem volt arról,
mi történik itten, a gettókról
és a lágerekrõl, mert egy sza-
vunkat se hitték.”

3. Gyimesbükki születé-
sû, 19 éves fiatalember a lá-
gerbeli túlélési esélyekrõl:
„Június 8-án értünk Maut-
hausenbe, ahol semmit sem
dolgoztunk, egyszerûen ba-
rakkokban szállásoltak el. Itt
kaptam a lágerszámot is:
70462. Sem addig, sem azu-
tán senki nem kérdezte meg,
hogy hívnak, hány éves va-
gyok, honnan jöttem, egy-
szerû szám voltam csupán...

Olvasónapló

A borzalom (szabadkozó)

Anne Frank és naplója – ahogy a BBC sikeres filmsorozatában nemrég beállították

Anne Frank síremléke Bergen-Belsenben



Barátom édesapja felvett a
különleges nyilvántartásba.
Egy olyan kórterembe kerül-
tem, ahol úgymond csupa
tébécés feküdt, de egyiknek
se volt tuberkulózisa, a do-
log arra volt jó, hogy az SS-
katonák féltek betenni hoz-
zánk a lábukat, nehogy
megbetegedjenek. Valamivel
több ételhez jutottunk, és
sok franciával voltunk ösz-
szezárva (a táborban külön-
ben 18-féle nemzetiséghez
tartozók éltek). Egy magam
korabeli, vásárhelyi fiúval
feküdtem egy ágyban, akit
az apja, Aizikovics doktor,
állandóan felügyelt, mert
már haldoklott. Amikor ki-
szenvedett, az apa elsõ dol-
ga volt, hogy kivette a fia ke-
zébõl a megmaradt kenyér-
darabot és majszolni kezd-
te... Semmi nem számított
már, csak saját túlélésünk.”

4. Az étkezésrõl egy
Birkenaut megjárt 22 éves
lányt idézünk: „Amikor
megjött az étel, ötös sorokba
állítottak bennünket, s min-
denik sor kapott egy edényt
– vagy egy csajkát, vagy egy
éjjelit –, evõeszköz nélkül...
Rendre mindenki nyelt né-
hányat, az ádámcsutkák
mozgásán számoltuk, hogy
mindenkinek egyenlõen jus-
son. Vizet nem kaptunk,
ezért, amikor esett az esõ,
tátott szájjal odaálltunk a te-
tõ repedései alá...”

5. Egy 14 éves régeni ka-
masz a lágerbeli megpró-
báltatásokból bölcs követ-
keztetéseket von le: „Az a
tény, hogy apámmal együtt
lehettem, mindkettõnk elõ-
nyére szolgált. Apám so-
hasem ütött hozzám, a tá-
borban viszont olykor le-
kent egy-egy pofont, ha
nem mosakodtam. Szappa-
nunk természetesen nem
volt, viszont a hóban való
mosakodás remekül meg-
edzett. Az apám tudta ezt,
még az elsõ világháborúból.
Egy év leforgása alatt egyet-
lenegyszer zuhanyozhattam
meleg vízzel, s akkor is ki-
toltak velünk. Mintegy há-
rom percig hagyták csorog-
ni a vizet, aztán hirtelen el-
zárták, s minket azon csu-
paszon, nedvesen kizavar-
tak a hóba... Akkor nem
fáztam meg, ami megerõsí-
tette a hitemet, hogy az em-
ber a legellenállóbb élõlénye
a földnek.”

6. Ditróból való az a 19
éves fiúgyermek, aki a lá-
gerélet elsõ pillanatainak
tragikus pillanatait idézi
föl: „Azt mondták nekünk,
hogy még vagy 10 kilomé-
ternyit kell gyalogolnunk, de
az öregek, a betegek és a kis-
gyermekes anyák részére te-
herautókat biztosítanak,
hogy megkíméljék õket az
erõfeszítéstõl... Valaki
anyám karjaiba helyezett
egy gyermeket, s teherautó-
ra került, ami a valóságban
egyenlõ volt az elgázosítás-

sal. Amikor a német tisztek
elé kerültünk, a kisöcsém
azt mondta, õ is szeretne ko-
csikázni, mert elfáradt,
apám – hogy együtt marad-
hassanak – pedig arra kérte
a németeket, hadd mehesse-
nek a teherkocsival. A tisz-
tek nem ellenkeztek, így az-
tán csak ketten maradtunk
Mihály öcsémmel... Közel
ezren kerültünk egy barakk-
ba...Szörnyû meleg volt,
szomjasak és éhesek vol-
tunk, de csak másnap adtak
valami teát. Egy férfi rosszul
lett és elájult, én fogtam és a
barakk közepén álló kemen-
cére fektettem, majd teával
kínáltam. Ekkor az egyik
barakkfõnök valamivel jól
kupán vágott, késõbb meg
így magyarázta tettét: Min-
denki törõdjék a saját életé-
vel és hagyja a másét!”

7. A már említett régeni
kamasz nõvérét 17 évesen
hurcolták el, elõbb Ausch-
witzba, ahonnan hamaro-
san egy krakkói zsidó teme-
tõben felállított táborba ke-
rült. „Mezítláb voltam s
csak egy Auschwitzban ka-
pott szürke ruha volt raj-
tam. Zúzott követ és nagy
kõtömböket kellett cipel-
nünk. Szörnyû nehezek
voltak, s egyszer fûcsomó-
val béleltem ki a ruhám
alatt a vállamat, hogy ne
érezzem annyira a durva
követ. Egy õr azonban
meglátott és kegyetlenül
felpofozott...”

8. Marosvásárhelyi 17
éves lány a szabadulás
már-már abszurd pillana-
tairól: „Április végén áthe-
lyeztek Terezinbe, itt egy
mintatábor mûködött, s
olyan családok lakták, igen
jó körülmények között, aki-
ket nem választottak szét.
Itt hordozták meg a Nem-
zetközi Vöröskereszt kül-
döttségeit, bebizonyítani a
közvélemény elõtt, hogy a
deportált zsidók pazarul él-

nek, hogy a kiirtásukról szó-
ló hírek hagymázos történe-
tek... Áthelyezésünk után a
németek meg is léptek, nem
õriztek bennünket, Hitler
emberei megérezték, hogy
itt a vég, és mentették a bõ-
rüket. De hiába, hogy nem
láttuk többé õreinket, fél-
tünk megszökni, csapdára
gyanakodtunk, s tovább fõ-
zõcskéztünk a táborban,
várván a megmentõre, aki-
rõl azt se tudtuk, ki lesz és
hogy néz majd ki...”

9. A haza vezetõ út ka-
landjairól egy 25 évesen
deportált lány, aki barátnõ-
jével a háború végi zûrza-
varban egyszerûen meglé-
pett a táborból, így mesélt:
„Egy nagyváradi tanárnõ-
vel voltam együtt... Oko-
sabbnak tudtam, ezért hall-

gattam rá... Egy zsákba sza-
lámit és pokrócot csomagol-
tunk és találomra elindul-
tunk valamerre, hogy majd
valahogy egy állomásra
érünk. Dél volt, pompás ta-
vaszidõ, amikor aszfaltos
úthoz értünk, két oldalán
házak álltak. Az erdõben
megtett sok-sok kilométer
után elfáradtunk és szeret-
tük volna meghúzni magun-
kat éjszakára. Az egyik ud-
varról úgy láttuk, hogy a há-
zat nem lakják. Bementünk,
embernek se híre, se hamva.
Az asztal megterítve.
Krumplilevest ettünk, le-
vágtunk egy tyúkot, azt is
megfõztük, megfürödtünk,
egy év után elõször megfé-
sülködtünk, találtunk ruhá-
kat is, teljes volt a kényelem.
Lefeküdtünk, de fegyveres
katonák ébresztettek, akiket
a szomszédban tartózkodó
házigazda riadóztatott.
Egy-kettõ rájöttek, honnan
jöttünk, még mosolyogtak is
együgyûségünkön és vissza-
kísértek a lágerbe. Pár nap
múlva szabadultunk...”

10. Egy 30 esztendõsen
elhurcolt fiatalasszony
megbetegedett a háború vé-
gén, de a menekülõ táborõr-
ség semmivel sem törõdve,
vaktában hajtotta elõre a de-
portáltakat. Az asszony
többször összeesett, végül
hiába volt a katonák üvöltö-
zése, fenyegetõzése. Aztán
az egyik faluban otthagyták
a polgármester háza elõtt.
„Reggelig a küszöb elõtt
aludtam, a kabátommal be-
takarva, majd kijött a házi-
gazda, adott egy darab ke-
nyeret, elvezetett a mezõig,
ahol megmutatta, merre az
út a rendõrség felé. Azt
mondtam neki, hogy nem
tudok járni, mire felpofo-
zott és otthagyott. Nagy ne-

hezen, kúszva-mászva foly-
tattam az utam, találtam né-
hány krumplit, amit úgy, sá-
rosan meg is ettem, de aztán
nem voltam képes tovább
menni... Négy férfi jött arra-
felé, s mikor megláttak, mi-
lyen állapotban vagyok, az
egyik hozott egy kis szeke-
ret és azzal vitt tovább, egé-
szen a házáig, ahol szállást
kaptam, elõbb egy kis kam-
rában, majd a házban. Há-
rom hetet voltam náluk,
majd elvittek egy német
kórházba...”

Hányan voltak, 
hányan maradtak?

Ha makacsul ragaszko-
dunk a számok világához,
akkor az elpusztultak ará-
nyához képest a tíz túlélõ
roppant kevésnek tûnik.
Már-már „elhanyagolható”
mennyiség. Tíz vallomás –
vajon tényleg úgy volt min-
den, ahogy emlékeznek rá?
Ahogyan ma elmesélik?

És hányan mentek el Ma-
ros megyébõl, a vásárhelyi
állomásról azon a májusi na-
pon, amikor a transzportok
megindultak nyugat felé? A
2002-es népszámlálás adata-
iból tudjuk: akkor Maros
megyében már csak 150 zsi-
dó nemzetiségû élt. Köztük
az a tíz is, aki a könyv szer-
zõinek tanúvallomást tett.

A könyv ugyanakkor tar-
talmaz egy közel ötezer név-
bõl álló listát (név, születési
év, pontos lakcím), amit egy
Schwartz Lázár nevezetû
zsidó ügyvéd állított össze
1945-ben, amikor a háború
még nem ért véget. Az ügy-
véd csak azért kerülhette el
a deportálást, mert az elsõ
világháborúban elvesztette
az egyik karját. Pontosan
nem lehet tudni, de úgy tû-
nik, hogy a lista alapja egy, a
vásárhelyi gettóban készült
névjegyzék volt, amit a pol-
gármesteri hivatal adataival
egészítettek ki. Bárhogy is
van, ez az egyetlen fennma-
radt ilyen jellegû névjegyzék
Romániában (Nagyváradon
létezik még egy jóval szeré-
nyebb méretû), amit ráadá-
sul a helybeli hatóságok is
hivatalosan elismertek mint
hiteles dokumentumot. 

Joggal lehet feltételezni,
hogy a listán szereplõk szá-
ma csak a fele a Maros me-
gyébõl deportáltaknak és el-
hurcoltaknak – de ez már a
becslések, a valószínûsíté-
sek, a szüntelenül csiszolt és
finomított statisztikák vilá-
ga, nem az életé.

Azé az életé, amely csak
egyetlen igazságot ismer:
hogy mindenkinek elidege-
níthetetlen, szent joga van
hozzá. És akár egy élet kiol-
tása is égre kiáltó bûn.

Ez nem csupán Anne
Frankék sorsának tanulsá-
ga, hiszen a történelem bár-
mikor és bárhol képes meg-
ismételni önmagát – álta-
lunk.

Cseke Gábor
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A marosvásárhelyi árvaszék 1945-bõl származó elismerõ aláírása 
a névjegyzék hátlapján

Balas és Kocsis közös könyvének borítója

Óvakodj 

március...!
Folytatás a 17. oldalról

Március Idusán Budán és
Pesten zuhogott az esõ, de
hát a bécsi hajó a hírrel csak
15-én érkezett Pestre. Fázis-
késéssel bár, de kitört a for-
radalom. Nem dehonesztál-
ni akarom a forradalmat,
csak a történelmi hûséget
õrizni. Ideje is volt már a
változásoknak, korhadozott
a Habsburg-elnyomórend-
szer; a liberális nemesség és
a forradalmi ifjúság csak a
kedvezõ alkalmat, a törté-
nelmi pillanatot várta. Ám a
csõcselék is. A felhergelt tö-
meg 1848. április 19-én Te-
rézvárosba vonult, zsidó üz-
leteket dúltak fel és raboltak
ki, zsidó polgárokat vertek
össze, s követelték a kor-
mánytól az „engedély nél-
kül” Pesten letelepedett zsi-
dók kitoloncolását, és a zsi-
dó menzetõrök lefegyverzé-
sét. Kossuth ágyútûzzel
akarta az antiszemita csõ-
cseléket szétzavarni, ám mi-
nisztertársai megakadályoz-
ták, sõt pár nap múlva való-
ban lefegyverezték a zsidó
nemzetõröket. A forrada-
lom elsõ két hónapjában há-
rom pogrom is jutott a po-
zsonyi zsidóknak. Lerom-
bolták a jesivát és a temetõt,
zsidókat vertek össze és ra-
boltak ki. A Pesti Hírlap tu-
dósítása: „az ember feje ég
(...), midõn a pozsonyiak-
nak a zsidók elleni harcáról
olvas (...). Ne nevezzétek azt
zsidók elleni harcnak, mert
az valósággal vagyon elleni
harc, magyarul mondva rab-
lás volt.” Ennek ellenére vet-
tek részt nagy számban zsi-
dók a szabadságharcban, és
áldozták életüket a függet-
lenségért, demokráciáért, ha
patetikus akarnék lenni: a
Hazáért! Kossuth szerint a
felkelõknek legalább 20 szá-
zaléka zsidó volt. Lehet,
hogy túlzott, de a 15 száza-
lék is óriási túlreprezentált-
ság. Van így bizony nekünk
is egy szeletünk a dicsõség-
bõl, gyászból és mártírium-
ból. Készülünk tehát, ki-ki a
maga módján, az ünnepre.
A Szentesi Élet címû önkor-
mányzati hetilap, amelynek
felelõs kiadója maga a város
polgármestere, egy sajátos
anakdotával készülõdik pár
nappal ezelõtti számában.
Remélem, leültek már...
Ugyanis azt olvashatjuk:
Hitler sétálgat a koncentráci-
ós táborban a gyerekek kö-
zött. – Na kisfiam, te mi sze-
retnél lenni? – Pilóta – vála-
szolja a gyermek, ragyogó
arccal. – Nem úgy gondol-
tam – javítja ki Hitler. – Ha-
nem úgy, hogy szappan-e
vagy lámpaernyõ? Ez a kis
tréfás történet a „Gyorsan –
finoman” címû rovathoz ke-
rült, közvetlenül a rakott tar-
honya szomszédságába. Az
igazsághoz hozzátartozik,
hogy Szentes polgármestere
felmentette beosztásából a
Szentesi Élet szerkesztõjét. Él-
jen tehát  az Egyenlõség, a
Szabadság és a Testvériség,
de óvakodj március idusától!

(Új Kelet, Tel-Aviv, 
2012. március 8.)
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Könyvek kisebbségekrõl 
– kisebbségeknek

A Calvineum tanácstermében
réges-régtõl tiszteletre méltó ha-
gyomány a bukaresti szerzõk
aláírásával megjelent közérdek-
lõdésre igényt tartó könyvek be-
mutatása. Erre a Koós Ferenc
Kör havi összejövetele ad alkal-
mat. Egy hóviharos februári es-
tén Hilda Hencz tájékoztatta a
mostoha idõjárás ellenére is
összegyûlt népes hallgatóságot a
Bucureºtiul maghiar címû
könyvének tartalmáról, megjele-
nési körülményeirõl.  Az alcím
jelzi, hogy a kötet a bukaresti
magyarság történetét mutatja
be, egészen napjainkig. Magától
értetõdik, hogy egy ennyire átfo-
gónak beharangozott könyv ki-
vételes érdeklõdést kelt. Elmé-
lyült tanulmánynak, nem vala-
mi irkafirkának ígérkezik.

Minthogy csak féligmeddig va-
gyok történész (diplomáciatör-
ténettel foglalkoztam egykoron),
nem vállaltam a könyv sajtóbeli
recenzálását. Viszont figyelme-
sen elolvastam, és a Koós Fe-
renc Kör összejövetelén õszintén
elmondtam véleményemet a kö-
tetrõl, értékeirõl és nyilvánvaló
hiányosságairól. Bátorító hang-
nemben beszéltem róla. Persze
szóvá tettem azt is, hogy a szer-
zõ meg sem említ számos, a ro-
mánság által igencsak jól is-
mert és nagyra becsült, Buka-
restben élõ vagy hajdan Buka-
restben élt magyar tudományos
kutatót, egyetemi tanárt, or-
vost, mûépítészt, újságírót, tévé-
illetve rádióriportert, s hasonló-
képpen szót sem ejt világhírû
sportolókról, edzõkrõl, mint pél-

dául Károlyi Béla, Károlyi
Gyöngyvér-Márta, Balázs Jo-
lán, Sõtér János, Birtalan Ist-
ván, Udron Jozefina, Nagy
Irén.
Észrevételeimre a szerzõ három-
hetes késéssel válaszolt, méghoz-
zá írásban. Levelének egy bizo-
nyos passzusa engem is írott vá-
laszra kényszerített. Mellbe vert
ugyanis az a mód, ahogyan
Hilda Hencz Balázs Jolánról
(„Iolanda Balaºról”) vélekedik:
„Igaz, hallottam róla.” (Nahát,
nahát! – ámulok-bámulok
meglepetésemben.) „De kihagy-
tam – folytatja. – Végered-
ményben milyen fontos érdemei
lennének azon kívül, hogy re-
kordot döntött magasugrásban?
Ilyen nevetséges dolgok (eredeti
megfogalmazásban: „lucruri

ridicole”) nem tartoznak az én
értékismérveim közé.” (Kérde-
zem: milyenek tartoznak oda?
Marsra szállás? Androméda-
köd-elmélet?) De megengedi:
„A könyvben azért lehetne egy
mondat (összesen egy!), amely
felsorolhatná a Bukarestben la-
kó valamennyi magyar csúcs-
tartót.”
Elgondolkoztató sorok. Mit tük-
röznek? Felületességet? Hánya-
vetiséget? Rosszmájúságot?
Szakismerethiányt? – nem
alaptalanok ezek a kérdések. A
felületesség iskolapéldája az a
két mondat is, amiket a szerzõ
kibányászott az interneten, s le-
velében tudomásomra hoz a ro-
mániai testépítésrõl. Úgy tûnik,
Hilda Hencz az „internet-
kultúra” elkötelezett híve. Va-

jon a könyv írásakor is elsõsor-
ban az internetrõl dokumentá-
lódott? Nem tudna arról, hogy
hazai sportügyekben létezik egy
alapmû, a négykötetes
Enciclopedia sportului româ-
nesc, s benne külön fejezet fog-
lalkozik a testépítéssel? És
bukresti magyar sportolók is
bõven szerepelnek az említett
mûben. Átlapozásával többet
tudhatott volna meg, mint az
internetrõl. 
Naiv beállítottságomra vall,
hogy elvártam volna: a buka-
resti magyarokról szóló terjedel-
mes könyv néhány sorban jele-
nítse meg a magyar származá-
sú tudományos kutatókat, mû-
vészeket, tanárokat, sportoló-
kat, villantsa fel azok emberi
arcát. Végül is a céltudatosság,

a kitartás, a rendkívüli erõfeszí-
tés iskolapéldái lehetnek – bárki
számára, senkit sem hagyhat-
nak közömbösen. A fent idézett
sorokból viszont a szerzõ bántó
közömbösségét, szenvtelenségét,
elfásultságát olvasom ki.
Miután Hilda Hencznek ezeket

a lebecsülõ megállapításait ol-
vastam, örvendek, hogy nem
vállaltam a könyv recenzálását.
A hajdani idõkben kávé helyett
gyakorta pótlékot: nyerítõnek,
zabosnak csúfolt nechezolt iszo-
gattunk. Most én is egy ahhoz
hasonlót, recenziópótlékot vetet-
tem papírra. Az olvasó elnézését
kérem, ha keserû szájízzel ma-
rad. Jómagam is effélét éreztem
a levél olvasásakor.

Székely László

Recenziópótlék

Arber Ahmetaj: Riva H. Elbeszélések. 
Privirea Kiadó, Bukarest, 2011.

A szerzõ többkötetes író, költõ, publicista. Eredeti foglalkozá-
sa gyógyszerész. A 90-es években diplomáciai szolgálatba lé-
pett, s egy ideig Albánia nagykövete volt Bukarestben. Aztán
kilépett; jelenleg Svájcban él. Elbeszélései groteszk képek. A
címadó arról szól, hogy egy albán anya hogyan viszi haza a
kórházból – az utcán, autóbuszon, vonaton – gyermekét,
anélkül, hogy valaki is észrevenné: a csecsemõ halott.

Mihai Niculiþã: Gyümölcsfa az udvaron. Versek. 
Crigarux Kiadó, Piatra Neamþ, 2011.

A szerzõ okleveles építészmérnök, mûépítészdoktor, restau-
rátor és verseket ír. Olasz építészek leszármazottja, akiket I.
Károly hívott Romániába utak, középületek, templomok épí-
tésére. Azóta sem hagyták abba küldetésüket, családjaikban
továbbél a mesterség, a hagyomány mind a mai napig. És
mind a mai napig állnak az épületek, a hidak, járható az út,
amit építettek. A kései leszármazott egyik versében azon tû-
nõdik: ha az órát vissza kell vinni a téli idõszámítás szerint,
akkor miért nem vagyunk következetesek, miért nem visszük
vissza az idõ kezdetéig?

Claus Stephani: A szerelemgyermek. Regény. 
Hasefer Kiadó, Bukarest, 2011.

A szerzõ finoman, kedvesen, költõien villantja fel egy zsidó
leány viszontagságait a Vasgárdától, a fajgyûlölettõl, a hábo-
rús csapásoktól és a háború utáni szociális türelmetlenségtõl
keservessé tett idõkben. A leány szép és lenyûgözõen naiv,
ami sokat könnyít a helyzetén. Túl van a bajon, még mielõtt
szívre venné – tanúsítja ezt fia, a szerzõ.


