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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3733 ▼
1 amerikai dollár 3,3249 ▼
100 magyar forint 1,4703 ▼

Vezércikk 3

„Fegyvertárs” az állam élén

Lapzártánk idején annyi volt biztos, hogy
Orbán Viktor magyar kormányfõ még az
este folyamán bejelenti, kit jelölt a magyar
köztársasági elnök székébe. Mindenki
„nyílt titokként” beszélt arról: a jelölt nem
más, mint régi fegyvertársa, Áder János.

Aktuális 2

Kultúra 8

Életünk menete
A magyar állam hét évtizeddel ezelõtt
nem védte meg a zsidó honfitársakat, aho-
gyan kötelessége lett volna, hanem hagy-

ta, hogy kirabolják, deportál-
ják, megöljék õket. Napja-
inkban pedig, az Élet Mene-
te elõtt is nem sokkal, a ma-
gyar országgyûlésben „vegy-

tiszta” náci, antiszemita
felbujtó felszólalás han-
gozhatott el, a politikai

korrektség és ésszerûség
végletes feladásával!Ágoston Hugó

Mai mellékletünk:

M. Á. Zs.

A kormányon és a koalíción
belül is feszültségeket gerjeszt

az a törvénytervezet, amely leállí-
taná a kommunizmus alatt elkob-
zott ingatlanok természetbeni
visszaszolgáltatását, és az épüle-
tek értékének 15 százalékát kitevõ
kárpótlással szúrná ki a volt tulaj-
donosok szemét. A pénzügymi-
nisztérium által kidolgozott doku-
mentummal nem ért egyet Cãtã-
lin Predoiu igazságügyi miniszter,
aki a természetbeni visszaszolgál-
tatás mellett szállt síkra. 
Folytatása a 3. oldalon 

Cs. P. T., S. M. Z.

Lapunk értesülései szerint
nyilvános tárgyalást kezde-

ményez Kolozsváron a hét máso-
dik felére az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács a helyhatósági
választásokon történõ összefogás-
ról, ugyanis a jelenlegi állás sze-
rint mindhárom magyar párt saját
polgármesterjelöltet állítana. Az
RMDSZ a hétvégén hivatalosan
is megerõsítette: Eckstein-Kovács
Péter volt államelnöki tanácsost
indítja a választásokon. Az
EMNP szintén a hétvégén jelen-
tette be: polgármesterjelöltje Ger-
gely Balázs, a párt országos alel-
nöke lesz. Az MPP még február-
ban eldöntötte, hogy Fodor Alpár
küzd majd színeiben az elöljárói
székért. Folytatása a 3. oldalon 

Restitúciós 

feszültségek

Utolsó esély 

Kolozsváron?

Mini Davos-csúcs Szovátán

A kis- és közepes vállalkozások regionális
összefogására helyezik a hangsúlyt a
Szovátán május 5–7. között megrendezen-
dõ V. Kelet-Közép-Európai KKV-csúcson.
Az induláskor a magyar–román kapcsolato-
kat ösztönzõ rendezvény mára nemzetközi-
vé nõtte ki magát.

Gazdaság 6

Kiosztották az EMKE-díjakat

Szombaton osztották ki az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület (EMKE) idei dí-
jait.  Dáné Tibor Kálmán, az EMKE
újraválasztott elnöke elmondta: idén tizen-
három díj, egy életmûdíj és két tiszteletbeli
tagságot igazoló oklevél kiosztásáról dön-
tött a vezetõség. A Poór Lili-díjat Alber
Júlia kolozsvári színésznõ kapta.

A szakoktatás újraindításáról
és az inasképzési lehetõségek

feltérképezésérõl értekezett a hét-
végén Hargita Megye Tanácsa,
valamint azok a gazdák és kisvál-
lalkozók, akik vállalnák az inasok

betanítását, foglalkoztatását. Bor-
boly Csaba, a Hargita Megyei Ta-
nács elnöke szerint a kezdemé-
nyezéssel Bukarest számára sze-
retnének követendõ példát statu-
álni. 7. oldal 

Szavaznak a Kulturális Autonómia Tanács alapítói. A testület elnökévé Székely István RMDSZ-es fõtitkárhelyettest választották Fotó: RMDSZ

Székely példa inasképzésre

KAT-egórikus RMDSZ
Megalakult a hétvégén Kolozsváron a Kulturális Autonómia Tanács

Az inasképzés az iskolai szakképzés hiánypótlásaként mûködne

A kisebbségi törvény elfogadása után a romániai magyar közösség életében fontos szerep há-

rulhat a szombaton Kolozsváron megalakult Kulturális Autonómia Tanácsra. Az erdélyi ma-

gyar tudományos élet, a mûvészet, az oktatás és az egyházak képviselõit tömörítõ testület ad-

dig az RMDSZ konzultatív intézményeként tevékenykedik, s korlátozott hatáskörben hozza

meg döntéseit. „Régi adósságot törlesztettünk” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi el-

nök, arra utalva, hogy a KAT megalakítását az RMDSZ alapszabályzata írja elõ. A testület el-

nökévé Székely István társadalomszervezésért felelõs fõtitkárhelyettest választották. 7. oldal 
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Röviden

Elhunyt Nagy András 
miniszteri tanácsos

Tragikus körülmények között hunyt el
Nagy András, az Egészségügyi Minisztéri-
um tanácsadója, a Kovászna Megyei
Gyógyszerészkamara elnöke, Kovászna
Megye Tanácsának tagja. A sepsiszentgyör-
gyi szakember leesett épülõ házának egyik
gerendájáról, és halálos fejsérüléseket szen-
vedett – írta a Szekelyhon.ro. Az önkor-
mányzati képviselõ elõbb az MPP-frakció
tagja volt, késõbb az RMDSZ-hez igazolt
át. Az egészségügyi miniszter tanácsadójá-
vá márciusban nevezték ki.

Emil Boc: 25 százalék a célunk

A Demokrata Liberális Párt célja, hogy a
június 10-i helyhatósági választásokon or-
szágosan elérje a 25 százalékot – nyilatkoz-
ta a hét végén Kolozsváron Emil Boc, az
alakulat elnöke. Hozzátette: ez az elsõ lé-
pés ahhoz, hogy 2012 után folytatni tudják
a kormányzást. „Mostantól mindenkinek
megvan a feladata és a felelõssége, hogy el-
érjük a megállapított célt” – fogalmazott
Boc a PDL Kolozs megyei szervezetének
vezetõségi ülése után.

Változások és változatlanságok

Robert Fico olyan formában akarja meg-
változtatni a szlovák állampolgársági tör-
vényt, hogy ne „károsítsa” azokat a szlo-
vák állampolgárokat, akik kérvényezik egy
másik ország állampolgárságát, és azáltal
elvesztik a szlovák állampolgárságukat. A
szlovák kormányfõ errõl az új kulturális
miniszter, Marek Madaric tegnapi hivatali
beiktatása során beszélt Pozsonyban. Hoz-
zátette: Magyarországgal szemben a tör-
vénynek továbbra is érvényesnek kell ma-
radnia.

Iránnak joga van az atomra

A hatok megerõsítették Irán jogát az atom-
energia békés célú használatára – nyilat-
kozta Szergej Rjabkov orosz külügyminisz-
ter-helyettes vasárnap az isztambuli tárgya-
lásokról. Az ENSZ BT öt állandó tagja és
Németország képviselõi szombaton Isztam-
bulban tárgyaltak Irán küldötteivel Teherán
nukleáris programjáról. Az orosz delegáci-
ót vezetõ politikus nyomatékosította azt is,
hogy Teheránnak be kell tartania nemzet-
közi kötelezettségvállalásait, így az atomso-
rompó-egyezményt is.

Ban Ki Mun: törékeny tûzszünet

A Szíriában meghirdetett tûzszünet tiszte-
letben tartásának fontosságát hangsúlyozta
Brüsszelben tegnap Ban Ki Mun ENSZ-fõ-
titkár és José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke. Sürgetõnek nevezték,
hogy az országban megkezdõdhessék a
nemzetközi humanitárius segélyezés. Ban
Ki Mun úgy fogalmazott, hogy a tûzszünet
nagyon törékeny.

Megoperálták a spanyol királyt

Sikeres csípõmûtéten esett át II. János Ká-
roly spanyol király (képünkön) Madridban
vasárnap, miután két nappal korábban bal-

esetet szenvedett egy botswanai elefántva-
dászaton – jelentette be az udvar. Két év le-
forgása alatt ez volt az uralkodó negyedik
sebészeti beavatkozása.

Gy. Z.

Lapzártánk idején annyi volt
biztos, hogy Orbán Viktor

magyar kormányfõ még az este
folyamán bejelenti, kit jelölt a
magyar köztársasági elnök meg-
üresedett székébe, s hogy ekkor
már mindenki „nyílt titokként
beszélt arról”: a jelölt nem más,
mint régi fegyvertársa, Áder Já-
nos (képünkön).

Az MSZP ennek ellenére
mindaddig bízik abban, hogy a
Fidesz és a KDNP frakciója nem
pártpolitikust javasol államfõ-
nek, amíg nincs ezzel ellentétes

hivatalos közlés – jelentette ki
Mesterházy Attila. Áder János-
sal kapcsolatban azt emelte ki,
hogy házelnöksége alatt csak há-
romhetente ülésezett a parla-
ment; hogy 2005-ben a köztársa-
sági elnök választásakor a titkos
szavazás ellenére ellenõriztette a
fideszes képviselõk szavazólap-
ját, illetve hogy korábban a bû-
nözõk pártjának nevezte az
MSZP-t, amiért feltételezése sze-
rint az egyik börtönben többen
szavaztak a szocialistákra, mint
a Fideszre. A Jobbik szerint
Áder „ízig-vérig pártember”, így
semmilyen garanciát nem lát ar-

ra, hogy köztársasági elnökként
ne a Fidesz pártérdekeit szolgál-
ja – mondta tegnap Balczó Zol-

tán, a Jobbik alelnöke. Az ellen-
zéki politikus megerõsítette: ál-
láspontjuk szerint Schmitt Pál le-
mondásának körülményeivel
olyan mértékben veszítette el hi-
telét az államfõi intézmény,
hogy ennek a helyreállítására az
egyetlen lehetõség a nép általi
közvetlen választás lett volna.

Az LMP nem vesz részt az ál-
lamfõ megválasztásában, mert
az eljárást mondvacsináltnak
tartja – jelentette be tegnap Jávor
Benedek. A hét végén a Demok-
ratikus Koalíció pártja jelentette
be, hogy távol maradnak az ese-
ménytõl. 

Fegyvertárs az állam élén
Orbán Viktor megnevezte jelöltjét a köztársasági elnöki posztra

ÚMSZ-összefoglaló

Tegnap hajnalban lõtték le az
utolsó tálib merénylõt Kabul-

ban. Ugyan a merénylõket sike-
rült visszaverni, kétséges azon-
ban, hogy az afgán erõk képesek
lesznek-e majd a nemzetközi csa-
patok nélkül is szembeszállni a
tálibokkal. A Kabult megtámadó
tálibokat 18 órás harc után tegnap
hajnalban végleg sikerült legyõz-
ni. A kabuli rendõrség szerint a
legutolsó fegyveressel kora reggel
végeztek. Az összehangolt táma-
dásban 47-en haltak meg, 65-en
megsebesültek. Az áldozatok kö-
zül 36-an tálibok, nyolcan a kabu-

li biztonsági erõk tagjai, hárman
pedig civilek.

Kabulban egyébként már fél
éve nem volt nagyobb merénylet,
most a város nagykövetségekkel
teli körzetét, a NATO fõhadiszál-
lásait és az afgán parlament épü-
letét támadták meg. A tûzharc
egész éjszaka folyt, a szemtanúk
szerint a merénylõk néhány mun-
kásszállót is elfoglaltak. A tálibok
szerint a fõ célpontok a NATO-
épületek, valamint az angol és a
német nagykövetségek voltak. A
parlamentnél több képviselõ is
csatlakozott a merénylõk elleni
harchoz. A tálibok vasárnap
nemcsak Kabulban, hanem

Logar, Paktia és Nangarhar tarto-
mányokban is követtek el me-
rényleteket. A nemzetközi csapa-
tok 2014-ben hagynák el az orszá-
got. Shukria Barakzai parlamenti
képviselõ szerint kétséges, hogy
az afgán katonaság meg tud-e
küzdeni a tálibokkal a külföldi
csapatok nélkül. A képviselõnõ
magyarázatot követel a hatósá-
goktól, hogy miért tartott olyan
sokáig leverni a támadást. A me-
rényletsorozat valóban megingat-
hatta az afgánok önbizalmát, hi-
szen a tálibok bebizonyították,
hogy még mindig képesek rajtaüt-
ni a fõvárosban található fonto-
sabb épületeken. 

Leverték a tálibokat Kabulban

Hírösszefoglaló

Elsõ jelentõs nyilvános beszé-
dét mondta el Kim Dzsong

Un, Észak-Korea új vezetõje va-
sárnap a kommunista államot
megalapító nagyapja, Kim Ir
Szen születésének századik évfor-
dulója alkalmából Phenjanban
rendezett nagyszabású katonai
parádén, amelyen elemzõk sze-
rint új rakétát is bemutattak. A fe-
kete ruhát viselõ Kim Dzsong Un
monoton hangon olvasta fel több
mint 20 perces beszédét a televí-
zió által is közvetített ünnepsé-
gen. A még 30. életévét sem be-
töltött Kim szavait a dísztribünnel

szemben felsorakozott katonák és
civilek tízezrei ovációval fogad-
ták, majd katonák és tengerészek
vonultak el a tribün elõtt.

A látványos katonai parádén
felvonultattak egy rakétát is,
amely japán és dél-koreai elem-
zõk szerint Észak-Korea újabb, s
talán eddigi legnagyobb, köz-
szemlére bocsátott hadászati hor-
dozóeszköze lehet. A vasárnapi
ünnepség elõtt két nappal Észak-
Korea egy mûhold Föld körüli
pályára állításával próbálkozott,
sikertelenül. Az Unha-3 hordozó-
rakéta egy perccel az indítás után
letért a kijelölt pályájáról, majd
felrobbant. Katonai elemzõk sze-

rint Észak-Korea valójában raké-
tatesztet hajtott végre. Szakértõk
szerint az új, fejlesztési fázisban
lévõ észak-koreai rakéta hatótá-
volsága a 10 ezer kilométert is
meghaladhatja, vagyis Észak-Ko-
reából indítva elvben az Egyesült
Államok területét is elérheti. 

Kim Dzsong Unt, aki már ko-
rábban a hadsereg fõparancsnoka
lett, csütörtökön a párt elsõ titká-
rának is kinevezték, pénteken pe-
dig megtették az állampárt nagy
hatalmú nemzetvédelmi bizottsá-
gának elnökévé. A csütörtöki és
pénteki kinevezésekkel teljessé
vált a hatalom átruházása apáról
fiúra. 

ÚMSZ

A magyar nemzetpolitikai
helyettes államtitkár szerint a

szórványmagyarság megmara-
dása is része az egész Kárpát-
medencei magyarság megmara-
dása kérdésének. Répás Zsu-
zsanna a témában pénteken Bu-
dapesten megrendezett konfe-
rencián azt nevezte az igazán
nagy feladatnak, hogy a teljesen
eltérõ élethelyzetû és hátterû
szórványközösségek számára
megtalálják azt az utat, amely
magyar identitásuk megtartásá-
hoz, erõsödéséhez vezet. A szór-
ványmagyarság közösségei
ugyanúgy elemi alkotói az össz-
magyarságnak, mint bármelyik
magyar közösség. Életmódjuk,
tradícióik alkotóelemei nemzeti
kultúránknak, megmaradásuk
kérdése része az egész Kárpát-
medencei magyarság megmara-
dásának – emelte ki. Répás sze-
rint igaz, hogy a szórványterüle-
teken kevés az iskola, a pedagó-
gus, és a szórványcentrumokban
is a pozícióvesztés a jellemzõ. A
kiindulópont mégis az, hogy
ezekben a közösségekben van
még annyi tartalék erõ és lendü-
let, amelyre alapozva „felfrissít-
hetõk” ezek a szórványterületek
– mondta, hangsúlyozva: ebben
a folyamatban kulcstényezõ a
magyar nyelvû oktatás, a ma-
gyarságtudatot átörökítõ iskola
intézménye. A tavaly novemberi
Magyar Állandó Értekezleten a
tagszervezetek teljes egyetértés-
ben fogadták el azt a dokumen-
tumot, amely a külhoni magyar-
ságot érintõ területekre komplex
cselekvési terveket vázol fel.
Fontos, hogy felhívják az egész
magyarság figyelmét arra, mi a
szórvány és milyen értéket képvi-
sel a magyar kulturális kincs egé-
szében, a magyar nemzet meg-
maradásáért vívott harcban.
Diószegi László, a tanácskozást
szervezõ Teleki László Alapít-
vány vezetõje arról beszélt, hogy
nagyon nagy különbségek van-
nak az egyes szórványterületek
között. Példaként említette, hogy
Moldvában, Csángóföldön isko-
lán kívüli oktatás van, míg Szlo-
véniában már megvalósult a két-
nyelvû oktatás. Ami ma tömb, az
ugyanakkor holnap szórvány le-
het – figyelmeztetett, és kiemel-
ten fontosnak tartotta a szór-
ványterületeken jellemzõ problé-
mák felmérését. 

Ma még tömb,

holnap szórvány

Phenjan: teljes a hatalomátvétel

Óriás offenzívát indítottak a tálibok. A NATO-csapatoknak 2014-re ki kell vonulniuk; de mi lesz utána?



Száz éve süllyedt el a
Titanic, az emberi alkotó-
erõ és technika sérthetetlen-
nek vélt csúcsteljesítménye.

A tragédia méreteiben,
körülményeiben és tudati
hatásaiban döbbenetes

volt. Utána nem sok-
kal – egy szintén vá-

ratlan és megdöbbentõ esemény, a szaraje-
vói gyilkosság nyomán – kitört az elsõ vi-
lágháború. Az Antikrisztus iszonyú tömeg-
pusztításával: az orosz bolsevik forradalom
gyõzelmével és a spanyolnátha gyászos ara-
tásával teljesítette be mûvét. Persze az ösz-
szefüggés nem ok-okozati, a Titanic elsüly-
lyedése legfeljebb baljós elõjelnek tekinthetõ,
de ki tudja, hogyan jelez és hogyan mûkö-
dik a sors, mennyire határozzák meg kö-
zösségi és egyéni életünk menetét a várat-
lan események? Hajlunk rá azt mondani,
hogy legalább annyira, mint a kiismerhetõ
folyamatok, tapintható törvényszerûségek.
A második világégés a geopolitikai és világ-
gazdasági következményeken is túlmenõen
a holokauszt semmihez sem viszonyítható
tragédiáját avatta az emberi természet rom-
boló, irracionális lényegének jelképévé. És
rakta az ember vállára a bûntudat terhét
az idõk végezetéig.  Vasárnap az Élet Me-
nete jubileumi, tizedik budapesti felvonulá-
sán több ezer ember tett hitet amellett,
hogy a történelembõl tanulni kell, hibáit
nem szabad megismételni. A holokauszt
sok százezer magyar áldozatára emlékezõk-
höz szólva Erdõ Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek, a katolikus püspöki kar el-
nöke azt mondta: a kereszténység nem fér
össze az antiszemitizmussal, az antiszemi-
tizmus nem fér össze az emberséggel.  Nem
lenne szabad, hogy összeférjen a politikával
sem! De a magyar állam hét évtizeddel ez-
elõtt nem védte meg a zsidó honfitársakat,
ahogyan kötelessége lett volna, hanem
hagyta, hogy kirabolják, deportálják, meg-
öljék õket. Napjainkban pedig, az Élet Me-
nete elõtt is nem sokkal, a magyar ország-
gyûlésben „vegytiszta” náci, antiszemita
felbujtó felszólalás hangozhatott el, a politi-
kai korrektség és ésszerûség végletes feladá-
sával! Magyarország ugyanakkor ma ki-
mutatottan Európa legantiszemitább álla-
ma...  Milyen kompenzáló kontrasztban áll
mindevvel az Élet Menete! Mintha az el-
lenkezõjét akarná bizonyítani a magyarok-
nak és Európának: mi nem azok vagyunk,
mi ezek vagyunk... De vajon csakugyan
teljes meggyõzõdéssel ezek mind, közjogi
méltóságok, tisztségviselõk, polgárok? Va-
jon az egész magyar közéletet eltorzító meg-
osztottság, kettõs beszéd, az egyszer kihívó,
„szabadságharcos”, közvetlenül utána en-
gedékeny, behízelgõ kifejezésmód végül nem
egy – vonatkoztatási és üldöztetési tévesz-
mékkel terhelt – társadalmi skizofrénia sú-
lyos tünete?  Erdélyben nincs meg még (tel-
jesen) ez a megosztottság, sem a magyaror-
szágihoz fogható antiszemitizmus, és nem
is kérünk belõle!  Hiszen lépten-nyomon
láthatjuk: életünk menete olyan, hogy –
képletesen, persze – bármikor váratlanul és
megjósolhatatlanul elsüllyedhet, összeomol-
hat bármilyen nagyszerû emberi mû: hajó,
bank, ipar, közjogi méltóság, politikai ala-
kulat, kétharmados többség, ország, anyagi
és lelki biztonság – remény és álom. 

Életünk menete

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Brit állatvédõk oldják meg a romániai
kóborkutyák helyzetét. Egy frettenhami
állatvédõ egyesület a gazdátlan jószágok
sanyarú sorsától meghatódva úgy döntött,
a szigetországba szállítja a gazdátlan
négylábúakat. A szállítás kutyánként 200
fontsterlingbe kerül, amit a britek fizetnek
ki (Adevãrul). Mivel Romániában nem
léteznek a mezõgazdaság támogatására
szakosodott kereskedelmi bankok, föltét-
lenül szükségesnek mutatkozik egy „far-
merbank” létrehozása, amely az ágazat
fejlesztését finanszírozná – véli Stelian
Fuia mezõgazdasági tárcavezetõ   (EVZ). 

Sipos M. Zoltán

„Régi adósságot törlesztet-
tünk” – jelentette ki szomba-

ton Kolozsváron Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök a Kulturális
Autonómia Tanács (KAT) meg-
alakulása után. A politikus arra
utalt, hogy a testület létrehozását
az RMDSZ alapszabályzata is
elõírja.

Kelemen tájékoztatása szerint
a KAT az RMDSZ-nek az az in-
tézménye, amely a tudományos
élet, a mûvészet, az oktatás, illet-
ve a szövetséggel partnerségben
lévõ szervezetek képviselõit
gyûjti össze. „A testület kereté-
ben nagyon aktív és nyitott pár-
beszédet kívánunk folytatni ok-
tatási, tudományos, kulturális
kérdésekrõl: gyakorlatilag a ro-
mániai magyarság tág értelem-
ben vett kulturális jövõképét ala-
kítanánk ki” – fogalmazott a saj-
tótájékoztatón Kelemen Hunor,
aki bízik abban, hogy a KAT
munkája nagymértékben hozzá-
járul majd a következõ években
az RMDSZ stratégiaképzéséhez,
a közpolitikák kialakításához.
„Reményeink szerint az új testü-
let olyan intézményes párbeszéd-
re teremt lehetõséget a civil tár-
sadalom, az egyházak és a politi-
kum között, amely minden
olyan kérdésre választ próbál ad-
ni, ami a romániai magyar kö-
zösséget érdekli és jövõjét meg-
határozza” – mondta Kelemen.

Az alakuló ülésen meghívók
alapján vettek részt a különbözõ
kulturális intézmények képvise-
lõi. A résztvevõk Székely Ist-
vánt, az RMDSZ társadalom-
szervezésért felelõs fõtitkár-he-
lyettesét választották meg a tes-
tület ideiglenes elnökévé. A
KAT-nak három alelnöke és há-
rom titkára lesz: Székelyföldet
Antal Attila és Szonda Szabolcs,

Bánságot, Partiumot és Szilágy-
ságot dr. Széman Péter, valamint
Kereskényi Gábor, Közép-Er-
délyt és Maros megyét Bandi
Katalin és Házi Bakó Eszter kép-
viseli. A Kulturális Autonómia
Tanács mûködési szabályzatá-
nak kidolgozása után kerül sor a
tisztségek véglegesítésére.

Oktatási fejlesztési
stratégia készül

„Össze kell gyûjtenünk azokat
az önszervezõdéssel kapcsolatos
elképzeléseket, amelyek az el-
múlt években elakadtak, és eze-
ket kell sikerre vinnünk” – fogal-
mazta meg az elõtte álló idõszak
munkáját Székely István. Hozzá-
tette: az utolsó népszámlálás
adataiból kiindulva közép- és
hosszú távú középiskolai oktatá-
si fejlesztési stratégiát kell kidol-
gozni, össze kell hangolni az
egyetemek felsõoktatási kínála-

tát szakok és regionális leosztás
szerint. Hasonlóképpen prioritást
élvez a közmûvelõdési és mûvé-
szeti intézmények, a magyar há-
zak tevékenységének Erdély-szin-
tû összehangolása, hálózatként
való mûködtetése. „Ugyanakkor
napirendre kell tûzni a széttörede-
zett magyar nyelvû tájékoztatás-
ból fakadó gondok orvoslásának
lehetõségeit, de ugyanúgy cél az
erdélyi magyar képzõmûvészeti
közgyûjtemény, az erdélyi gyûjtõ-
könyvtár létrehozása, valamint
épített örökségünk, természeti
kincseink minél teljesebb bekap-
csolása a turizmusba” – mondta
Székely. 

A törvényre várva

Márton Árpád képviselõtõl
megtudtuk, a hétvégén megala-
kult testület a kisebbségi törvény
elfogadásáig korlátozott hatáskör-
ben lát el feladatokat a romániai

magyar közösség identitását érin-
tõ kérdésekben. A politikus el-
mondta, a kisebbségi törvény
RMDSZ által javasolt változatá-
ban az egyes kisebbségi közössé-
gek választások útján állítanák fel
kulturálisautonómia-tanácsaikat,
amelyek a parlament által rájuk
ruházott jogkörökkel rendelkez-
nének. Joguk lenne dönteni példá-
ul az adott közösség oktatási, kul-
turális és médiaintézményei veze-
tõinek kinevezésérõl – magyaráz-
ta Márton. „A parlament várható-
an a kisebbségi törvénynek egy
olyan változatát fogadja majd el,
amelynek megfelelõen a hétvégén
megalakult testület kapná meg a
jogszabályban meghatározott jog-
köröket” – mondta a képviselõ. A
kisebbségi törvény vitája jelenleg
elakadt a képviselõház emberjogi
szakbizottságában. Korábban az
RMDSZ a kormánykoalíció tá-
mogatásának egyik feltételéül
szabta a jogszabály elfogadását. 

KAT-egórikus az RMDSZ
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Folytatás az 1. oldalról

Hasonló álláspontra helyezkedett
Kelemen Hunor mûvelõdésügyi
tárcavezetõ is, aki a hétvégén Ko-
lozsváron leszögezte: az RMDSZ
a restitutio in integrum elv tiszte-
letben tartását kéri. Kormányzati
források szerint „magas szintû
egyeztetések” eredményeként nö-
velték a kárpótlások felsõ határát
15 százalékra. A törvény elsõsor-
ban a történelmi egyházakat és ki-
sebbségi közösségeket érintené
kedvezõtlenül, ugyanis a magán-
személyek számára megítélhetõ
kárpótlások elenyészõ összeget je-
lentenek. Bogdan Drãgoi pénz-
ügyminiszter 70 milliárd lejre ér-
tékelte az elkobzott és még rende-
zetlen ingatlanok piaci értékét,
amelynek közel fele – 34 milliárd
lej – a római katolikus egyházat il-
letné meg. Nem ért egyet a pénz-
ügyminiszterrel Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök, mûvelõdésügyi
miniszter, aki szerint meg kell tar-
tani a természetbeni visszaszol-
gáltatást. Kolozsvári sajtótájékoz-
tatóján Kelemen leszögezte, a ko-
alíciós tanács mai ülésén kérni
fogja, hogy az új restitúciós tör-
vény tervezetébe kerüljön vissza a
természetbeni viszszaszolgáltatást
lehetõvé tevõ cikkely. 

Folytatás az 1. oldalról

A három párt helyi vezetõi márci-
usban egyszer már tárgyaltak az
összefogás lehetõségérõl, akkor a
Kolozsvári Magyar Politológus-
hallgatók Társasága ültette egy
asztalhoz a politikusokat. Késõbb
Gergely Balázs nyílt levélben for-
dult az RMDSZ-hez és az MPP-
hez azzal a kéréssel, hogy üljenek
le ismét tárgyalni, ám a levél vá-
lasz nélkül maradt. A Kolozs me-
gyei RMDSZ-szervezet elnöke,
Máté András korábban az ÚMSZ-
nek azt nyilatkozta: a szövetség
csak úgy tudja elképzelni az
együttmûködést a másik két féllel,
ha jelöltjeik a tulipán színeiben in-
dulnak a választásokon.

A sikertelen tárgyalások követ-
keztében mind az RMDSZ, mind
pedig az EMNP a hétvégén to-
vábbi, a választások elõkészítésé-
hez szükséges lépéseket tett. 

Az EMNP a kolozsvári Farkas
utcában, a Szent György-szobor
elõtt mutatta be polgármesterje-
löltjét és tanácsosjelöltjeit. Ger-
gely Balázs polgármesterjelölt el-
mondta, azzal a feltétellel vállalta
el a jelöltséget, hogy ha az április
végi határidõig megegyezés szüle-
tik a magyar pártok között, kész
visszalépni. Gergely Balázs hoz-
zátette, egy közelmúltban készí-

tett felmérés azt jelzi, jelentõs
azoknak a kolozsvári magyarok-
nak a száma, akik nem mennének
el szavazni, ha csak az RMDSZ
jelöltjeire szavazhatnának, és aki-
ket az EMNP választási indulása
szólít az urnákhoz. Az EMNP al-
elnöke kijelentette, a kolozsvári
magyarok fásultságát, közömbös-
ségét tartja a legnagyobb ellenség-
nek, amelyet választási indulásá-
val le szeretne gyõzni.

Ugyanaznap rangsorolta ön-
kormányzati képviselõjelöltjeit az
RMDSZ kolozsvári küldöttgyûlé-
se is, ez alkalommal a testület
megerõsítette Eckstein-Kovács
Péter polgármester-jelöltségét. A
Traian Bãsescu államfõ kisebbségi
tanácsadói tisztségérõl nemrég le-
mondott politikus az MTI-nek el-

mondta, nem örül annak, hogy
megoszlanak a kolozsvári magyar
szavazatok, de e helyzeten maga
nem tud változtatni. 

A rangsorolás nagy vesztesének
László Attila kolozsvári alpolgár-
mester tekinthetõ, ugyanis a
Kolozs megyei RMDSZ volt el-
nökét csak a hetedik, tulajdonkép-
pen esélytelen helyre helyezték.
„Úgy tûnik, azoknak, akik rang-
soroltak, fontos volt a változás” –
értékelte lapunk kérdésére Csoma
Botond városi tanácsos a hétvégi
rangsoroló eredményeit. Õ egyéb-
ként a listán második helyet ka-
pott. Mint elmondta, egyelõre
semmit nem tud arról, hogy a szö-
vetség tárgyalni készülne a nép-
párttal a helyi összefogás kérdésé-
ben. 

Utolsó esély Kolozsváron?

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a KAT alakíthatja ki a magyarság kulturális jövõképét

Restitúciós 

feszültségek

Elõválasztással rangsorolt a csíki RMDSZ 
Nyílt, állóurnás elõválasztáson rangsorolta képviselõjelöltjeit
tegnap az RMDSZ Csík területi szervezete. Önkormányzati
képviselõjelöltnek huszonegyen, városi körzeti felelõsnek
tizenkilencen jelöltették magukat. Az elõválasztáson mintegy
3219 szavazópolgár vett részt, az érvényes szavazatok száma
3196 volt. A szavazás eredményeként kialakult listát Ráduly
Róbert polgármester két helyettese, Antall Attila és Szõke
Domokos vezeti. Mögöttük, a képzeletbeli dobogó harmadik
helyére Xantus Attila önkormányzati képviselõt rangsorolták a
csíkszeredai választók. Az önkormányzati jelöltek mellett a
szövetség érdekképviseleti munkájára jelentkezõ összes jelölt
megkapta a többség támogatását. 

Fotó: RMDSZ
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Lokodi Imre

Az RMDSZ színeiben
ön indul a székelyudvarhe-
lyi polgármesteri székért.
Hogyan jutott erre az elha-
tározásra? 
– Feltett szándékom volt,
hogy csak akkor indulok
polgármester-jelöltként, ha –
miután négy évig beöltöttem
már ezt a tisztséget – az ud-
varhelyiek többsége kam-
pányindításkor úgy gondol-
ja, bizalmat szavaz számom-
ra. Közvélemény-kutatások-
kal ezt meg lehet állapítani,
és nem csak az én csapatom,
az ellenzék is készített fel-
méréseket. Ezek eredménye
arra ösztönzött, hogy indul-
jak. Önkéntesek 3 nap alatt
2000 aláírást összegyûjtöt-
tek, aminek nyomán beje-
lentettem: indulni fogok.

Önt az RMDSZ-ben
különutasként is szokták
emlegetni.
– Én mindig az elvek men-
tén haladtam, ezért „hosz-
szútávfutónak”, nem a pilla-
nat emberének tartom ma-
gam. A polgármesteri tiszt-
ség számomra hivatás, de
nem kívánok bármi áron

tisztségviselõ lenni. Nem le-
het a torkomon lenyomni
olyan ötleteket, gondolato-
kat, amelyekkel nem értek
egyet. Az RMDSZ-ben he-
lye van a más véleménynek
is. Így a különvéleményem
is mindig meghallgattatott,
ha nem is mindig tetszett.
Ez akkor is így mûködött,
amikor a területi elnökök ta-
nácsában szinte egyedül vol-
tam azzal a véleményem-
mel, hogy a Demokrata
Párttal össze kell fogni. Úgy
tûnik, az idõ engem igazolt. 

A közvélemény-kutatá-
son milyen eredményt ért
el?
– A tetszési indexem 70 szá-
zalék fölött áll. 

Húsz éve van közszolgá-
latban. Nem lehet megun-
ni?
– A munkát sosem lehet
megunni. Ez engem éltet.
Igaz, eddig napi 12 órákat
dolgoztam, szombatot, va-
sárnapot is beleértve, most
már tízzel is megelégszem,
hiszen megérzem azt a 20
évet, ami mögöttem áll.

Ellenlábasa, a néppártos

Tankó Gyula szerint a vá-
rosnak olyan elöljáróra van
szüksége, aki a földön jár
és az emberekkel naponta
kommunikál. 
– Én, bár értelmiségi család-
ból származom, diákként
együtt dolgoztam egyszerû
emberekkel, akikre ma is fel-
nézek. Persze a tisztségvise-
lés azt is jelenti, hogy nem
akármikor vegyülök el kocs-
mában. A hátbaveregetéseket
nem szeretem, az embernek
kell hogy legyen tartása.
Mindig mérlegelnem kell azt,
hogy miként tudok hatékony
lenni, az erõmet be kell osz-
tanom. Nem tudok minden-
kit fogadni, csak azt, akinek
tényleg gondja van. 

Székelyudvarhely a vá-
rosi tanács mûködésképte-
lenségérõl volt híres. 
– Én azt vállaltam, hogy
Székelyudvarhelybõl mo-

solygósabb várost faragunk.
Ez nem igazán sikerült. Volt
két nagyon erõs szekértábor,
gyakori volt az egymásra
nyilazás, az egyéni érdekek
sokszor felülírták a közössé-
gi érdeket. Ezt a helyzetet
meg kellett szüntetni. Azt
elértem, hogy a különbözõ
táborok tagjai, fõleg az ér-
telmiségiek, ne akarjanak
föltétlenül haragudni egy-
másra. Azt mondtam, en-
gem nem érdekel, hogy ki
melyik táborba tartozott, ar-
ról beszéljünk, ki hogyan vi-
szonyul a város dolgaihoz.
Számomra mindenki part-
ner, aki így gondolkodik.
Most már MPP-s tagok,
szimpatizánsok is mondják,
rám szavaznak.

Szász Jenõ pert nyert.
Várható, hogy visszahelye-
zik alpolgármesteri tisztsé-
gébe?

– Jó ügyvédei és sok pénze
van Szász Jenõnek. Ezt a
pert ügyeskedéssel nyerte
meg, de lehet, hogy más-
honnan is érkezett számára
segítség. Szász sokat han-
goztatja a választás szabad-
ságát, ám nem tudja elfo-
gadni a többség határozatát
– hiszen a tanácsosok minõ-
sített többsége döntött úgy,
hogy felbontja a munkaszer-
zõdését. Ezt a magatartást
nem tartom helyénvalónak,
mint ahogyan azt sem helye-
seltem, hogy havonta hat-tíz
órát dolgozott, és felvette a
fizetését. Nos, ha vissza kell
neki jönnie, másfél hónapig,
valahogy csak kibírjuk.

Amikor önök 2008-ban
átvették a várost, 10 millió
lejes adóssággal szembesül-
tek. 
– Ez a 10 millió lej majd-
nem másfél éves szabadon
elkölthetõ fejlesztési pén-
zünket jelenti. Sikerült
azonban megoldást talál-
nunk, és most már a köz-
üzemek például jól mûködõ
céggé lett, így nem kellett 30
százalékkal emelnünk a fû-
tési költséget a rendszer kor-
szerûsítése nyomán.

Télvíz idején megtör-
tént, hogy nem volt fûtése
Székelyudvarhelynek.
– Ez 2007 decemberében, az
elõzõ polgármester idején
történt. Nos, mi biomasszás
kazánokat vettünk, pályáza-
tot nyertünk napelemes
kollektorrendszerre, 600 csa-

ládnak szinte ingyen tudjuk
a melegvizet adni. Egytize-
dére csökkentettük a meleg-
víz-veszteséget. Az udvarhe-
lyi távfûtési rendszer rendbe-
tétele volt az egyik legfonto-
sabb célunk, mert a fûtés az
egyik legnagyobb költség-
elem. Most 30-40 százalék-
kal hatékonyabb a rendszer.
Hõerõmûvet is szeretnénk,
egy német céggel alá is írtuk
az együttmûködési szerzõ-
dést, amelynek nyomán
újabb 25 százalékkal csök-
kenthetjük az árakat. Nagy
kihívás volt számunkra,
hogy a helyi kórház a mi
alárendeltségünkbe került.
Ma már ott tartunk, hogy
rendbe tettük a sebészetet, a
fizikoterápiás részleget, a
legmodernebb CT-vel mi
rendelkezünk a térségben.

Mi a helyzet Székely Tá-
madt Várral?
– Az RMDSZ segítségével,
és annak köszönhetõen,
hogy van egy mûvelõdési
miniszterünk, sikerült a mû-
emléket az országos felújítá-
si programba belefoglalni.
Arról is beszéltem Kelemen
Hunor miniszter úrral, hogy
a Tamási Áron Gimnázium
esetében is találunk majd le-
hetõséget az épület felújítá-
sára. Hazahozzuk Nyírõ Jó-
zsef hamvait, május végére,
június elejére befejezzük a
Márton Áron tér felújítását.
Több iskolai sportpályát
rendbe tettünk, azzal a felté-
tellel, hogy más iskolák is
használhatják azokat.

„Mosolygósabb várost szeretnék”

Gyulay Zoltán

Áder Jánost azért nevezik
csornai Charles Bronson-

nak, mert ezen a kisalföldi
településen látta meg a nap-
világot 1959. május 9-én, s
mert a fideszesek körében
szinte kötelezõ volt az arc-
szõrzet. Áder János a mai
napig megõrizte; a szom-
széd „vár”, Pápa képviselõ-
je, Kövér László, a Magyar
Országgyûlés elnöke – jelen-
leg ideiglenes államfõ –
rendszeresen fogadalmat
tesz az arcszõrzetével kap-
csolatban: „levágattam,
mert megígértem”; „2006-
ban megfogadtam, ha az a
garnitúra, amely visszaidéz-
te az 1990 elõtti idõszakot,
feláll a hatalom székeibõl,
az lesz az a pillanat, amikor
levágatom a hajam”. A fo-

gadalom tehát már a Horn-
kormány idején érvényben
volt.

Mandátum 1990-ben

Áder hasonló fogadalmá-
ról nem tudunk; õ a magyar
politikai élet egyik meghatá-
rozója, már 1990-ben beke-
rült – igaz, akkor még ellen-
zékben – a rendszerváltó ma-
gyar parlamentbe. Jogot vég-
zett az ELTE-n, majd egy
évig elõadó volt a hatodik ke-
rületi tanács lakáscsereosztá-
lyán, 1986-tól az akadémia
szociológiai kutatóintézet-
ében dolgozott tudományos
munkatársként. Megjárta
Lakiteleket, részt vett az El-
lenzéki Kerekasztal munká-
jában, és tagja volt az Orszá-
gos Választási Bizottságnak,
amit hamar a Fidesz kam-

pányfõnöki posztjára cserélt.
Az 1990. évi választásokon
az elsõ forduló után visszalé-
pett az SZDSZ-es induló ja-
vára, õ maga listán szerzett
mandátumot; ezt követõen
1992-ben a választmány el-
nöke, 93-ban a párt alelnöke,
1994-ben ismét a Fidesz
kampányfõnöke lett. Nyerõ
pozícióból indultak, de az
MDF-fel közös, úgynevezett
székházügy és a Fodor-
szárny távozása kis híján öt
százalék alá tolta a pártot.
Ugyan 1997 szeptemberében
– még ellenzékben – az Or-
szággyûlés alelnökének vá-
lasztották, a következõ évi di-
adal azonban már a házel-
nökségig, vagyis a három leg-
fõbb közjogi méltóság (ál-
lamfõ, kormányfõ, házel-
nök) egyikének székébe röpí-
tette. Ennél már csak a bel-

ügyminiszterség lett volna
testhezállóbb feladat számá-
ra. Készült is rá, s úgy volt,
ha 2002-ben hozzák a papír-
forma gyõzelmet, átveszi
Pintértõl a BM-et. Csakhogy
bár hõsünk ugyan ismét gyõ-
zött Csornán, az Orbán-kor-
mány elbukott.

Elkezdett 
angolul tanulni

Áder pedig ment a kar-
tácstûzbe: elõretolták frak-
cióvezetõnek. Keményen
fogta a brigádot, mesélik, so-
ha korábban nem volt olyan
rend, mint az õ érájában.
Nem utolsósorban kiderült
róla: kiváló debattõr. Papí-
ron úgy látszott, erõsödik,
hiszen Pokorni Zoltán akko-
ri pártelnök lemondása után
ügyvezetõ alelnöki rangban
õ vezette a Fideszt. A való-
ságban azonban kiszorult az
irányításból. A Fidesz addig
megyei szervezetekre épült,
amelyeket Áder irányított:
neki jelentettek, hozzá vol-
tak lojálisak a megyei elnö-
kök. Ám a választási vereség
miatt lépéskényszerbe kerü-
lõ Orbán a régi struktúra
szanálása mellett döntött.
Áder tiltakozott, mégis be-
állt a sorba, s elkezdte a szá-
molást: hol hány és milyen
mandátumra van szükség a

gyõzelemhez. Bármikor kér-
dezték meg az újságírók a
2002. és a 2006. évi választá-
sok elõtt Orbán Viktort, hol
és kire számíthatnak, bizo-
nyosak lehettek a feleletben:
errõl kérdezzék meg Áder
Jánost, õ a „fejszámoló mû-
vész”. Az új és azóta is mû-
ködõ rend alapjai a választó-
kerületek, amelyeknek Or-
bán által személyesen kivá-
lasztott vezetõi utóbb szinte
automatikusan képviselõje-
löltekké váltak. Vagyis már
2002-ben és 2003-ban tudni
lehetett: legyen bármekkora
is a következõ választások
után felálló frakció, annak
tagjai O.V. embereiként ke-
rülnek be. Az új szeleknek
megfelelõen 2003-ban „pol-
gári körös alapon” szövetség
alakult a Gesztenyés-kert-
ben. Ekkoriban terjedt el a
Fideszben, hogy az addig
csupán német alapfokú
nyelvvizsgával bíró Áder an-
golul kezdett el tanulni.

Hazatért 
körzetet kiszámolni

Orbán 2005 novemberében
hozta nyilvánosságra a 2006-
os fideszes országgyûlési
képviselõjelöltek listáját. „Ez
már nem az én frakcióm
lesz” – állítólag így fakadt ki
Áder egy elnökségin. Kije-

lentette, alakuljon bármiképp
a választás, tavasztól nem
vállalja tovább a frakcióveze-
tést. A párt 2006. évi Kossuth
téri kampánygyûlésén még
ott ült a tribünön, de a bukás
éjszakáján, a Várban már
nem láthattuk a színpadon.
Beszédes gesztus. Miként az
is, hogy – ígéretéhez híven –
lelökte magáról a frakcióve-
zetést. Sõt, új párt alapításá-
nak hírébe keveredett.

Történt, ahogy történt,
Áder már 2007-ben bejelen-
tette, hogy 2009-ben indulni
kíván a 2009. évi európai
parlamenti választáson. Miu-
tán mandátumot szerzett, le-
mondott magyar országgyû-
lési képviselõi mandátumá-
ról, és azóta az Európai Par-
lamentben politizál. De mert
a Magyar Országgyûlés már
régóta adós volt a választási
kerületek és körzetek (egyál-
talán: a magyar választási
rendszer) reformjával, az ezt
a Fidesz számára kétségkívül
kedvezõ módon szabályozó
törvény megalkotásában
nagy valószínûséggel Brüsz-
szelbõl haza-hazajárva Áder
János is vezetõ szerepet vitt.
A két év múlva esedékes
újabb parlamenti választások
„matematikai” megnyerésé-
nek lehet egyik jutalma a vá-
ratlanul megüresedett állam-
fõi tisztség betöltése. 

A csornai Bronson a Sándor-palotában

Háttér oldalunkon hétfõnként rövidí-

tett változatban közöljük az Erdély

TV Többszemközt címû mûsorában

elhangzó interjúkat. A mai interjú-

alany Bunta Levente, Székelyudvar-

hely polgármestere.

Gyakorlatilag eldõlt, hogy Áder János lesz Magyarország

köztársasági elnöke. Ki is ez a bajszos, komor ember, akit

csornai Charles Bronsonként szokás emlegetni? – teszi fel

a kérdést a Hír24 címû internetes oldal. Áder János, az

1988-ban hangját hallató ifjú párt alapítója – rendszervál-

tó. Bár lecsúszott a Fidesz 88 márciusi megalakításáról,

egy hónappal késõbb belépett a pártba, sõt a „hatos fo-

gat” tagja lett. Áder a rendszerváltást erõteljes hangon

követelõk közé tartozik.

Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere



Zatykó Gyula, az MPP volt bihari elnöke
és az EMNP jelenlegi megyei alelnöke
azért indul a nagyváradi polgármester-vá-
lasztásokon, mert tudja, hogy semmi esé-
lye. Ezt õ maga nyilatkozta az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt nagyváradi sajtótájékoztató-
ján, hozzátéve, hogy õ „nem konfrontatív
politikus” (ezért indult a választási kam-
pányban, amely éppen hogy a személyek
és programok ütköztetésérõl szól), s „mint
tõsgyökeres váradi, látja a város problémá-
it, kitörési pontjait”. Figyelem, Zatykó úr
nem Bivalyröcsögén pályázta meg a pol-
gármesteri tisztséget, hanem egy több mint
kétszázezer lakost számláló megyeszékhe-
lyen! A Partium fontos ipari és kulturális
központjában, ahol ma is mintegy 45 ezer
magyar él (s amely ezzel az országban a

harmadik legnagyobb ma-
gyar lakosságú város).
Nos, ha Nagyváradon az
EMNP csak egy Zatykó-
kaliberû politikust tudott

kiállítani, akkor máris
megkaptuk az egyik
választ arra, hogy mi-
ért hiúsul meg rendre
minden fontosabb er-

délyi városban a magyar–magyar összefo-
gás a helyhatósági választások elõtt.
Az EMNP és az MPP dilettantizmusa, az,
hogy képtelenek egy felkészült politikai eli-
tet kitermelni, amelyik megszorítaná
és/vagy tárgyalóasztalhoz kényszerítené az
RMDSZ-t, odavezetett, hogy Kelemen
Hunorék ha akarnának,
sem tudnának megegyez-
ni, mert egyszerûen nincs
partnerük (legfeljebb
Zatykó úr megmutathatná
Cseke Attilának, hogy hol
vannak a város kitörési
pontjai). Most látszik meg igazán, hogy az
EMNP-t és az MPP-t felülrõl hozták létre,
nincs olyan valós politikai érdek, amely a
létezésüket indokolná, ezért értelemszerû-
en nem is alakulhatott ki az a politikai elit,
amelyik artikulálni tudta volna a – nem lé-
tezõ – társadalmi igényt.
A magyar összefogás elmaradásának a
helyhatósági választások elõtt azonban van
egy másik, immár taktikai oka is. Az
EMNP mecénásai számára a helyhatósági
választások kimenetelének nincs különö-
sebb fontossága. Budapesten a népben és
nemzetben gondolkodó kormánypárti poli-

tikusoknak szemmel láthatóan nem számít,
hány magyar polgármesterünk, helyi vagy
megyei tanácsosunk lesz Romániában júni-
us tizedike után. Nekik az a fontos, hogy
számszerûsíteni tudják az erdélyi távirányí-
tott pártok támogatottságát, és az országos
választások elõtt felmérjék zsarolási poten-

ciáljukat.
Mellesleg ugyanezt az
RMDSZ is tisztázni sze-
retné, hiszen vezetõi és
jelöltjei legalább olyan kí-
váncsiak konkurenseik
erejére, bár kétlem, hogy

Zatykó Gyula nyilatkozatának elolvasása
után nõtt volna bennük a megegyezési haj-
landóság (vállalva annak kockázatát is,
hogy sohasem tudják meg, hol vannak a
város kitörési pontjai).
A népszámlálási adatok és az itt-ott már
megjelenõ közvélemény-kutatási adatok is-
meretében a magyar szervezetek kompro-
misszumra való képtelenségének egyetlen
városban van nagyobb kockázata, ez pedig
Marosvásárhely. Azt követõen, hogy a mó-
dosított választási törvény értelmében a
polgármestert egyetlen fordulóban a le-
adott szavazatok relatív többségével vá-

lasztják meg, és az ellenzéki Szociál-Libe-
rális Szövetség két héttel ezelõtti közös
kongresszusán „kõbe véste”, hogy sem a
helyhatósági, sem pedig az országos vá-
lasztásokon nem mûködik együtt a PDL-
vel és Traian Bãsescuval, a magyarságnak
most reális esélye van arra, hogy ismét pol-
gármestere legyen a Bolyaiak városában.
Az etnikai arányok és a politikai erõvi-
szonyok ismeretében Vásárhelyen valóban
minden szavazat számít. Dr. Vass Levente
felismerte ezt a különleges helyzetet, és kö-
römszakadtáig ragaszkodott az egységes tá-
mogatottság megszerzéséhez, majd amikor
annak nem látta további esélyét, visszalé-
pett. Érzésem szerint elvszerû, de taktikai-
lag rossz döntés volt a részérõl, hiszen ki-
zárólag a szervezetek összefogásában gon-
dolkodott, és nem merte a vásárhelyi ma-
gyarok bölcsességére bízni a választást.
Frunda György nagyon nehéz feladatra
vállalkozott, de felelõsségteljesen tette. Õ
jogosan abban bízik, hogy a marosvásárhe-
lyi magyarok és – miért ne – románok
megtalálják a kiutat abból a csapdahelyzet-
bõl, amelybe a politikai pártok taktikai ve-
télkedése juttatta a város lakosságát. Meg-
találják a reális kitörési pontokat.

Megesett velem az a balszerencse, hogy egy drezdai kirándulá-
son, amikor is a város környékén barangoltam, átrobogott rajtam
a gyorsvonat. Olyan káprázatosan széttrancsírozott, hogy másfél
évbe telt, amíg tökéletesen összetákoltak a kórházban. Eredetileg
úgy terveztem, hogy a drezdai kirándulásból négy nap múlva té-
rek vissza Prágába, de több mint tizennyolc hónap lett belõle.
Végeredményben is mindannyian Isten kezében vagyunk, csak-
hogy én ráadásul még az orvosok kezébe is kerültem.
Borzalmasan néztem ki. Hogy mi és mennyi maradt bennem a
sajátomból, mai napig sem tudom. Csak azt tudom, hogy 18 or-
vos és 52 asszisztens állított össze mesterségesen. De milyen gyö-
nyörûen! Kaptam egy bizonylatot arról, hogy mi mindenbõl rak-
tak össze, hogy szörnyként tovább tengethessem életem. A bi-
zonylat 14 oldalból állt. Csak az agyamból maradt egy kevéske,
valamennyi a gyomromból, körülbelül 15 kilogramm a saját hú-
somból, fél liter a vérembõl. A többi mind idegen volt, kivéve a
szívemet, amelyet az enyémbõl és egy marhaszívbõl varrtak ösz-
sze. Az orvostudomány valóságos diadalünnepet ült.
A bõröm teljes egészében mesterséges volt. (…) Esetem nagysze-
rû példája volt annak, hogy az orvostudomány milyen pompásan
tud különbözõ részekbõl egy új embert építeni, akárcsak a gyere-
kek az építõkockákból várat. Amikor kieresztettek a kórházból,
elmentem a központi temetõbe búcsút venni maradványaimtól,
amelyeket a temetõnek abban a külön részében helyezték el, aho-
vá a kórházakból származó emberi testrészeket földelik.

Jaroslav Hašek: Császári és királyi vámhivatal 
Fordította Tóth Tibor

A város kitörési pontjai
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Ha eddig nem volt lefordítva észak-koreai nyelvre –
amely, hitem szerint, gyökeresen különbözik az im-
perialisták járszalagán sínylõdõ dél-koreai elkorcso-
sult, népbutító dialektustól, a szolgalelkû déliek
amerikaiak és japánok elõtti habogásától, hiszen az
északi az büszke, független, legyõzhetetlen, hódolat-
teljes, a vezetõ tiszteletén remegõ, élõ, jelszavakban
is kifejezhetõ nyelv –, nos, ha még az északiak nem
fedezték föl a magyar irodalmat (bár e téren bizo-
nyosan sokat tettek az egykor a Magyar Népköztár-
saság békés építõmunkával gyarapodó iparosított
mezõgazdasági területén tanult koreai népi demok-
ratikus diákok a szocialista nemzetköziség fordító
programjainak keretében), akkor most lenne az ide-
je, hogy azonnal a dolgozó nép rendelkezésére bo-
csássák Karinthy Frigyes halhatatlanját. Nem baj,
ha nem érti az északi vaskohász az irodalmi utalá-
sokat, a paródiába foglalt szerzõk mûveinek finom-
ságait, félre a burzsoá öncélúsággal (!), és hogy mi
bennük a sajátosan magyar. Hogy lényegre törõen
fogalmazzunk: kivonatban is lehet közölni a mûvet,
hiszen a cím a lényeg: Így írtok ti.
Sõt jelszóként is. Emlékezzünk a nagy mû példabe-
szédére: „Célozni tanulnak a katonák egy káplár
vezetése mellett. Nem valami fényesen megy a do-
log. A káplár dühösen szidja regrutáit, aztán kikap-
ja a puskát egyiknek a kezébõl, mikor éppen
megint elhibázta. Szamarak – kiabál a káplár –,
tudtok ti lõni! Adjátok ide azt a puskát! Ide nézze-
tek! Céloz és hetykén lõ. De nem talál. Egy percre
zavarba jön. Aztán mérgesen rámordul az egyik ka-
tonára: – Így lõsz te! Megint céloz. Nem talál. Egy
másikhoz fordul: – Így lõsz te!  S így tovább. Végre
kilencedszer talál. Mellére üt: – És így lövök én! A
kilencedik lövés még késik. A káplár keze még
reszket, de szemei egy árnyalattal talán már tisztáb-
ban látják a célt.” 
A ballisztikus észak-koreai rakéták elseje a tengerbe
bukott. Kim Dzsong Uncsi egy percre zavarba jött,
ám nagy fennhéjázó katonai parádét rendezett
Phenjanban. És rámutatott a nép ellenségeire: Így
lõtök ti.  Örületes taps, ujjongás, felhívások, rizs-
adagfelajánlások, még elszántabb harckészültség.
Országos talpnyalóverseny pionír, ifjúmunkás és fel-
nõtt kategóriában. Férfiak és nõk vegyes techniká-

val. Ezalatt a gyárakban és üzemeken, a
szántóföldeken és laktanyákban, isko-
lákban és börtönökben, ahol a magyar
mûfordítók is sínylõdnek, újabb
interkoreális rakétákat gyártanak hõs
kommunisták. A kilencedikre sikerül?

De akkor ki fogja megünnepelni a
koreai tudományos és mûszaki
zsenialitást, az eszme gyõzelmét

a józan ész felett?Sebestyén Mihály
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Budapesten nem számít,
hány magyar polgármes-
terünk, helyi vagy megyei
tanácsosunk lesz.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Akinek nincs jelleme, nem ember: tárgy.” 
Nicolas Chamfort

Igény

A baleset

Karinthy 
– koreaiul 

Székely Ervin

A nap címe. Bukarest, 2015. Három évvel 
a kóbor kutyák teljes eltûnése után egy pél-
dány föltûnt a fõvárosban. A hatóságokat
sokkolta az eset, Gabriel Bejan, România
liberã

Magyarázat. Ízes pamflet annak apropóján,
hogy az egyik fõpolgármester-jelölt, Silviu
Prigoanã (PDL) a lapnak adott interjújában
kijelentette, ha megválasztják, hat hónapon
belül eltûnik Bukarest utcáiról az összes gaz-
dátlan eb. A történet a címben leírt helyzettel
indul, mint kiderül, a fõpolgármester addig
(2015-ig) minden problémát megoldott, Bu-
karest maga a földi paradicsom: turisztikai
célpontként, a tisztaság és a közlekedés
szempontjából világelsõ – és akkor beüt a
ménkû! A fõpolgármester nem habozhat, fel
kell hívnia azokat, akik el egy éjszaka alatt
eltüntettek hatvanezer kóbor kutyát... „Kap-
csolja Szöult!” – mondja a titkárnõnek.

Beton. Érdekes (lehet, hogy csak nekünk),
mennyire be van betonozva egyes polgármes-
terek helye. Ennek oka nyilván az, hogy jól
végezték a dolgukat, számíthatnak a lakosság
bizalmára, következménye pedig az, hogy az
ellenzék a helyhatósági választásokon nem
szerez annyi szavazatot, amennyit remél.
(Mûködnek egyéb „konzerváló” mechaniz-
musok is: szavazatvásárlás ajándékokkal, ete-
téssel, csalások...) Az Adevãrul egy olyan
utóbbi felmérést ismertet, amely szerint pél-
dául Sorin Oprescu fõpolgármester ötven
százalék fölötti eredménnyel szerez újabb
mandátumot. A fõvárosi rekorder azonban
Neculai Onþanu második kerületi polgármes-
ter, akit több mint 76 százalékkal választa-
nak újra. 

Þepelea bácsi. Ismertük az agg parasztpárti
akadémikust, aki csütörtökön halt meg, 96
éves korában. Sokat sínylõdött börtönben,
tudott magyarul, akkor volt a parlament kul-
turális bizottságának elnöke, amikor az audio-
vizuális törvény született. Egyszer jelöltként
valamilyen Tanácsba elmondtuk neki, hogy
1989-ben kirúgtak az RKP-ból, tehát a fordu-
latot már nem párttagként éltük meg, felkiál-
tott: „Ce baftã! Micsoda szerencse!”

A nap álhíre. A piacon a kofa, amikor to-
vább akartunk menni, megragadta kabátujju-
kat: „Uram, ha már nem kell a pityókám,
legalább lájkoljon a fészbukon!” Megígértük. 



Toronyi Attila, Budapest

Míg a svájci Davos vi-
lággazdasági fórumán

fõként a gazdaság globális
összefüggéseirõl esik szó, a
Szovátán sorra kerülõ szak-
mai csúcstalálkozón a regio-
nális összefogásra helyezik
a hangsúlyt. Az esemény-
nek immár ötödik alkalom-
mal ad otthont a sóvidéki
város, de míg korábban a ro-
mán–magyar kapcsolatok
elmélyítése volt a cél, az idei
rendezvény – május 5. és 7.
között – felöleli a közép-ke-
let-európai régió egészét.

A térség államaiban mû-
ködõ vállalatok vezetõi,
szakértõk, tanácsadók és
elemzõk arra keresnek vá-
laszt a konferencián, hogy
miként lehetne elõmozdíta-
ni a régió kis- és közepes
vállalatainak (kkv) integrá-
lódását a nemzetközi gazda-
ságba. Várhatóan szó esik a
finanszírozás, a tõkebefekte-
tés és a pályáztatás idõszerû
problémáiról éppúgy, mint a
határokon átívelõ együtt-
mûködés gondjairól. Ki-
emelt ágazatként szó lesz a
környezetiparról és az inno-
vációról.

Gulyás József, a szerve-
zést lebonyolító magyaror-
szági KKVHÁZ vezérigaz-

gatója, hangsúlyozta:
Szovátára éppúgy várnak
magyarokat és románokat,

mint bolgár, moldovai,
szerb, szlovák és ukrán üz-
letembereket, politikuso-

kat, önkormányzati vezetõ-
ket és elemzõket. A szerve-
zõk reményei szerint eljön-
nek a népszerû üdülõhelyre
a kistérség olyan vállalko-
zásai, amelyek piacképes
termékekkel rendelkeznek,
és tõkére, hitelre vagy uniós
forrásokra pályáznak –
ezen vállalkozások térítés-
mentesen mutathatják be a
konferencia ideje alatt ter-
mékeiket.

Mint a napokban tartott
budapesti beharangozón el-
hangzott: a vitafórum hely-
színe azért is ideális, mert jó
példa a messzirõl származó
befektetõkre. A Medve-tó
közelében felépített szállás-
helyek zöme ugyanis a ma-
gyarországi Danubius cso-
port gazdasági érzékének és
„szemfülességének” köszön-
hetõ, de az egyik kiemelt tá-
mogató, az OTP Bank is a
térség legnagyobb anyaor-
szági befektetõi közé tarto-
zik. A térségben emellett
érezhetõen nõtt a gazdaság
élénkülése a tavaly február-
ban útjára bocsátott Mikó
Imre Tervnek köszönhetõ-
en, ugyanakkor az is jelzés-
értékû, hogy akadozik az in-
formációcsere, nincs össze-
hangolt térségi gazdaságpo-
litika, ami gátolja az együtt-
mûködések ösztönzését. 

HIRDETÉS
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A mezõgazdasági kifize-
tések ügynökségénél ma

indul újabb, egy hónapig
tartó pályázati szesszió,
amelynek keretében panzió-
építésre és agroturisztikai lé-
tesítményekre lehet támoga-
tást igényelni. A vidéki ide-
genforgalom ösztönzésére –
az úgynevezett 313-as intéz-
kedésre – a mezõgazdasági
minisztérium európai uniós
alapokból mintegy 186,5
millió eurónak megfelelõ
összeget különít el. A kiírás
szerint a sikeresen pályázók

akár 85 százalékos vissza
nem térítendõ támogatás-
hoz juthatnak. Míg a finan-
szírozás összege panziók
esetében legfennebb száz-
ezer euró lehet, egyéb turiz-
musfejlesztési projekteket
akár 200 ezer euróval is tá-
mogathat az ügynökség. Tu-
rizmusfejlesztésre állami
forrásokból 2013 végéig to-
vábbi, mintegy 545 millió
euró áll rendelkezésre, ám a
szaktárca képviselõi figyel-
meztettek, hogy a jelentõs
érdeklõdés miatt az alapok
a kitûzött határidõnél ha-
marabb kimerülhetnek. 

Pénz vidéki turizmusra

Hírösszefoglaló

Átlagban 100 és 500 lej
közötti összeget költöt-

tek a húsvétra a romániai
családok, ám a lakosságnak
mintegy negyede nem en-
gedhetett meg magának
semmiféle ünnepi többlet-
költséget, további kilenc szá-
zaléknak pedig nemhogy lu-
xusra, de még a legszüksége-
sebbre sem futotta – derült
ki az IRES közvélemény-ku-
tató intézet felmérésébõl. A
háztartásoknak csupán egy-
ötöde „adta meg a módját”
az ünnepnek azzal, hogy
ezer lejnél többet költött az
elõkészületekre, a válasz-
adók zöme – több mint 40
százalék – idén kevesebb ki-
adással számolt, mint egy

évvel korábban. Míg a tojás
továbbra is a húsvét legfõbb
szimbóluma maradt – a csa-
ládok kétharmada 10-30 to-
jást festett –, a megkérdezet-
tek fele idén nem ragaszko-
dott a bárányhús fogyasztá-
sához. (Ennek ellenére a me-
zõgazdasági minisztérium
adatai szerint közel négymil-
lió bárányt vágtak le az ün-
nepre Romániában, ami a
hazai fogyasztás 99 százalé-
kát fedezte.) Ugyanakkor a
lakosság idén nagyobb kedv-
vel vágott neki az üdülés-
nek: az elõzetes szállásfogla-
lások 8-10 százalékkal növe-
kedtek az elmúlt évhez vi-
szonyítva, ami több mint 6
millió eurós bevételt jelen-
tett a hazai idegenforgalom
számára. 

Böjtös volt a húsvét

„Mini Davos” Szovátán
Az exportösztönzés áll a régiós kkv-konferencia fókuszában

Gulyás József, a KKVHÁZ vezérigazgatója Szovátára invitálja 
a régió kisválallkozóit
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A szakoktatás újraindítá-
sáról és az inasképzési le-

hetõségek feltérképezésérõl
értekezett a hétvégén Hargi-
ta Megye Tanácsa a Csíki
Magánjavak elsõ munkaérte-
kezlete után. A beszélgeté-
sen több mint ötven személy
vett részt, közöttük azok a
gazdák és kisvállalkozók,
akik vállalnák az inasok be-
tanítását, foglalkoztatását.
„A gyerekek nevelése során
azt tapasztaltuk, hogy a mai
oktatási rendszer olyan fel-
nõtteket nevel belõlük, akik-
nek nincs szakma a kezük-
ben, így értelemszerûen nem
találják helyüket a társada-
lomban, nem tudnak annak
építõ tagjai lenni” – nyilat-
kozta Böjte Csaba, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány el-
nöke, a Csíki Magánjavak
vezetõje. Amint ezt egy ha-
sonlattal is kifejtette: olyan
számítógépeket építünk,
amelyeken nincs program,
így nem tudnak rendesen
mûködni.

Eddig 35 gazda 
fogadna tanoncokat

„Sikerült egy olyan szak-
emberekbõl álló munkacso-
portot kialakítani, amely töb-
bek között az inasképzésre
vonatkozó igények felméré-
sével, illetve az inasok tobor-

zásával foglalkozik majd” –
ismertette Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának
elnöke. Tájékoztatása szerint
egyelõre azt tudták feltérké-
pezni, hol van lehetõség gya-
korlati oktatásra és képzésre.
„A képzésen résztvevõ diá-
kok egy része a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány által gon-
dozott gyerekek közül kerül-
ne ki, egy részük pedig azon
gyerekek közül, akikrõl a me-
gyei tanács gondoskodik” –
mondta az elöljáró. Hozzá-
tette: eddig a Székely Ter-
mék-programban résztvevõ
mintegy 200 termelõ közül
35 már elsõ megkeresésre
vállalta inasok képzését, be-
tanítását. A képzés indításra

készen áll, egy héten belül
akár el is lehetne kezdeni,
tudtuk meg Borboly Csabá-
tól. Elmondása szerint a for-
rások 100 százalékát állná a
megyei tanács, az összegnek
nem szabtak felsõ határt. A
képzés olyan területeken
folyna, mint mezõgazdaság,
fafeldolgozás, kézmûvesség,
illetve vendéglátás. „Mire
Bukarestben észreveszik,
hogy szükség van egy ilyen
képzésre, mi már készen le-
szünk vele, és reméljük, hogy
majd követik a példánkat.
Hátha az a teher, amit a ta-
nács az állam helyett felvál-
lalt, elõbb vagy utóbb megté-
rül, és belátják, hogy csak így
lehet munkahelyet teremte-

ni” – fogalmazott lapunknak
Borboly.

Hiánypótló volna 
az inasképzés

Az inasképzéssel foglalko-
zó újonnan megalakult mun-
kacsoportban szerepet vállal
a tanfelügyelõség, a megyei
tanács, az agrárkamara, a
Hargita Megyei Mûvészeti
Népiskola, a Szent Ferenc
Alapítvány, valamint a Cari-
tas képviselõi. A megbeszélé-
sen Ferencz S. Alpár Hargita
megyei fõtanfelügyelõ is
részt vett, mint elmondta, a
képzés nem fedi az iskolai in-
tézményekben zajló szakkép-
zést, hanem ennek kiegészí-

tõje. „Nyolcadik osztályban
a gyerekek nem szívesen vá-
lasztják szakképzésként sem
a mezõgazdaságot. Késõbb,
mikor rájönnek, hogy ebben
is van megélhetési lehetõség,
már nem részesülhetnek
semmilyen képzésben, tehát
az inasképzés tulajdonkép-
pen egy fontos hiánypótló” –
nyilatkozta lapunknak Fe-
rencz S. Alpár. Mint ismer-
tette, az oktatásban 15 és 25
év közötti fiatalok vehetnek
részt, a képzés nagyrészt gya-
korlatból áll majd. A jelenleg
is érvényben lévõ inastör-
vény szerint az inasok képzé-
se a munkatörvénykönyv ér-
telmében kötött szerzõdésen
alapszik, amelyet egy enge-
déllyel rendelkezõ magánvál-
lalkozó és a leendõ inas köt-
het meg. Az inasoknak az
adott szakmában nem kell
rendelkezniük máshol szer-
zett szakképesítéssel, azon-
ban a minimum nyolc osztá-
lyos végzettség kötelezõ. Egy
vállalkozónál párhuzamosan
legfeljebb három inas tanul-
hat, a képzés ideje minimum
12, maximum 36 hónap le-
het, egy-egy évig tartó, há-
rom különbözõ szintû kép-
zéssel. A képzés elkezdése
elõtt egyhónapos próbaidõ
van, amikor a szerzõdés még
felbontható. Az inasok havi
fizetésre jogosultak, melyet a
munkaerõ ügynökség havi
300 lejjel támogat. 
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Sárga jelzésû árvízriadó

Sárga jelzéssel figyelmeztet
az árvízveszélyre az Orszá-
gos Vízügyi hatóság, ugyan-
is az utóbbi napok heves
esõzései miatt kritikus szint-
re emelkedett a folyók víz-
szintje. Árad a Temes, a
Borzsova, a Moravica, a
Néra, a Prahova is, de veszé-
lyeztetett a mellékfolyóik vi-
déke is. A folyók elsõsorban
Temes, Krassó-Szörény,
Buzãu és Prahova megyében
fenyegetnek áradással, itt  ár-
vízvédelmi készültség van.
A meteorológiai intézet elõ-
rejelzései szerint a hét köze-
péig tovább tart az esõs idõ,
az ország északi és nyugati
megyéiben helyenként nap-
sütés is várható.

Szerepek a családban 

A Szülõk iskolája rendez-
vénysorozat negyedik elõ-
adását ma 18 órától szervezi
meg a Csíki Anyák Egyesü-
lete (CsAkEgy), a Hargita
Megyei Kulturális Központ
alagsori termében. A
CsAkEgy meghívására Gá-
bor Zsuzsa tanácsadó tanár
fog beszélni a családi egy-
ségrõl, illetve a családot ért
pozitív és negatív hatásokról
a helyi közösségekben, ezek
mértékérõl, tényezõirõl. Az
érdeklõdõk továbbá megtud-
hatják, melyek a mûködõ
szerepek egy családon belül,
hogyan történik ezek felvál-
lalása és megélése.

A Hargita megyei inasképzés további részleteit május közepén ismerteti a megbízott munkacsoport

Székely példa inasképzésre

ÚMSZ

Idén is „házhoz szállít-
ja” a felsõoktatási felvé-

telihez szükséges informáci-
ókat az Országos Magyar
Diákszövetség (OMDSZ)
Felvételi Tájékoztató Kör-
útja, amely április 23-án in-
dul. Az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján a diákszövet-
ség párhuzamosan két kör-
utat is szervez, az egyik a
Partium, a másik Székely-
föld településeit tûzte ki
uticélul. Az ismertetõk so-
rán 5 nap alatt 19 városban

mutatják be az évente meg-
jelenõ Egyetemi Kalauz
2012-es kiadványát, illetve
részletes tájékoztatást nyúj-
tanak a képzésekrõl, ösztön-
díj-lehetõségekrõl, egyete-
mekrõl, bentlakásokról, az
egyetemi központok kultu-
rális és szórakozási lehetõ-
ségeirõl és a diákszerveze-
tekrõl. A könyvben szere-
pelnek a magyar alapítványi
és egyházi felsõoktatási in-
tézmények, a magyar tan-
nyelvû karokkal rendelkezõ
állami egyetemek, a na-
gyobb egyetemi központok

román állami egyetemei, va-
lamint a magyarországi fel-
sõoktatási intézmények ro-
mániai konzultációs köz-
pontjai. Az ismertetõ körút
célja az, hogy minél több kö-
zépiskolást meggyõzön ar-
ról, hogy felelõsségteljesen
válasszon, és tudatosan ké-
szüljön a számára legmegfe-
lelõbb szakra. Az OMDSZ
Felvételi Tájékoztató Körút-
ja április 27-én ér véget. A
pontos helyszínekrõl és
idõpontokrõl az érdeklõdõk
a www.omdsz.ro honlapon tá-
jékozódhatnak. 

Indul a felvételi tájékoztató

ÚMSZ hírösszeállítás

Kóborkutya-örökbefo-
gadási akciót szervezett

a hétvégén Nagyváradon a
helyi önkormányzat és az
SOS Dogs Alapítvány. A
rendezvényre mintegy 30
állatot, a legbarátságosab-
bakat és legfiatalabbakat
vitték el, az alapítvány ku-
tyamenhelyén viszont
négyszáz eb közül lehet vá-
logatni. Az akció alkalmá-
val 25 kutyát sikerült örök-
be adni, valamennyi négy-
lábú ivartalanított, beoltott,
féregtelenített és naprakész
egészségügyi könyvvel is
rendelkezett. Lázár Kár-
oly, az alapítvány igazgató-
ja szerint viszonylag sokan
vesznek örökbe ebet, de a

kóbor kutyák száma is egy-
re nagyobb, sokan pedig
egyszerûen kidobják a meg-
unt házikedvencet az utcá-
ra. Az ebeket barátságos
módszerekkel igyekeznek
befogni, csak kivételes ese-
tekben folyamodnak kábí-
táshoz vagy fogóbothoz. A
nagyon félõs állatokat altat-
ni szokták, a nagytestûek-
nél pedig egyre ritkábban
használják a hurkos végû
botot. Az alapítvány mun-
katársai szerint a kutyá-
kat rendszerint az emberek
vadítják el, úgy vélik, a
menhelyen a legtöbb kutya
megszelídül, bár a kegyet-
len bánásmód után nehe-
zebb dolguk van a velük. 

A brit Hillside Animal
Sanctuary állatvédõ egyesü-

let is segíteni próbál a romá-
niai kóbor kutyák helyze-
tén, ugyanis az észak-angli-
ai Norfolkban található
menhelyekre szállítják az
ebeket. A frettenhami állat-
védõ egyesület azt követõen
fogadhat Romániából kóbor
kutyákat, hogy a brit ható-
ságok módosították az
állatkaranténra vonatkozó
törvényt. Az ebeket szállító
teherautók három napon át
2700 km-t tesznek meg hét
európai országon áthaladva
míg célba érnek. Az egyesü-
let 200 angol fontot, azaz
több mint 1000 lejt fizet egy
Romániából elszállított ku-
tyáért. Eddig a frettenhami
állatvédõ egyesület 30 gaz-
dátlan kutyát fogadott be,
két bukaresti menhelyrõl. 

Gazdára leltek a kóbor ebek
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Elkezdõdtek a Médiabefu-
tó 2012 székelyföldi helyi

szakaszai.  A versenyek in-
dulása elõtt Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmik-
lóson és Csíkszeredában tar-
tottak sajtótájékoztatót a
szervezõk. 

A fõszervezõ Transindex
felelõs szerkesztõje,  Balázsi-
Pál Elõd az öt és fél éves ki-
hagyás hátterét magyarázta
a csíkszeredai Palermo kávé-
házban szervezett sajtótájé-
koztatón: „Nem azért hagy-
tuk abba 2006-ban, mert
nem éreztük sikeresnek a
rendezvényt, hanem mert
kezdtük úgy érezni, hogy is-
métlõdnek az elõadók,
ugyanazokat az arcokat lát-
juk. Ezért úgy gondoltuk,
hogy kell egy kis szünetet
tartani.” Hozzátette: ez idõ
alatt felnõtt egy új generáció,
akinek szüksége van egy
ilyen rendezvényre, amelyen
kibontakozhatnak, kipróbál-
hatják magukat. Éppen ezért
mindenkit, aki tehetséget
érez magában arra bátoríta-
nak, hogy jelentkezzen. 

Valóságos piaci dömping
zajlik a tehetségkutatók kö-
rül, mondta el Bodor Lász-
ló, a társszervezõ RMDSZ
fõtitkárhelyettese. Ezzel
szemben a Médiabefutó
õszintébb, közvetlenebb. „A
Médiabefutó elsõsorban
azért más, mert színpadra
alkalmazott rendezvény.
Nagyon közvetlen, hiszen a
versenyzõ folyamatosan
konzultál a zsûritagokkal,
mindegyik zsûritag korri-

gálja az apróbb hibákat a
szakterülete szerint. A ver-
seny a közönség elõtt zaj-
lik”– fogalmazott Bodor.
Szerinte Erdélyben igenis
van „matéria, van potenci-
ál”. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy so-
kan, akik Magyarországon
hírnévre tettek szert, egykor
Médiabefutósok voltak,
mint Baricz Gergõ vagy
Abodi Nagy Blanka.

Idén a színpadi vetélke-
dõkkel párhuzamosan egy
internetes DJ remix verseny
is beindult a rendezvény
honlapján. A Role és a Mé-
diabefutó-nagydíjas Kata-
pult együttes is felajánlotta
egy-egy számát az átértelme-
zésre, áthangszerelésre.
Mindkét szám, sávokra
bontva, letölthetõ a Média-
befutó honlapjáról. 

Szombaton, április 14-én
este Sepsiszentgyörgyön a
Kónya Ádám Mûvelõdési
Házban 13 háromszéki pro-
dukció versengett a rendez-
vénysorozat eddigi legjobb
hangulatú, telt házas elõ-
adásán. A rendkívül válto-
zatos, többek között színhá-
zi jeleneteket, rappelést,
rock and rollt, népdalt, dob-
szólót, klasszikus zongora-
etûdöt és két Adele-dalt is
felvonultató verseny végén
Deszke Ottilia, Kocsis Ist-
ván, Szász Ági, Fazakas
Alpár, az Igaz Szawak és a
V.U.B. – Verseny után boro-
zunk jutottak tovább a má-
jus 4-i, székelyudvarhelyi re-
gionális döntõbe az
RMDSZ és a Transindex ál-
tal szervezett vetélkedõn. 
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Tofán Koós Imola

Az erdélyi magyar köz-
mûvelõdés napja apropó-

ján szombaton osztották ki
az EMKE (Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület)
idei díjait a Kolozsvári Pro-
testáns Teológiai Intézet dísz-
termében.  Dáné Tibor Kál-
mán, akit a díjátadót megelõ-
zõ közgyûlésen ismét az
EMKE országos elnökévé
választottak, elmondta: idén
tizenhárom díj, egy életmû-
díj és két tiszteletbeli tagságot
igazoló oklevél kiosztásáról
döntött a vezetõség. 

Az életmûdíjat Marosi Il-
dikó irodalomtörténész kap-
ta idén, akinek munkásságát
Horváth Andor méltatta.
Mint elmondta, Marosi Ildi-
kó évtizedeken át gyûjtötte,
rendszerezte a közelmúlt er-
délyi magyar irodalmának
termékeit, majd az utóbbi 22
évben szinte folyamatosan je-
lentek meg az irodalomtörté-
neti munkák az õ  gondozá-
sában.  

Lapunk vezetõ szerkesztõ-
je, Cseke Péter Tamás
Spectator díjban részesült az
erdélyi magyarság jövõjét
szolgáló publicisztikai tevé-
kenységéért. Kántor Lajos
laudációját Kós Katalin, az
EMKE szakreferense tolmá-
csolta. „Cseke Péter Tamás

publicisztikáját a kiegyensú-
lyozottság, körültekintés, hig-
gadtság jellemzi. Elemzései
mértéktartóak, meghatározó
szempontjai összehangzóak
a romániai magyarság érde-
keivel, egy reális jövõ meg-
építésével” – írta méltatásá-
ban a Korunk szerkesztõje. 

Kolozsvár talán legismer-
tebb néptáncos házaspárja,
Both Zsuzsa és Both József
Kacsó András-díjat vett át az
erdélyi magyar néptáncmû-
vészet minõségi mûveléséért
és a népmûvészet értékeinek
széles körû megismertetésé-
ért. „Amikor õk ketten tánc-
ra összekapaszkodnak, ab-
ban nemcsak szépség van,
hanem a tánc iránti mélysé-
ges tisztelet és alázat is” –
mondta a néptáncoktatással,

néptánctalálkozók szervezé-
sével foglalkozó Both házas-
párról Dáné Tibor Kálmán. 

A Bányai János-díjjal ki-
tüntetett Vajda András
Sáromberkén élõ néprajzku-
tató rendszeres terepkutatá-
saiért, módszeres forrásfeltá-
ró és múzeumi intézmény-
szervezõ munkásságáért kap-
ta az elismerést. Winkler
Gyula videoüzenetet küldött
Brüsszelbõl, hogy a Kun
Kocsárd-díjjal kitüntetett Fü-
löp Júlia közösségszervezõi
tevékenységét méltassa. A
szászvárosi RMDSZ-elnök a
Hunyad megyei szórvány-
magyar közösség felemelésé-
ért végzett áldozatos munká-
jával érdemelte ki az EP-
képviselõ elismerõ szavait.
Három évtizedes kitartó

szervezõ, irányító, hagyo-
mányápoló és kulturális ér-
tékmentõ munkásságáért ve-
hetett át Nagy István-díjat a
sepsiszentgyörgyi Dulányi B.
Aladár. Dukász Péter szí-
nész-rendezõ, aki a méltatás
szerint „mindig megújulásra
törekvõ színészetével több
mint három évtizede szolgál-
ja a temesvári magyar szín-
játszást”, Bánffy Miklós-díj-
ban részesült. 

Vastapsot kapott a Poór Li-
li-díjjal kitüntetett Albert Jú-
lia. A kolozsvári színmûvészt
Köllõ Katalin, a Szabadság
napilap szerkesztõje méltat-
ta.  „Õ ugyanis tudja, hogy
ha játszótársai felé nem for-
dul teljes lelkével, ha a szín-
pad iránt nem érez lelki alá-
zatot (is), akkor az általa
megformált figura sem tud
úgy megszületni, hogy aztán
a közönség azt érezze: hiteles
volt, amit látott” – mondta
Köllõ Katalin Albert Júliá-
ról, aki gazdag színészi, elõ-
adó-mûvészi és tanári mun-
kásságáért kapta a díjat. 

Kovács György-díjat vett
át a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház ígéretes fiatal te-
hetsége, Bányai Kelemen
Barna színmûvész, Uray Pé-
ter rendezõt pedig a mozgás-
színház erdélyi meghonosítá-
sáért, az M Studio társulatá-
nak megalapításáért Tompa

Miklós-díjjal tüntették ki.  A
hagyományt a legkorszerûbb
törekvésekkel ötvözõ mûvé-
szi tevékenységéért, egyedi
mûvészi világának megte-
remtéséért Szolnay Sándor-
díjban részesült a marosvá-
sárhelyi képzõmûvésznõ,
Köllõ Margit. A Hargita Me-
gyei Könyvtár munkatársa,
Kosz Orsolya több évtizedes
szakmai tevékenységét
Monoki István-díjjal jutal-
mazta az EMKE. A Kolozsvá-
ros. Milyen város? mûemlék-
pedagógiai sorozat szerkesz-
tõbizottsága, élén Zsigmond
Ilkával, Kõváry László-díjat
érdemelt ki, a kincses város
történelmi értékeinek újszerû
ismertetéséért, a kolozsvári
Bartha Bálint pedig Gróf
Mikó Imre-díjban részesült,
egyházi és kulturális érték-
mentõ, valamint szociális in-
tézményeket támogató tevé-
kenységéért. Az EMKE tisz-
teletbeli tagjai közé emelte
Hajnal Jenõt, a Vajdasági
Magyar Mûvelõdési Intézet
igazgatóját és Kelemen Péter
koncerttechnikust.

Az EMKE-díjként átadott
szobrocskák Venczel Árpád
szobrászmûvész, restaurátor
Parasztmadonna címû alkotá-
sának kisebbített másolatai, a
díszes okleveleket pedig
Venczel Attila képzõmûvész
készítette. 
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Rinocéroszok a Prágai
Nemzeti Színházban

Eugène Ionesco Rinocéro-
szok címû drámáját állítja
színpadra Tompa Gábor
rendezõ, a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház igazga-
tója a Prágai Nemzeti Szín-
házban, a próbák tegnap
kezdõdtek el. A drámát
Ivan Zmatlik fordította
cseh nyelvre, a díszletet
Helmut Stürmer, a jelmeze-
ket Carmencita Brojboiu
tervezte. Az elõadás zene-
szerzõje Vasile ªirli, dra-
maturgja pedig Martin
Urban. Az elõadást május
30-án mutatják be a szín-
ház Nova Scena (Új Szín-
pad) nevû, 600 férõhelyes
épületében. 

(Szép) Új világ 
ma Gyergyóban

A Karel Èapek R.U.R. címû
mûve alapján készült „tör-
ténelmi darabot a jövõrõl”
ma este 8-tól tekintheti meg
a gyergyószentmiklósi kö-
zönség a Figura Stúdió
Színházban. Budaházi Atti-
la és  Victor Ioan Frunzã
szövegváltozatát utóbbi vit-
te színpadra, (Szép) Új világ
címmel. Érvényesek az el-
maradt bérletek.

Victor Vasarely-tárlat 
Erdélyben

A kézdivásárhelyi Vigadó
Mûvelõdési Házban nyitják
meg holnap 18 órakor Victor
Vasarelynek, az op-art legje-
lentõsebb képviselõjének ki-
állítását. A mûvész Vásárhe-
lyi Gyõzõ néven született
Pécsett 1906-ban, 1930-ban
emigrált Franciaországba,
ott vált világhírûvé. Alkotá-
sainak legnagyobb gyûjtõje a
Csepei zenészcsalád, a kiállí-
tást Csepei Tibor kíséri ro-
mániai körútján, amelynek
Kézdivásárhely a második
állomása Bukarestet követõ-
en. A háromszéki város után
Csíkszeredába, Marosvásár-
helyre és Kolozsvárra is eljut
az értékes tárlat. 

Színrõl színre 
– könyv a forradalomról

G. Mátyus Melinda Színrõl
színre címû, a temesvári re-
formátus egyházközség for-
radalmáról szóló kötetét mu-
tatják be ma 18 órától Ma-
gyarország Kolozsvári Fõ-
konzulátusán. A bemutató
házigazdája Szilágyi Mátyás
fõkonzul,  a könyvet Szántai
János ismerteti. 

Valahol Palilulán 
– mozi a színházban

Az ismert színházi rende-
zõ, Silviu Purcãrete elsõ
filmjét vetítik április 23-án,
hétfõn délután 5-tõl és este
8-tól a Kolozsvári Állami
Magyar Színház nagyter-
mében. Az Undeva la Pali-
lula (Valahol Palilulán) címû
alkotásban a fõszerepet
Dimény Áron színmûvész
játssza, akit a Sorstalanság,
Mansfeld vagy Europolis cí-
mû filmekbõl is ismerhet a
filmkedvelõ közönség. 

Röviden

ÚMSZKULTÚRA

Cseke Péter Tamás laudációját Kós Katalin olvasta fel

Kiosztották az EMKE-díjakat

Frissített Médiabefutó 

Antal Erika

Kubinyi Anna textil-
munkáiból nyílt kiállítás

a hétvégén Marosvásárhe-
lyen a Kultúrpalota földszin-
ti kiállítótermeiben. A ma-
gyarországi képzõmûvészt
és alkotásait Entz Géza mû-
vészettörténész méltatta, ki-
emelve azt, hogy a faliszõ-
nyegek, a különleges formá-
jú dekorációk jelentése az
emberi létet kapcsolják ösz-
sze a nemzeti léttel. „Szív-
hez és észhez szólnak, a
szellemhez szólnak, emberi
érzéseket és élményeket fe-
jeznek ki. Mûveiben egy-
szerre szólal meg a termé-
szet és az ember, akárcsak
Bartók mûvészetében” – fo-
galmazott a mûvészettörté-
nész. Kubinyi Anna tíz évet

töltött Franciaországban,
ahonnan hazatelepedett Bu-
dapestre.  Nemzeti hovatar-
tozása, gyökereihez való kö-
tõdése tulajdonképpen ott
erõsödött meg, ott jött rá ar-
ra, hogy hol az igazi hazája.
„Nem lehet sokáig élni vala-
hol idegenként, azzal a tudat-
tal, hogy ott soha nem sike-
rül gyökeret ereszteni. Ott
jöttem rá arra, hogy az én
otthonom itt van” – magya-
rázta az ÚMSZ-nek a mû-
vész, aki öt évvel korábban
már bemutatkozott Marosvá-
sárhelyen, a Bernády Ház-
ban. A most látható tárlata
egy tizenöt évet átölelõ élet-
szakaszt mutat be. A mûvész
a kendert használja alap-
anyagként, azt munkálja meg
különbözõ formákban, kü-
lönbözõ technikákkal. Témá-

ját az erdélyi motívumokból,
a székelység történetébõl me-
ríti, a legendák és mondák vi-
lágából, illetve a székelyföldi
hétköz- és ünnepnapokból.
A magyar élményvilág és az
ember problematikája foglal-
koztatja, az erdélyi aspektu-
sok, a székelykapuk, amelyek
még nagyon sok faluban
funkcionálisak, de az élet és
az elmúlás kérdéseit is szíve-
sen firtatja. „Hihetetlen,
hogy a 21. században ennyi-
re tud hatni Erdély, hogy
több mint tíz éve a hatása alá
kerültem, és ez az érzés még
mindig a legmeghatározóbb
a számomra. Ezzel a kiállí-
tással is a csodálatomat aka-
rom leróni a székelység elõtt,
az erdélyi emberek elõtt” –
fogalmazta meg tárlata üze-
netét Kubinyi Anna. 

Székelykapuk kenderbõl
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Kubinyi Anna székelykapui nem fából, hanem gazdagon megmunkált kenderbõl készülnek A szerzõ felvétele



9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50 Egész-
séges percek 18.00 Zene
18.30 Híradó 19.00 Met-
szet 19.30 Híradó 20.00
Erdélyi Kávéház 20.30 Ci-
gányok, emberek, meste-
rek 21.00 Híradó 21.30
Metszet 22.00 Néptánc
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kabinnyomás (am.
film) 13.00 Lucky Luke és
a Daltonok (francia-német-
spanyol vígjáték) 14.40
Az oroszlán (francia
kalandfilm) 16.45 Gagyi
lovag (am. vígjáték) 18.30
Hóvihar (kanadai-amerikai
thriller) 20.10 Deep Im-
pact 2. - A becsapódás
után (német-amerikai akci-
ófilm) 22.00 Legenda va-
gyok (amerikai thriller)
23.45 A harc mestere
(amerikai akcióthriller)

8.15 Madeline, a csínyte-
vő csitri (ismétlés) 10.45
Elárult lélek (sorozat)
12.15 A végzet hatalma
(sorozat) 14.30 Esmeralda
(sorozat) 15.30 Predeszti-
náltak (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (sorozat)
19.30 Elárult lélek (soro-
zat) 20.30 A végzet hatal-
ma (sorozat) 22.30 Elátko-
zott szerelem (sorozat)
23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ismétlés)   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.30
Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás, Kultúr-
Presszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Műve-
lődési hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden 

8.45 Pilótafeleségek (izr.
sorozat) 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató mű-
sor 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30 Ka-
nal-D Hírek 1.30 A szívnek
parancsoni nem lehet
(sorozat)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)
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6.55 Roma Magazin
7.30 Híradó
7.35 Domovina
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
Szolgáltató magazin
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat 
17.10 1 könyv
17.15 Kézművek - Vízimolnár
17.25 Csak egy kislány...
(dokumentumf.)
18.00 Kisváros (s)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Múzeumtúra –
francia módra
21.00 A hetedik pecsét
(svéd filmdráma, 1957)
22.35 Hírek
22.40 Dunasport
22.45 Kultikon
Szolgáltató magazin
23.40 Magyar Jazz Ün-
nep 2011.
0.25 Bőrfejűek Ázsiában
(dokumentumf.)
1.15 Antonin Dvorák: 8.
szimfónia (magyar kon-
certf.)
2.05 Térkép (ism.)
Integrációs magazin
2.30 Lélek Boulevard
2.55 Nyelvőrző (ism.)

Prima Tv, 20.30
Rajtaütõk

Joe, az egykori nehézfiú ma zenészként keresi a kenyerét, s
már a hírnév kapujában érzi magát, mikor az orosz elnöknek
tartott koncerten az ő bandája lép fel az amerikai popsztár,
Venus előtt. A sors azonban mást tartogat a számára. Fegy-
veresek törnek be az előadásra, ami perceken belül vérfür-
dőbe torkollik: brutális módon végeznek nemcsak az orosz
titkosszolgálat embereivel, de jó néhány civillel is.

DUNA Tv, 21.00
A hetedik pecsét

Antonius Block a vitéz és fegyverhordozója, Jöns a keresztes
háborúból térnek vissza. Lepusztult földeken, dühöngő járvá-
nyok között vezet útjuk. Block a vándorlást úgy tekinti, mint
a megismeréshez, tudáshoz vezető utat. Minden áron tudni
akar. Ha Isten hallgat, kész megkérdezni a Sátánt. Jonsot
nem foglalkoztatják túlságosan ura metafizikai kételyei.

m1, 21.40
Az ellenszer

Jacques-Alain Marty, azaz JAM szinte a világ ura: egy hatal-
mas cégcsoport karizmatikus vezetője, mindenható feje. A
munkában nem tűr pardont, beosztottjai alig tudják tartani
vele a lépést. Ám egy ideje a rettenthetetlen üzletembert
kínzó pánikrohamok gyötrik, melyek persze a legváratla-
nabb pillanatokban törnek rá. Orvosa szerint ez bizonyosan
egy gyermekkori traumára vezethető vissza.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Hajnali gondolatok
6.55 Ma Reggel
10.00 Múlt-kor
10.25 Compact Disco
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Főtér
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar pop
16.15 Família Kft. (sor.)
16.45 MacGyver (sor.)
17.30 Compact Disco
17.35 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.05 A Nyereg Klub
(sor.)
18.30 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 Robbie, a fóka
(sor.)
19.40 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Angyali érintés (sor.)
0.00 Az ellenszer (francia
vígj., 2005)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Beyblade, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
Boci és Pipi, Beyblade
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt
(magyar sor.)
22.25 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.25 A Grace klinika
(amerikai drámasor.)
0.30 Reflektor 
- Sztármagazin
0.45 Vészhelyzet 
(amerikai sor.)

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
- reggeli magazinműsor
10.25 Stahl konyhája
10.30 Babapercek
10.35 Teleshop
11.40 EZO.TV
13.15 Constantine a ke-
reszten (olasz-jugoszláv
kalandf., 1962)
15.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
16.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
20.35 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
(élő)
Elődöntő, Bayern Mün-
chen - Real Madrid
Közben: Kenósorsolás
0.15 Tények Este
0.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.25 Arccal a földnek
(magyar játékf., 2001)
3.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
3.25 Vers éjfélkor 
- magyar versek

8.40 A nagy házalakítás
(ismétlés) 9.25 Gyilkos
számok (ismétlés) 9.30
Gyilkos sorok (sorozat)
11.15 Kamukém (am.-
hongk. vígjáték) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.55 A
nagy házalakítás (ism.)
14.55 Monk (sorozat)
16.40 CSI (ism.) 17.35 Bű-
nös szándék (sorozat)
18.30 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 A nagy
házalakítás 20.30 Jóbará-
tok (sor.) 21.25 Két pasi
(ism.) 22.20 Éden Hotel 2.

9.05 Tiki Taka 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.00 Sport.-
ro Hírek 15.00 Prosport
óra 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 1000 halálos törté-
net 20.00 Információk
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 LK Superstars:
Moroşanu vs Sora 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Wrestling RAW 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.10 A Silla királyság ék-
köve (s)
11.05 Mindenből egy van
(magyar sor.)
12.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
13.01 Híradó délben
13.25 Srpski Ekran
13.55 Unser Bildschirm
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók (s)
(ism.)
15.15 Hacktion 
(magyar akció sor.) 
(ism.)
16.15 Angyali érintés (s)
17.00 Veszélyes szerelem
(s)
17.45 MM A megoldások
magazinja
18.40 Everwood (s)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.00 Időjárás-jelentés
21.10 Marslakók (s)
21.40 Az ellenszer
(francia vígj., 2005)
23.30 Az Este
0.05 Tudorok (s)
1.00 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.30 Angi jelenti
2.00 Everwood (s) 
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(drámasor.)
10.20 A divat világa
10.25 Antonio Banderas
portréfilm
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Üzlet és pénzügyek
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasorozat)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
16.50 VI Pál 
(olasz életrajzi film,
2008), 4. rész
17.40 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai családi dráma-
sorozat)
18.53 Hírek
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Bayern Munchen-
Real Madrid labdarúgó
mérkőzés 
(live)
23.50 UEFA összefoglaló
0.20 VI Pál 
(olasz életrajzi film, 2008)
(ism.)
1.15 Üzlet és pénzügyek
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
10.00 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma)
(ism.)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
12.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
15.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 MasterChef 
(kulináris verseny show)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 Spartacus: 
Vér és homok 
(amerikai sorozat)
0.00 MasterChef 
(kulináris verseny show)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– új szezon
22.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Epicentrum 
(amerikai akciófilm,
2000)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) 
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Viceversa (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: 
A helyszínelők 
(krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról (realit show)
16.00 A cseresznye a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Rajtaütők 
(amerikai akciófilm, 2009)
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Művésznek szület-
tem (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet? 
- Zsugorított fej
7.30 Licitvadászok 
-  A Fender Stratocaster
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Autó kontra eső
12.00 Megavilág - Dubai
13.00 Autókereskedők
úton
15.00 Újjáépítők 
- Visszatekintés
16.00 Ki ad többet? 
- világháborús Harley
Davidson
16.30 Hogyan készült?

Vízágy, strandpapucs
17.00 A túlélés törvényei
- Arizona Sky Islands
19.00 Autókereskedők 
- Range Rover
21.00 Autókereskedők
úton
21.30 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
23.00 Viharvadászok
0.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS, Mazda MX5
2.00 Cella-napló - Kansas
3.00 Bear Grylls: Ha minden
kötél szakad - Földrengés

6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Figyelem, énekelünk!
9.30 Arománok
10.00 Sztárgyár
11.00 Minden pénzt meg-
ér (ism.)
12.10 Az élet ritmusa
(olasz filmdráma, 2009)
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.50 Az arany szívű lány
(olasz romantikus film,
2008)
20.35 Sarki fény 
(am.-kan. rom. dráma,
2005)
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisor.)
0.55 Autó mánia
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)
2.45 Sarki fény 
(am.-kan. rom. dráma,
2005) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető 

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI 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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

KEDD
2012. április 17.

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ



10.00 Cigányok, emberek,
mesterek 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Metszet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Székelyföld Maga-
zin 20.30 Néptánc 21.30
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Múlt, forma és lélek
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 St. Trinian’s - Nem
apácazárda (angol vígjá-
ték) 13.00 Hóvihar (kan.-
amerikai thriller) 14.40 La-
vina (kanadai-amerikai
thriller) 16.25 Tiszta ügy
(amerikai krimi) 18.35
Mindent bele, fiúk! (olasz
akció-vígjáték) 20.20 Sim-
lisek akcióban (fr. vígjáték)
22.00 Az utolsó szamuráj
(amerikai-új-zélandi-japán
kaladfilm) 0.50 Ong Bak:
A thai box harcosa (thai.
film)

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
sors ereje (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (soro-
zat) 0.30 Igaz történetek
(ismétlés)

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 le-
meztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei rö-
viden

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
(ismétlés) 22.30 Cancan
TV 0.30 Kanal-D Hírek
(ismétlés)   

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet 
(ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Érintések, 
A zene ereje (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.)
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7.00 Unser Bildschirm
7.30 Híradó
7.35 Srpski Ekran
8.05 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Önök kérték! (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Nyelvőrző (ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Kulisszatitkok
(ism.)
15.40 Akadálytalanul
(ism.)
16.10 Sírjaik hol dombo-
rulnak... (ism.)
16.35 Törzsasztal (ism.)
17.30 TÉRkép ráadás
18.00 Kisváros (magyar
sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 KOGART kiállítások
2006-2011
21.00 A nagy ugrás 
(am. vígj., 1994)
22.45 Hírek
22.50 Dunasport
22.55 Kultikon
23.50 Új régi hang 
(dokumentumf.)
0.50 Kézjegy
1.45 Térkép (ism.)

TVR2, 20.30
Akikre büszkék vagyunk! 

Nem bebetonozottabb Indiában a kasztrendszer, mint a
Super Club áruház dolgozói között a hierarchia. Az üzlet ve-
zetői hónapról hónapra a „A hónap dolgozója” cím odaítélé-
sével próbálják ösztönözni a jobb munkavégzésre az alkal-
mazottakat. A többszörös címvédő – 16 győzelemmel – Vin-
ce, aki a vásárlók körében rendkívül népszerű, munkatársai
között viszont annál kevésbé.

DUNA Tv, 21.00
A nagy ugrás

A Hudsucker cég virágzik, az elnök mégis öngyilkosságot kö-
vet el. A mamutvállalat nagyfőnöke nemes egyszerűséggel
kisétál a toronyház legfelső emeletének ablakán. Ezután az
alelnök, Mussburger a saját érdekében úgy dönt, tönkreteszi
a céget, hogy aztán olcsón felvásárolhassa. Terve valóra
váltásához elegendő, ha egy feltűnően gügye alakot nevez-
nek ki a cég elnökéül.

Pro Tv, 22.30
Rendõrakadémia 6.: Az ostromlott város

Ostrom alatt a város. A szórakozott rendőrcsapat, az Akadé-
mia büszkeségei folytatják vidám, ám kissé megfontolatlan
harcukat a bűnözők és a törvénysértők ellen. Újra akcióba lép
Hightower, Jones, Tackleberry, Harris őrnagy és az elmarad-
hatatlan Lassard parancsnok. Az inkább ütődöttnek, mint ütő-
képesnek mondható kis csapatnak a rendkívül titokzatos és
még annál is veszedelmesebb Főaggyal kell megküzdenie.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.00 Múlt-kor
10.25 Compact Disco
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Főtér
14.15 Mesélő cégtáblák 
14.40 Homokzene mesék
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar válogatott
16.20 Família Kft. (sor.)
16.45 MacGyver (sor.)
17.35 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(sor.)
18.30 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 Robbie, a fóka
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Női vízilabda olim-
piai selejtező
22.50 Maradj talpon!
23.45 Tudorok (sor.)
0.35 Rocca parancsnok
(sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Hasítsatok bele!,
Star Wars 
- A klónok háborúja,
Pindúr pandúrok, 
Lego Ninjago
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.25 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.35 Házon kívül
0.05 XXI. század
0.40 Reflektor
0.55 Ments meg! 
(amerikai sor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Winnetou és Old
Shatterhand a Halál Völ-
gyében (NSZK-olasz-jug.
kalandf., 1968)
15.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 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.)
1.25 Tények Este
2.00 Így készült: Csataha-
jó
2.30 Doktor House (ism.)
3.20 Született feleségek
(ism.)
4.10 Babavilág (ism.)

10.45 Aki kapja, marha
(am. vígjáték) 12.55 A da-
dus (sorozat) 13.55 A
nagy házalakítás (ism.)
14.55 Monk (ism.) 16.40
CSI: A helyszínelők
(sorozat) 17.35 Esküdt el-
lenségek (am. sorozat)
18.35 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 A nagy
házalakítás 20.30 Jóbará-
tok (ism.) 21.25 Két pasi
(ism.) 22.20 Éden Hotel 2.
23.20 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. krimisorozat)
(ism.)

9.05 Tiki Taka 10.00 Pon-
tos sportidő 13.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.10 Foga-
dás a félelemmel 15.00
Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 17.00 Europa
League (live) 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 A
fény harcosai 20.00 In-
formációk 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Boxbuster:
Vitali Klitschko - Derek
Chisora 23.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, sze-
retlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Hrvatska kronika
13.55 Ecranul nostru
14.25 Magyar elsők
14.45 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Gasztroangyal
16.15 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
20.55 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 Allah minden napján
szaladnak a lovak (doku-
mentumf.)
1.40 Zegzugos történetek
2.10 Everwood (am. sor.)
(ism.)
2.50 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(drámasor.)
10.20 A divat világa
10.25 Az ember és az idő
11.50 Zoom
12.00 Zarándok 
(ism.)
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
16.50 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
land sor.)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Híradó, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Chelsea-F.C. Barce-
lona labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA összefoglaló
(live)
0.20 A tizedik királyság
(kaland sor.) 
(ism.)
1.15 La vie en rose 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
11.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
13.45 Alvajárók 
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport
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
6.: Az ostromlott város
(amerikai vígjáték, 1989)
0.15 Pro Motor 
- sport magazin (ism.)
0.45 Alvajárók 
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2008) (ism.)
2.45 Pro Tv hírek, 
Sport 
(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
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.10 Teleshopping
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 hozzáfé-
rés - talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Office 
(amerikai sorozat)
1.30 A holló 
(am. fantaszt. thriller,
1994)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek (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 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Művésznek születtem
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Kötekedők krónikája
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet?
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők 
- Land Rover Discovery
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Libikókás történet
12.00 Megavilág
- Hawaii
13.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
15.00 Újjáépítők 
- 71-es Chevelle
16.00 Ki ad többet? 
- Szamurájkard / Hajóbő-
rönd
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- A borneói dzsungel
18.00 A túlélés törvényei
- A kulisszák mögött
19.00 Autókereskedők
- Porsche 911 Targa
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei 

- Lakatlan sziget
23.00 Titkok a fekete do-
bozból - Fáradt pilóták
0.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
1.00 Autókereskedők
2.00 Katonai ritkaságok

8.05 Figyelem, énekelünk!
(ism.)
9.30 Arománok
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.10 Az arany szívű lány
(olasz f.) (ism.)
13.45 Pazvante idejében
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.45 Az arany szívű lány
(olasz romantikus film,
2008), 2. Rész
20.30 Akikre 
büszkék vagyunk! 
- A hónap dolgozója 
(am. vígj., 2006)
22.20 Mestersége:író
22.30 Híradó
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Légy formában
1.30 Caterina és a lányok
(ism.)
2.20 Sztárgyár 
(ism.)
2.45 Akikre büszkék 
vagyunk!
- A hónap dolgozója 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
unitárius 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

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZERDA
2012. április 18.

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Rudolf és Csongor
napja van.
A Rudolf a férfinév a né-
met Rudolf név átvétele,
jelentése: dicsõség, hírnév
+ farkas. 
A Csongor török eredetû
régi magyar személynév, je-
lentése: sólyom. 
Holnap az Andrea, Aladár
és Ilma nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 1492 – Kolumbusz meg-
bízást kap a spanyol ki-
rálytól fõszerek szállítására
Ázsiából.
• 1605 – A szerencsi or-
szággyûlés Bocskai Istvánt
Magyarország és Erdély
fejedelmévé választja.

Vicc
– Doktor úr, mostanában
rossz volt a közérzetem.
– Vetkõzzön le, megvizsgá-
lom. Sajnos nem tudom
megmondani, mi a baja.
Biztos a sok sör az oka.
– Jó. Akkor visszajövök, ha
már kijózanodott.

Recept
Zöldséges csirkepite
Hozzávalók a tésztához: 25
dkg liszt, 12,5 dkg vaj, 1 to-
jás, 1 ek tejföl, só, bors. A töl-
telékhez: 30 dkg zöldség
(brokkoli, cukkini, borsó, ku-
korica, paprika, újhagyma),
20 dkg csirkemell. Az öntet-
hez: 25 dkg túró, 2 dl jog-
hurt, 2 tojás, 8 dkg  sajt lere-
szelve, 1 ek liszt a sûrítéshez.
Elkészítése: A lisztet a vajjal
elmorzsoljuk, hozzáadjuk a
tojást és a tejfölt, csipet sót,
összegyúrjuk és 30 percre a
hûtõbe tesszük. A töltelék-
hez a csirkemellcsíkokat ke-
vés olajon lepirítjuk, majd
beletesszük a zöldségeket,
fûszerezzük, és készre párol-
juk. Az öntethez a hozzáva-
lókat keverjük össze, majd
ezt dolgozzuk össze a fenti-
ekkel. A tésztát kinyújtjuk és
a kikent, lisztezett tortafor-
mába terítjük, a peremén túl-
lógó részt levágjuk, és meg-
szurkáljuk. A tölteléket a
tésztára simítjuk, 180 fokos
sütõben készre sütjük (kb. 40
perc).

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

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Újabban egyre türelmetlenebb,
de a mai napon túltehet minden
eddigi rossz szokásán. Igaz, a ro-
hanás kortünet, de van valami,
amirõl épp akkor marad le, ha
siet. Talán épp az élet az, ami
mellett folytonosan elrohan.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A gyanakvás kezd a lételeme len-
ni. Talán nem kellene minden
szó és tett mögött hátsó gondola-
tokat sejtenie. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Bármi is történik ma önnel, sem-
min ne lepõdjön meg. És fõleg ne
akarjon elõre véleményt monda-
ni róla. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Hiába az adott szó, aki eddig ba-
rátnak tûnt, az most ellenségévé
lehet. Persze, ha nem tekint min-
dent kifejezetten az ön ellen való
támadásnak, akkor még a rossz
helyzeteket is jóra fordíthatja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha csak ábrándozással tölti a
napját, akkor abból aligha lesz
világmegváltó tett. Ám, ha nem
ábrándozik, akkor aligha tudja
megálmodni a jövõt. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Talán túl hiszékennyé vált az
utóbbi idõben. Meglehet, any-

nyira szerelmes lett a saját álma-
iba, ábrándjaiba, hogy bármibe
kapaszkodik, csak megtarthassa
azokat magának. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön mindig is hangulatember
volt, a mai napon azonban még
önmagán is túltehet. Hol a felle-
gekben, hol a legmélyebb sárgö-
dör legmélyén érzi magát. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A szerelemben békés idõszak vár-
ja. Egy különleges meglepetésre
is számíthat a kedvesétõl. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Néha magába is kellene néznie,
ha a hibát keresi valamelyik ro-
konában. Az idõsebbekkel külö-
nösen nehéz lehet a viszonya a
mai napon. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Talán vissza kell utasítania egy
meghívást, vagy épp ellenkezõ-
leg: váratlan buliba csöppenhet.
Valami jó mégis történik. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne bosszankodjon azon, hogy
nem pont úgy sülnek el a dolgai,
mint azt remélte, tervezte volna.
Próbálkozzon újra, keressen más
lehetõségeket. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A csillagai úgy hozzák, hogy ma
egy titkos vágya, terve valóra vál-
hat. Legyen hát bátor, és tegye
meg ma ön a kezdõ lépéseket! 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Van valami szent a könnyek-
ben. A szent nem tökéleteset
jelent, hanem elválasztottat,
odaszántat. Minden, ami
szent, az oda van szánva vala-
minek vagy valakinek, végér-
vényesen és megváltoztatha-
tatlanul. A könnyek ezt a
megváltoztathatatlanságot fe-
jezik ki. Amikor sírunk, ak-
kor elsiratunk valamit, amit
nem tudunk másképpen elfo-

gadni, amit képtelenek va-
gyunk megváltozva látni. Ezért
van a könnyeknek megtisztító
erejük. Aki sír, az ragaszkodá-
sát és szeretetét fejezi ki egy csa-
lódás vagy fájdalom alkalmá-
val. Hihetetlen erõ van ezért a
könnyekben. Az odaszánás, a
ragaszkodás és az elfogadás ki-
meríthetetlen forrásai fakadnak
fel a sírásban. Nagyon értékes
vagy, ha sírnak érted. 

Gondolatjel Visky István rovata

Április 17-én lesz 13 éve, hogy a
kegyetlen halál búcsú nélkül elra-
bolta közülünk

Segesvári  Miklós  Pált.

Míg élünk, velünk lesz fájó emléked. 
Õrködjön álmaid felett a Jóisten!

Szeretteid 

Engesztelõ gyászmise április 17-
én este 7 órakor lesz 
a dévai telepi templomban.

Segesvári Erzsébet
330099 Déva

Al. Crizantemelor Bl. E14/A, sc.
II., ap. 9. Jud. Hunedoara

Megemlékezés

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Egy játékos tragikus ha-
lála miatt az olasz lab-

darúgó szövetség (FIGC)
úgy döntött, hogy a hét vé-
gén nem rendeznek bajnoki
mérkõzéseket. A 26 éves
Piermario Morosini a
Pescara–Livorno Serie B-s
találkozó 31. percében esett
össze a pályán, s az elsõse-
gély, majd a kórházi próbál-
kozások ellenére sem tudták
az életét megmenteni. A
mentõautó egy szabálytala-
nul leparkolt rendõrkocsi
miatt nem tudott idejében a
gyepre hajtani, a közel öt-
perces késés pedig végzetes-
nek bizonyult a Livorno já-
tékosa esetében.        

Tevez három és Kun
Agüero két góljával a Man-
chester City 6-1-re verte ide-
genben a Norwich Cityt az
angol Premier League 34.
fordulójában. További ered-
mények: Sunderland–Wol-
verhampton 0-0, Swansea
City–Blackburn Rovers 3-0,
West Bromwich–Queens
Park Rangers 1-0, Man-
chester United–Aston Vil-
la 4-0. Ma Arsenal–Wigan
Athletic, holnap pedig Li-
verpool–Fulham- és Stoke
City–Everton-mérkõzéseket

rendeznek, s szerdán Chel-
sea–Newcastle- és Bolton–
Tottenham-találkozók zár-
ják a forduló mûsorát. 

Az FA-kupában Liver-
pool–Chelsea döntõ alakult
ki, miután elõbbi 2-1-re
nyert a városi rivális Everton
ellen, utóbbi pedig 5-1-re
verte a Tottenham Hotspur
együttesét. 

A spanyol Primera Divisi-
ón 33. fordulójában a Real

Madrid 3-1-re nyert a Sport-
ing Gijón ellen, míg a Barce-
lona szünet utáni Messi-
duplával fordítva gyõzte le 2-
1-re a házigazda Levantét. 

További eredmények: Es-
panyol–Valencia 4-0, Mála-
ga–Real Sociedad 1-1, Betis–
Osasuna 1-0, Zaragoza–Gra-
nada 1-0, Villarreal–Santan-
der 1-1, Athletic Bilbao–Mal-
lorca 1-0, Rayo Vallecano–
Atlético Madrid 0-1.

A lapzárta utáni  Geta-
fe–Sevilla-találkozót megelõ-
zõen a Real Madrid (85) ve-
zet a Barcelona (81), a Valen-
cia (52), a Málaga (51) és a
Levante (48) elõtt. 

A magyar Hajnal Tamást a
80. percig a soraiban tudó
VfB Stuttgart hátrányból for-
dítva gyõzte le 4-1-re a ven-
dég Werder Brement a német
Bundesliga 31. fordulójának
pénteki nyitómérkõzésén. 

További eredmények:
Hamburg–Hannover 1-0,
Kaiserslautern–Nürnberg 0-
2, Bayer Leverkusen–Her-
tha BSC 3-3, Schalke 04–B.
Dortmund 1-2, Wolfsburg–
Augsburg 1-2, Bayern Mün-
chen–Mainz 0-0, B. Mön-
chengladbach–1. FC Köln
3-0, Freiburg–Hoffenheim
0-0. 

A Dortmund (72) növelte
elõnyét a Bayernnel (64)
szemben, a Schalke 57, a
Mönchengladbach 56, a
Stuttgart pedig 49 pontot
gyûjtött.

A francia Ligue 1 32. for-
dulójában, vasárnap: OSC
Lille–Ajaccio 4-1, Lorient–
Montpellier 2-1, Nancy–Bor-
deaux 2-2, St. Etienne–Brest
2-1, Sochaux–Dijon 1-0,
Valenciennes–Evian Thonon
Gaillard 0-3, Auxerre–Paris
SG 1-1. 

A magyar OTP Bank Liga
24. fordulójában: Kaposvári
Rákóczi–Diósgyõri VTK 3-
2, MVM Paks–Debreceni
VSC 0-0, Siófok–Pécsi MFC
2-1, Kecskemét–Zalaeger-
szeg 2-0, Ferencváros–Gyõri
ETO 2-2, Lombard Pápa–
Haladás 1-0, Videoton–Vasas
4-1, Újpest–Buddapest Hon-
véd 2-0. Továbbra is a Debre-
cen (56) vezet a Gyõr (54), a
Videoton (48) és a Honvéd
(39) elõtt. 
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Gyászban az olasz futball
Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Kis híján minden eldõlt a
nõi kosárlabda-bajnok-

ság rájátszásának elsõ fordu-
lójában, 14 csapat már a má-
sodik menetre összpontosít-
hat. A bajnoki címért ver-
senyben maradt négy gárda
CSM Târgoviºte–Maros-
vásárhelyi Nova Vita és Ara-
di ICIM UVG–Szatmár-
németi CSM párosításban
játszik, két gyõzelemig, a
döntõbe jutásért, míg az 5-8.
helyezetteknél CST Alexand-
ria–Temesvári BCM Danzio
és Gyulafehérvári CSU–
SCM U Craiova a párosítás.
A rájátszás elsõ fordulójának
teljes eredménylistája az 1-8.
helyezetteknél: CSM Târgo-
viºte–Temesvári BCM Dan-
zio–CSM Târgoviºte 68-45
és 66-65, Aradi ICIM
UVG–SCM U Craiova 77-61
és 88-78, Gyulafehérvári
CSU–Szatmárnémeti CSM
62-60 és 75-74, Marosvásár-
helyi Nova Vita– CST Ale-
xandria 73-56 és 66-60. 

A 9-16. helyezetteknél egy
párban 1-1-re állnak, miután
a bukaresti 89-41-et követõen
a Rapid 69-62-re kikapott
Nagyváradon a CSM U-tól.
Holnap a fõvárosban eldõl,
hogy ki lesz a brassói csapat
ellenfele a következõ forduló-
ban: az Olimpia 69-63 és 68-
53-mal búcsúztatta a Poli
Naþional Iaºi együttesét. A
másik ágon a Bukaresti CSM
Sportul Studenþesc kétszer is
legyõzte a Bball 6 Sepsi BC-t
(100-47, 66-44), a Kolozsvári
U pedig a Bukaresti Olimpiát
(60-46, 69-60). A 9-12. helye-
kért CSM Sportul–Kolozsvá-
ri U és Brassó–Rapid (vagy
Nagyvárad) párosításban ját-
szanak, a 13-16. helyezettek-
nél pedig Olimpia–Sepsi BC
és Nagyvárad (vagy Ra-
pid)–Iaºi párosításban. 

A férfiaknál holnap Târgu
Jiuban, Bukarestben, Maros-
vásárhelyen és Nagyváradon
játszanak, a sorozatok innen
folytatódnak: Energia Rovi-
nari–Medgyesi Gaz Metan
0-2 (69-84, 71-86), CS Muni-
cipal–Temesvári BC 1-1 (97-
84, 56-75), Maros KK–Ko-
lozsvári U-Mobitelco BT 0-2
(72-74, 58-76), Nagyváradi
CSM–CSU Ploieºti 0-2 (63-
71, 62-64). A párharcok há-
rom gyõzelemig tartanak, ha
szükséges, csütörtökön is
összecsapnak a riválisok. A
Digi Sport 2 két meccset
közvetít ma este, 18.30-tól
Nagyváradról, 20.15-tõl pe-
dig Marosvásárhelyrõl sugá-
roz élõben. Amennyiben
negyedik találkozókra is sor
kerül, azok csütörtöki menet-
rendje ugyanaz lesz.  

A kiesés elkerüléséért ki-
írt, két gyõzelemig tartó so-
rozatban a Hargita Gyön-
gye KK Iaºi-ban találkozik a
Polival, amelyet Csíkszere-
dában 117-91-re gyõzött le.
Hazai siker esetén a min-
dent eldöntõ harmadik mér-
kõzésnek ismét a székelyek
lesznek a házigazdái, április
21-én. 

Rájátszás 

csíkszeredai 

izgalmakkal

Forma–1

Hírösszefoglaló 

Nico Rosberg, a Merce-
des német pilótája nyer-

te vasárnap a Forma–1-es
Kínai Nagydíjat. Rosberg
mögött két mclarenes brit pi-
lóta, Jenson Button és Lewis
Hamilton végzett a második
és a harmadik helyen Sang-
hajban. Vb-pontot érõ he-
lyen célba a két Red Bull-ver-
senyzõ, az ausztrál Mark
Webber és a címvédõ német
Sebastian Vettel, a francia
Romain Grosjean (Lotus), a
brazil Bruno Senna (Willi-
ams), a venezuelai Pastor
Maldonado (Williams), a
sapnyol Fernando Alonso
(Ferrari) és a japán Kamui
Kobajasi (Sauber) ért.  

A 27 esztendõs német-finn
Rosberg, aki pályafutása elsõ
világbajnoki futamát nyerte
meg, rajt-cél gyõzelmet ara-
tott. Sikeréhez az is hozzájá-
rult, hogy a második helyrõl
startoló csapattársa, a hétsze-

res világbajnok német
Michael Schumacher, a 13.
körben feladásra kényszerült,
miután az elsõ kerékcserénél
hibáztak a technikusok. 

Az elsõ világbajnoki fu-
tamgyõzelmére 111 (!) ver-
senyt várt Nico édespaja
nem más mint Keke Ros-
berg, 1982 Forma–1-es világ-
bajnoka. A Mercedes egyéb-
ként 1955 után nyert ismét
vb-futamot.

Az összesített pontverseny-
ben az eddigi három vb-futa-
mon egyformán harmadik
helyen végzett Hamilton (45
pont) vette át a vezetést But-
ton (43), Alonso (37), Web-
ber (36), Vettel (28), Rosberg
(25) és a mexikói Sergio Pé-
rez (22) elõtt. A csapatoknál
a McLaren (88) máris meg-
ugrott a többiektõl, a Red
Bulltól (64), a Ferraritól (37),
a Saubertõl (31), a Mercedes-
tõl (26) és a Lotustól (24).

A Bahreini Nagydíj követ-
kezik, április 22-én, Sakhir-
ban, a Yas Martna Circui-
ton. 

Nico Rosberg 

gyõzött Sanghajban 

Labdarúgás 

T. J. L. 

A Petrol–CFR 1907 mér-
kõzés nyitotta pénteken

a Liga-1 26. fordulójának
mûsorát, s akárcsak õsszel,
Kolozsváron, Ploieºti-en is 1-
1-re végeztek. A vendégek
szinte egy órát játszottak em-
berhátrányban, s Camora ki-
állítása után büntetõbõl kap-
tak gólt. Ronny a 70. percben
mentett pontot Ioan Andone
csapatának. 

Szintén pénteken a Ceah-
lãul 1-0-ra nyert Piatra
Neamþ-on a Brassói FC el-
len. 

A Mircea Rednic irányítá-
sával megtáltosodott Astra a
Sportul Studenþesc otthoná-
ban is remekelt (0-4!), s
hosszú szünet után szomba-
ton ismét nyerni tudott a
Pandurii csapata is: 2-0 a
Marosvásárhelyi FCM-vel.   

Didi góljával a bajnok
Oþelul szûk negyedóráig ve-
zetett Galacon a Steaua el-
len, de Mihai Stoichiþã tanít-
ványai szünet után fordítot-
tak, Tatu és Mihai Costea ta-
lálataival, 1-2. 

Az élmezõny tovább tö-
mörült vasárnap, amikor a
FC Vaslui és a Rapid is 3-0-ra
nyert. A moldvaiak a sereg-
hajtó CS Mioveni, a
giuleºtiek pedig a Nagysze-
beni Voinþa ellenében gyûj-
tötték be a kötelezõ három
pontot. 

Lapzárta után Kolozsvári
U–Medgyesi Gaz Metan és
Concordia Chiajna–Dinamo
találkozókat rendeztek. 

A 21. forduló mérkõzései-
vel folytatódott a Liga-2 idé-
nye. A második (nyugati)
csoportban ismét csak a lista-
vezetõ Gloria tudott nyerni,
míg újabb remijével a Poli
négy pontra leszakadt riváli-
sától. Eredmények: Gyulafe-
hérvár–Besztercei Gloria 1-2,
Gaz Metan Severin–Temes-
vári Poli 1-1, Chindia–R.
Vâlcea 2-1, Luceafãrul–Bi-
har FC 1-0, Máramaros
FC–ALRO Slatina 1-0, FC
Argeº–Buk. Juventus 2-1,
UTA–FC Olt 2-1. A Dévai
Mureºul játék nélkül, 3-0-s
gólaránnyal kapta az Arieºul
elleni, hazai mérkõzés há-
rom pontját, a tordaiakat
ugyanis kizárták.    

Az élmezõny: 1. Gloria 50
pont, 2. Poli 46, 3. Chindia
35, 4. UTA 34, 5. GM
Severin 34, 6. FC Argeº 34.

Az elsõ (keleti) csoport-
ban: Botoºani–Dinamo II 2-
1, Nãvodari–Galaci Dunãrea
0-0, Brãneºti–Farul 0-3 (játék
nélkül, a házigazdákat kizár-
ták a bajnokságból), Astra
II–Tulcea 0-1, Otopeni–Bu-
zãu 1-2, Konstancai Viito-
rul–Snagov 3-0,  Bákó–Man-
galia 1-2, Iaºi– Brãila 3-0.

A legjobbak: 1. Viitorul 40
pont, 2. Tulcea 37, 3.
Nãvodari 36, 4. Iaºi 36, 5.
Botosani 33. 

A Liga-3-ban is a 21. for-

duló mérkõzéseit rendezték
meg. Az ötödik csoport ered-
ményei: Petrozsényi Jiul–Re-
sicabányai ªcolar FC 2-0,
Facsádi Flacãra–Belényesi
Bihorul 3-2, Borossebesi
Naþional–Temesvári Poli II
1-2, Resicabányai Gloria–
Aradi Gloria CTP 1-3, Piski
CFR Marmosim–Vajdahu-
nyadi FC 2-2, Öthalom–Te-
mesgyarmati Millenium 3-1,
Kisbecskereki Nova Mama
Mia–Karánsebesi Autocata-
nia 0-1, Érmihályfalvi Uni-
rea–Temesrékási ACS 2-4.

A legjobbak: 1. Temes-
rékás 46, 2. Vajdahunyad 41,
3. Karánsebes 38, 4. Belé-
nyes 37, 5. Scolar FC 36, 6.
Petrozsény 36.

A hatodik csoport csúcs-
rangadóján a Corona 1-0-ra
verte az Olimpiát és kissé el-
húzott riválisától. Eredmé-
nyek: Zalatnai SK–Kolozs-
vári Sãnãtatea 0-0, Szász-
régeni Avântul–Kolozsvári U
II 0-0, Besztercei Gloria
II–Aranyosgyéresi Seso 2-3,
Dési Unirea–Marosvásár-
helyi MFC II 5-2, Nyárádtõi
Unirea–Zilahi FC 0-2, Ko-
lozsvári CFR II–Jádi Voinþa
3-1, Brassói SCM Corona–
Szatmárnémeti Olimpia 1-0,
Tordai FCM (volt Szász-
fenesi Unirea)–Tatrangi Uni-
rea 3-1. 

Az élmezõny: 1. Corona
49 pont, 2. Olimpia 46, 3. U
II 37, 4. Tatrang 35, 5. Tordai
FCM 35, 6. Aranyosgyéres
34 (32-24). 

Három pontra apadt 
a kolozsvári CFR elõnye

Jenson Button, Nico Rosberg és Lewis Hamilton 

A pályán kapott szívrohamot Piermario Morosini, a Livorno 26 éves játékosa
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Ramona 
– az angol királynõ vendége

A 27 éves, romániai származású cigányasz-
szony – Ramona Constantin – ezelõtt hat
hónappal még lapot árult Manchesterben, a
The Big Issue címû képesújságot. Azóta egy
projekt keretében dolgozik. Tisztességes
munkából él. Felfigyelt erre II. Erzsébet an-
gol királynõ, és amikor Fülöp herceggel
együtt március végén Manchesterbe látoga-
tott, meghívta õt is a királyi család tisztele-
tére rendezett fogadásra.

Beszámoló 15

Könyvismertetõ 15
A keleti tömb menekültjei

Nemrég egy érdekes közlemény látott nap-
világot a Magyarországra menekült romá-
niai románok szervezetérõl. A menekültek
és a szervezet házigazdája a kommunista
rendszer végét élõ Magyarország volt,
amely egyébként a keletnémetek számára
is lehetõvé tette, hogy kiszabaduljanak a
Keleti Tömbbõl.

Történelem 14
Kiváltságosok Erdélyben

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

„Világunk nem racionális és nem
is fenntartható” – summázza ko-
runk ingatag rendszereit (tár-
sadalmiakat, politikaiakat, ökoló-
giaiakat) új könyvében László Er-
vin egy új, fennmaradási vagy
megmaradási stratégia részeinek,
szereplõinek tekintõ felfogásmód-
ban is más utakat keresõ „policy”
alapelveit taglava. Az Új világkép.
A tudatos változás kézikönyve címû
opusz nem kisebb politikai köz-
szereplõk elõszavával jelenik
meg, mint az egykori államfõ Mi-
hail Gorbacsov, vagy a spirituális
vezetõként elhíresült orvos, Dee-
pak Chopra morális tanításával,
aki a kettõs világ-osztottság gaz-
dasági kíméletlenségének opció-
jaként a humanitárius gyalázatok
elkerülésének programját hangsú-
lyozza méltóbb jövõ-perspektíva-
ként. Folytatása a 18-19. oldalon

Megismerések, 

függések, 

kirekesztések (1)

A zsidó Lear király 
és a zsidó Lear királynõ

„Helyi idõ szerint 18.30-kor
száll le a repülõgépünk Bang-
kokban. Otthoni idõ szerint fél
három. Rengeteg ember van a
hatalmas repülõtéren, több mint
ötszázan várakozunk az útlevél-
ellenõrzésnél… A forgalom
megszámlálhatatlanul többszö-
röse a marosvásárhelyi repülõtér
forgalmának, viszont az útlevél-
kezelésnél jóval kedvesebbek,
barátságosabbak. Pedig van egy-
két szigorú intézkedés: admi-
nisztráció, lapok-adatok kitölté-
se, fényképezés, stb. Mégis vala-
hogy emberibb itt mindez… A
repülõn mellettünk ült egy ma-
gyarul jól beszélõ vietnámi apa
a gyerekével. Elmondja, hogy a
szülei diplomaták voltak, így
kiskorában kikerült Magyaror-
szágra, aztán az iskola elvégzése
után ott ment egyetemre és ott is
nõsült meg.” Fazakas Misi és
Mucha Oszkár thaiföldi naplója
a 16. és 17. oldalon

Visszatalálni a forráshoz

Jacob Gordin – Avram Goldfaden mellett – a jiddis drámairodalom talán legtermékenyebb szer-

zõje. 80 színdarabot írt. Mûveivel meghódította a jiddis színház számára Shakespeare-t, két da-

rabot is írt shakespeare-i témára: A zsidó Lear királyt és A zsidó Lear királynõt. Mindkettõt be-

mutatta az Állami Zsidó Színház. A jiddisre írt Lear király sajátossága, hogy az uralkodó nem

államfõ, hanem egy nagy zsidó család feje, aki szétosztja a vagyonát lányai közt, hogy azok jól

menjenek férjhez. S a lányok, miután mindent megkaptak, nem törõdnek az öreggel. 19. oldal
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A középkori 
lovagrendek és 
az elfogadott vallások

A másik mítosz, amit a ro-
mán nacionalista történet-
írás terjeszt: az erdélyi romá-
nok üldözése a magyarok,
szászok, székelyek, a többi
fontos etnikum által. Kétség-
telen bizonyítékként említik
elõbb a királyi adományleve-
leket, közöttük az I. Lajos –
Anjou-házi – királytól 1366-
ban kibocsátott okmányt,
amely elõírja, hogy „intéz-
kedjenek az erdélyi román
felkelõk ellen, akik nyelvük
és hitük révén szoros kapcso-
latban vannak a hegyeken
túli testvéreikkel”. 

„Az ortodoxok üldözésé-
nek” tekintik azt, hogy a ka-
tolikus hithez való tartozás a
nemesi rang elõfeltétele volt.
Valójában az történt, hogy a
király uralkodói jogait gya-
korolta a lázadó vazallusok-
kal szemben, akik között ro-
mán nemesek is voltak (pél-
dául a izakonyhai Bogdan
vajda és mások, akik abban
az idõszakban lázadtak fel és
szöktek át Máramarosból
Moldvába, ahol ugyancsak
kárt okoztak hûbéruruknak).
Hogy elejét vegye a további
árulásnak, Lajos király elha-
tározta: katolikus hitre kell
térnie minden vazallusának;
a király ugyanis a pápának
hódolt s keresztes hadjáratra
készült a törökök és a pogá-
nyok ellen. Tetteinek ez volt
az indítéka, nem pedig az
Anjouk valamiféle román- il-
letve ortodox-gyûlölete.

Egyébként számos román
nemes (például a Drãgoºeº-
tiekbõl lett Drágfyk) már ko-
rábban áttért a katolikus hit-
re, másrészt viszont számos
román kenéz ortodox vallá-
sú maradt s az uralkodó be-
leegyezésével megtartotta
korábban szerzett rangját és
kiváltságait (az említett ro-
mán nemesi autonómiát él-
vezõ vidékeken jegyzett ki-
vételként). Következéskép-
pen hamis az a tétel, mely
szerint a nemesek rendi gyû-
lésének nem voltak román
tagjai. Legfeljebb az történt,
hogy egy bizonyos idõszak-
ban a rendi gyûlésbõl kizár-
ták az ortodox vallású neme-
seket, ami oda vezetett, hogy
azok tömegesen áttértek a
katolikus vallásra.

Hasonlóképpen a tan-
könyvszerzõk hibásan értel-
mezik a „kiváltságos nemze-
tek” fogalmát – ami abban a
korban nem etnikumokat, il-

letve etnikailag különbözõ
nemzeteket jelentett, hanem
a középkori társadalom ki-
váltságos rendjeit: a papo-
kat, vagyis azokat, akik
imádkoznak; a harcosokat,
vagyis a lovagokat; és egyes
dolgozókat, vagyis a szabad
termelõket, akiket a soraik-
ból származó elit képviselt.

A középkori keresztény
társadalomban, akik nem
voltak szabadok, azok ál-
lampolgári illetve politikai
jogokkal sem rendelkezhet-
tek. Ugyanez vonatkozott az
eretnekekre is. Mint ismere-
tes, Erdély meghódítása után
a románok és a szlávok fö-
lött magyarok uralkodtak, a
nemesek többsége magyar
volt, a legyõzött románok és
szlávok legnagyobb része pe-
dig jobbággyá, földhöz kö-
tött szolgává vált. Ezért a há-
rom kiváltságos rend tagjai
között kevés románt talá-
lunk. A román lakosság
többsége, a hódítás következ-
tében, elvesztette szabadság-
jogait, s mivel ortodox vallá-
súak voltak, eretneknek
(„szakadárnak”) tekintették
õket. Tehát nem etnikai
diszkriminációról van szó;
hanem legfeljebb vallásiról.

Egyébként eddig is szó
volt már a katolikus vallású
román nemesekrõl, akik je-
lentõs tisztségeket kaptak,
valamint az ortodox vallású
kisnemesekrõl, akik meg-
õrizték kiváltságaik egy ré-
szét. És, nyilván, voltak ma-
gyar származású jobbágyok
is, miként azt  az 1437–1438-
as, az 1514-es és az
1784–1785-ös felkelésekrõl
szóló dokumentumok is bi-
zonyítják. Következéskép-
pen az etnikai megnevezése-
ket nem kell összekapcsol-
nunk a társadalmi rangokkal
– vagyis nem kell állandóan
ilyen társításokat végeznünk,
mint „magyar nemesek” il-
letve „román jobbágyok”.
Hasonlóképpen a szabad pa-
rasztok – bár más arányban,
de ugyanúgy származhattak
a székelyek, a magyarok, a
szászok, a románok vagy
mások közül is.

Az „Unio Trium Natio-
num” valójában mindössze
a három középkori rendnek
a társadalom fölötti uralmát
jelenti; a rendi gyûlések pe-
dig a tehetõsek gyülekezetei,
olyan intézmények, amelyek
abban a korban megtalálha-
tóak voltak minden európai
országban. Sem azoknak a
határozatai, sem pedig azok
a törvények, amelyeket Wer-

bõczy Tripartituma (1517-
ben) tartalmaz, illetve ame-
lyeket az erdélyi Dieta ho-
zott (például az Approbatae
constitutiones regni Transil-
vaniae – 1653-ban, illetve a
Compilatae constitutiones –
1669-ben) nem a románok
kizárása és nemzeti hovatar-
tozásuk megszüntetése céljá-
ból születtek, hanem a társa-
dalmi rendszer fenntartása
végett, amelynek a három ki-
váltságos rend képezte az
alapelemeit (a papok, a ne-
mesek és a szabad termelõk,
közöttük kiemelt szerepet
játszottak a gazdag városi
polgárok), akik az állam ve-
zetésében képviseltették ma-
gukat. A társadalmi rendsze-
ren belül egyetlen változás
történt, a reformáció követ-
keztében – nem kevés harc
és áldozat árán – a katolikus
egyház mellett új felekezetek
jelentek meg: a kálvinisták, a
lutheránusok és az unitáriu-
sok. Az ortodox vallás to-

vábbra is csak megtûrt ma-
radt. A nemzettudat Euró-
pában a XVIII. század végén
jelenik meg. Az erdélyi ro-
mánoknál ez kezdetben csak
egy vallásos elit: a görög ka-
tolikus papság és értelmiség
jellemzõje (Inocenþiu Micu
memorandista mozgalma, a
Supplexek 1744–1793 kö-
zött; az Erdélyi Iskola 1800
körül), és valóságos tartal-
mát kell tekinteni – nem tö-
rekedett függetlenségre és
nemzetállam létrehozására,
hanem jogegyenlõséget
akart a régi rendszer, a meg-
lévõ társadalmi rend kerete-
in belül, retusálva azt az ál-
tal, hogy a románok tömege-
sen katolikus hitre térnek a
görög (bizáci) szertartásren-
dû Román Egyesült Egyház
(a görög katolikus egyház)
keretében.

Ugyancsak sajnálatos az,
hogy a tankönyvek szerzõi
nemzeti képet festenek a
Horea, Cloºca és Criºan által
vezetett felkelésrõl; azt állít-
ják róla, hogy „a román
nemzet erõteljes érvényesü-
lése” volt. A szélsõséges ér-
telmezés szerzõi, akik felfe-
dezik, hogy a fekelésnek
„nemzeti jellege is” volt, il-
letve „olyan politikai prog-
ramja, amely célul tûzte ki a
nemzeti felszbadulást, vala-
mint Horea tervei szerint a
»népköztársaság« létrehozá-
sát” – e kifejezéseket régi tör-
ténészektõl (például Nicolae
Iorgától) vették át, illetve a
korabeli sajtó szenzációhaj-
hászó szövegeibõl kölcsö-
nözték („a parasztok kirá-
lya”, „Dacia királya”), ami
megkérdõjelezi a tankönyv-
szerzõk szakmai hozzáérté-
sét, ugyanakkor pedig nacio-
nalista klisékkel és nevetsé-
ges lozinkákkal fertõzik a ta-
nulókat,  ami egész életükre

szóló nyomot hagyhat gon-
dolkozásukban és magatar-
tásukban, megkönnyíti szél-
sõséges nacionalista irányba
történõ manipulálásukat.
Nem értjük, hogy a tan-
könyvszerzõk miért nem a
David Prodan nagyszerû és
kiegyensúlyozott tanulmá-
nyai által nyitott úton halad-
nak, melyet annyira dicsér-
tek a XI. osztályos tankönyv
bevezetõjében.

Hétköznapok 
és kulturális élet 
a középkorban

E témák tárgyalásakor is
vad nacionalista kizáróla-
gosság észlelhetõ. A hétköz-
napokat illetõen megeléged-
nek öt, várral körülvett erdé-
lyi város felsorolásával; szót
sem ejtenek Erdély többi

helységérõl valamint lakosa-
iról, akik annyira különbö-
zõek szokásaikat és mentali-
tásukat tekintve, jóllehet a
lecke négy könyvoldal terje-
delmû.

És hasonló szemlélettel
kezelik A román kulturális
szintézis címû fejezet leckéit
is. Úgy tûnik, a szerzõk szá-
mára az etnikai és kulturális,
vallási és ideológiai (gondol-
kodásbeli) többféleség jelen-
téktelen tényezõ, az olvasó
számára pedig merõ unalom
az, ahogy tárgyalják. Gya-
korlatilag tagadják a közép-
kori erdélyi civilizáció több-
féleségen alapuló sajátossá-
gát, és mellékesnek tartanak
mindent, ami nem román.

Röviden szót ejtenek „a la-
tin írásbeliségrõl és kultúrá-
ról” (amelyrõl a XI. század-
tól vannak írott dokumentu-
mok), „a családi krónikák-
ról” – például a Chronicon
Dubnicense-rõl -, „a gyulafe-
hérvári kancelláriákról”,
„néhány török fogoly beszá-
molóiról”, „a püspökségek-
rõl”, „a Nyugat-Európába
tanulni küldött diákokról”,
„Szamosközi István elbeszé-
lésérõl Mihai Viteazulról”,
„a legrégibb erdélyi könyv-
tárról, amely Egresen volt,
Csanád mellett”, „az 1581-
ben alapított Kolozsvári
Egyetemrõl”, a Bethlen Gá-
bor idejében alapított „Gyu-
lafehérvári Akadémiai Kol-
légiumról” és annak könyv-
táráról, „a teuton lovagok
váráról Földváron”, „a gyu-
lafehérvári fejedelmi szék-
helyrõl” és annak „sajátos
épületeirõl”,  „a bráni kas-
télyról és a vajdahunyadi-
ról”, „a nagy Teleki család-
ról”, amely „a kultúra fej-
lesztését ösztönözte”, a kál-
vinistákról és a lutheránu-
sokról, „akiket menekülésük
idején jól fogadtak a román
térségben”, „a reneszánsz
szellemének elterjedésérõl a
Román Országokban” és
„reneszánsz stílusú kápol-
náknak építésérõl”, „a püs-
pöki paloták belsejének, a
katedrálisoknak és a kolosto-
roknak reneszánsz, barokk,
de moldvai, illetve Brânco-
veanu  stílusú díszítésérõl”
is, „a gót stílus hatását muta-
tó értékes erdélyi festmé-
nyekrõl”, „a nagydisznódi
román stílusú Szent Mihály
Templomról”. A „Kultúra a
Román Országokban” téma
tárgyalásakor a Mûvészi alko-
tás fejezetben megjelenik há-
rom – a képlettõl eltérõ – lé-
tesítmény: a gyulafehérvári
és a kolozsvári katedrális va-
lamint a szebeni Brukenthal
palota. Meglepõen általáno-
sak, ritkák és elszórtak a  tá-
jékoztatások a középkori Er-
délyben létezett nem román
kultúráról, amelyeket begyö-
möszöltek a mintegy húsz
oldal terjedelmû, amúgy is
fullasztóan zsúfolt fejezetbe.
Viszont a szerzõk nyíltan
„harciasnak” nevezik a XI-
es történelemkönyvnek A ro-
mán kulturális szintézis címû
terjedelmes fejezetét.

Azért van ott néhány
mondat, amely kizárólag az
erdélyi magyar kultúrára
utal. Így megállapítják, hogy
„a legrégibb magyar nyelvû
krónika a nagydisznódi
Heltai Gáspár krónikája”;
megemlítik Szeremi György
Visszaemlékezéseit is, amelyek
hírt adnak a Dózsa-felkelés-
rõl és Magyarországnak a
Mohács utáni helyzetérõl;
szót ejtenek „a kolozsvári és
a fogarasi magyar nyelvû is-
kolákról” (sõt a képhez hoz-
záadnak még egyet, a
karánsebesi „román, magyar
és német nyelvû iskolát”);
annak ellenére, hogy sok
ilyen volt a XI-es tankönyv-
ben csak 4 román nyelvû és
5 német nyelvû iskolát emlí-
tenek. Objektívebbnek bizo-
nyul a VII-eseknek írott tan-
könyv, amely azt állítja,
hogy a kolostorok valamint
a nagyváradi és a gyulafe-
hérvári katolikus egyházi
központok a XV. században
jelentõs mértékben hozzájá-
rultak az oktatás és a tudo-
mány fejlesztéséhez. (Minõ-
ségi tekintetben a VII-es tan-
könyv didaktikai felépítése
ésszerûbb. Gondot fordít
például a katedrálisok építé-
szeti stílusában fennálló kü-
lönbségek tárgyalására is; ar-
ra hogy a tanulókkal közölje:
a gyulafehérvári katedrális
román stílusú, a kolozsvári
pedig gótikus. 

De nem foglalkoznak
megfelelõképpen az erdélyi
katolikus kolostorokkal és
szerzetesrendekkel, sem
azok kulturális szerepével.
Hiányzik a XVII—XVIII.
századi Erdélyben lévõ ke-
resztény felekezeteknek va-
lamint a közöttük kialakult
versengésnak a bemutatása,
ami kulturális tevékenysé-
gükben is megnyilvánult.

A nyomdászat történetét
illetõen sem tartják tisztelet-
ben az igazságot. Megemlí-
tik ugyan, hogy „Erdélyben
az elsõ nyomda 1528-ban
mûködött Szebenben, latin
betûket használt”, de a
nyomtatványok közül mind-
össze egyet említenek, „a ro-
mán nyelvû Katekizmust”,
„Philipus Pictor” munkáját
1544-bõl, anélkül hogy fel-
tüntetnék a szerzõ nemzeti-
ségét valamint azt, hogy egy
kálvinista munkáról van
szó. Hasonlóképpen felso-
rolják a târgoviºte-i, szebeni,
brassói, kolozsvári, váradi,
szássebesi, szászvárosi, gyu-
lafehérvári nyomdákat anél-
kül, hogy alapítóikra és (kü-
lönösen a felekezetiek eseté-
ben) hovatartozásukra utal-
nának, viszont váltig hang-
súlyozzák „a statisztikai ér-
tékelésüket”, például azt,
hogy ezekben a XVI. század
folyamán „52 vallásos köny-
vet nyomtattak, amelyek kö-
zül 14 román és 35 ószláv
nyelvû”. Hasonlóképpen
tárgyalják Coresi diakónus
munkásságát is, akirõl már
szó volt.

(Folytatjuk)

Gabriel Catalan

Kiváltságosok Erdélyben
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.

I. Lajos – Anjou-házi – király



Nemrég egy érdekes köz-
lemény látott napvilágot a
Magyarországra menekült
romániai románok szerveze-
térõl. A menekültek és a
szervezet házigazdája a
kommunista rendszer végét
élõ Magyarország volt,
amely egyébként a keletné-
metek számára is lehetõvé
tette, hogy kiszabaduljanak a
Keleti Tömbbõl, s hogy az
NSZK-ba vagy más nyugati
országba távozzanak – vagy
hogy egyáltalán szabadon
találkozzanak nyugatnémet-
országi rokonaikkal, ismerõ-
seikkel – lásd a Dalos
György Balaton-brigád címû
könyvében olvasható igaz
történeteket. Az igazi barát-
ság a tettekben – nem pedig
szavakban, politikai vagy
diplomáciai szemforgatás-
ban – megfogalmazódó
együttérzés, segítség, cselek-
vés. Ezért érdemes elolvasni
a romániai menekültek szer-
vezetének közleményét.

Szabadulás – Magyaror-
szágon át

1988. április 3-án a román
nyelvû szamizdat újság elsõ
számában bejelentették,
hogy 1988. március 1-én
megalakult a România Li-
berã (Szabad Románia) Cso-
port – a Magyarországra
menekült román állampol-
gárok csoportosulása.

A România Liberã Bizott-
ság létrehozásának a gondo-
lata még Romániában szüle-
tett meg, Temesváron. 1987
õszén Cornel Roºca úr - fele-

ségével, Doina asszonnyal
együtt - Magyarországra me-
nekült, így a Bizottság meg-
úszta az idõ elõtti felszámo-
lást, ami várható volt a kom-
munista diktatúra körülmé-
nyei között, ami akkor Ro-
mániában mûködött. A Bi-
zottságnak a romániai kom-
munista rendszer elleni tevé-
kenysége Magyarországon
1987 õszén kezdõdött el.
Gyakorlatilag a România
Liberã Csoport – illetve a
România Liberã Szervezet,
ahogy még nevezték – 1988.
március 1-én jött létre Buda-
pesten. Az ezt követõ hóna-
pokban menekültek ezrei ér-
keztek Romániából, és folya-
matosan csatlakoztak a
România Liberã Csoporthoz
– egyre több és több mene-
kült értette meg e szervezet
létének értelmét valamint az
általa szervezett akciók fon-
tosságát. 

A politikában és az embe-
ri jogok tiszteletben tartása
terén betöltött szerepe mel-
lett a Bizottság, majd a Cso-
port rendkívül jelentõs té-
nyezõ volt a menekülteknek
nyújtott segítség tekinteté-
ben; mert a menekültek
azonnali segítségre szorultak
erkölcsileg, pénz, anyagi ja-
vak tekintetében  stb., amit
nem lehetett másnapra vagy
a következõ hónapra halasz-
tani. 

A Csoport különleges sze-
repet játszott a médiában fo-
lyó tájékoztatás terén is, be-
leértve a Szabad Európa Rádi-

ót, a Radio France Internatio-
nalt stb.; a határon át újságo-
kat, röplapokat juttatott ne-
kik, amelyeket még Románi-
ából való távozásuk elõtt
megkaphattak. Ugyanis na-
gyon sokan döntöttek úgy,
hogy Magyarországra mene-
külnek, mert a rádióból hall-
hatták, hogy Magyarország-
ról nem toloncolják ki õket,
valamint azt, hogy „a romá-
nok minden este 6 órakor a
Fórum Szálló (a mai Inter-
continental) elõtt találkoz-

nak, Eötvös József báró
szobránál”.

Úgyszintén – és nem utol-
só sorban - meg kell említe-
nünk, hogy a România
Liberã Csoporthoz való tar-
tozás milyen pozitív szerepet
játszott a politikai menedék-
jog megszerzésében azután,
hogy a menekültek eljutot-
tak Nyugatra, valamelyik
szabad országba. 

A România Liberã Cso-
port  az elsõ olyan emberjogi
és kommunistaellenes szer-

vezet volt, amelyik a Keleti
Tömb egyik országából a
Keleti Tömb másik országá-
ba menekült.

A România Liberã Cso-
port  adta ki az elsõ román
nyelvû szamizdatot a Keleti
Tömb területén. Az újság a
România Liberã nevet viselte.

A Szervezet tagjai nem cse-
lekedtek ötletszerûen, nem
vezették le az indulatukat az-
zal, hogy Ceauºescut és a
kommunistákat mocskolták,
vagy tehetetlenségükben poli-
tikai vicceket hallgattak és
azokon nevettek, hanem a
lengyelországi és a csehszlo-
vákiai, sõt elsõsorban a ma-
gyarországi politikai ellenzék
példáját követve rendkívül át-
gondolt, pontos és mindenek-
elõtt csoportos akciókat szer-
veztek, amelyek így különö-
sen hatékonyak voltak.

Nemcsak Magyarország
területén, hanem nemzetkö-
zi viszonylatban is példás
volt a Bizottság tagjai közöt-
ti szívbõl jött és demokrati-
kus együttmûködés, az aktív
tagok közötti kapcsolat. Ép-
pen ezért az akkori romániai
rendszer állandóan és min-
den eszközzel megpróbált
viszályt szítani a România
Liberã Csoport magján belül
– így például a Bizottság ak-
tív tagjainak rossz hírét kel-
tette és hamis vádakkal illet-
te õket, leveleket hamisított a
menekültek (ismert vagy ke-
vésbé ismert személyek) alá-
írásával és elküldte azokat a
nyugati lapokhoz stb.

A România Liberã Cso-
port a Magyarországra me-
nekült román állampolgárok
egyik csoportosulása. 1989
õszéig a Csoport tagjainak
létszáma meglehetõsen ál-
landó: 300 és 500 fõ között
volt, nem beszélve a szimpa-
tizánsokról, akiknek a száma
ezreket tett ki. A Csoport
fontos jellemzõje volt, hogy
tagjainak nagy része állandó-
an cserélõdött, ugyanis szün-
telen jöttek az új menekültek
Romániából, miközben a ré-
giek tovább mentek Nyugat
felé. 1987 és 1989 között a
Magyarországra érkezõ illet-
ve az ott áthaladó menekül-
tek számát 30 ezer és 60 ezer
közöttire becsülik. Figye-
lembe véve a csoport tagjai
esetében tapasztalt nagy fluk-
tuációt, az 1988 és 1989 kö-
zötti idõszakban az aktív ta-
gok száma ezerre tehetõ.

A Budapesti România
Liberã Csoport nem szûnt
meg! Ott él mindazoknak a
szívében, akik akkoriban Bu-
dapestre kerültek, ott él a
történeteinkben - a világszer-
te szétszóródottakéban, a
gyermekeik és az unokáik
szívében, és nem utolsó sor-
ban azoknak a szívében,
akik befogadtak, menedéket
nyújtottak, enni adtak nekik
világszerte.

Így ezt nem pusztíthatta el
sem Mao, sem Sztálin sem
pedig Ceauºescu – a kom-
munizmus kísértete nem
tüntethette el és nem is tün-
tetheti el ezt sohasem.
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A 27 éves, romániai szár-
mazású cigányasszony –
Ramona Constantin – ez-
elõtt hat hónappal még la-
pot árult Manchesterben, a
The Big Issue címû képesúj-
ságot. Azóta egy projekt ke-
retében dolgozik. Tisztessé-
ges munkából él. Felfigyelt
erre II. Erzsébet angol ki-
rálynõ, és amikor Fülöp
herceggel együtt március
végén Manchesterbe látoga-
tott, meghívta õt is a királyi
család tiszteletére rendezett
fogadásra.

A fiatal cigányasszony két
éve telepedett le Angliában,
és lám, munkája révén vitte
valamire. Pedig nem egy is-
kolázott nõ. Angliába érke-
zésekor nem tudott angolul
– munka közben, a lap árusí-
tása közben tanulta meg az
ország nyelvét. Hat hónapja
már egy projekt keretében te-
vékenykedik, amelynek a
célja: roma fiatalok felkészí-
tése arra, hogy õk is tisztes-
séges munkából éljenek
Angliában, s hogy ezért be-
fogadják õket ott. Kb. eny-
nyi, amit az újságokból meg-
tudhattunk. 

Hogy nálunk mikor fogják
befogadni a romákat? Nem
szóban, nyilatkozatban, ha-
nem ténylegesen? – ez még
nyitott kérdés. Viszont a vá-
laszhoz közelebb kerülhe-
tünk, ha megnézzük, hogy a

fenti hír milyen visszhangot
váltott ki honfitársainkból. A
képet markánsan árnyalják a
román blogozók vélekedé-
sei. Íme, néhány ezek közül:

Román egyetemista lány 
Angliából:
Ha Ramona internetezik,

fogadjon barátai közé a
Facebookon. Én ugyanis a
London School of Econo-
mics-ban mesterizek, és azt
hiszem, hogy kapcsolatba
hozhatom érdekes emberek-
kel, akik hasznos tanácsokat
adhatnak neki a projekt kere-
tében végzett munkájához.
Én is egy beilleszkedési pro-
jekt segítségével jutottam
elõre.

Dophi, a Rénszarvas
Odanézz, testvér! Ki hitte

volna? Végre az angolok is
megkapták azt, amit érde-
melnek a Kelet-Indiai Társa-
ság 300 évvel ezelõtti viselt
dolgaiért. Tudod, hogy
mondják: „Isten nem ci-
gány” – hehehe…

Raluca Enescu, London 
School of Economics
Hiába mondom magam-

nak: ne olvasd el a roma-
cikkekrõl szóló kommentá-
rokat, mert csak felidegesí-
tenek, mégis megtettem…
Mert ha a cigány külföldön
valami hitványságot mûvel,

mi vagyunk az elsõk, akik
szidalmazzuk: lám, a cigá-
nyok elrontják a jóhírünket
Európában (mintha a jóhír
lenne a legnagyobb gon-
dunk, s nem pedig a társa-
dalmunk strukturális prob-
lémái, amelyek korántsem
oldódnak meg azáltal, hogy
hujjogunk, hogy azt kiabál-
juk: NEM MI VAGYUNK
AZOK! – hanem ÕK!!! Mit
mondjak…) Ugye, most a
fordítottját látjuk: külföld-
ön egy romániai cigány
nagyszerû dolgot mûvel, és
javítja a hírünket. Logiku-
san ebbõl az következik,
hogy most azt mondjuk:
Nagyszerû! Nemde? Per-
sze, hogy is képzelhetem én
azt, hogy a román rasszista
logikusan gondolkozik,
hogy egyáltalán képes ilyes-
mire?

Szobotka István 
Sebestyén, Bukarest
Minden tiszteletem a

Ramonáé.

Florin
Furcsán hat ez a hír azu-

tán, hogy „Nagy-Britanniá-
ban a bankautomatákból
történt lopás 90 százalékát
románok követik el. Leg-
utóbb egy bákói került horo-
gra… („Ahol leköpött a bo-
jár, megcsókol az uralkodó,
s letöröli a köpést.”)

Manole
Azt mondtam mindig: mi

vagyunk az igazi románok.
Ebben az országban minket
illet minden jog, s a mosdat-
lanok és a tolvajok, akik
románnak adják ki magukat,
pucoljanak Romániából!

Marian
A fél világnak nem jön

szemére álom, s nem tudja,
hogy mit kezdjen magával,

ha nem ebédelhet az angol
királynõvel.

Udvarmester
Megszámolták-e a kanala-

kat a fogadás után?

Dhopital
Megvan-e még, Nagy-

anyó, a gyémánt nyaklánca?

Daniel
Eléggé kellemetlen. Port

hintettek a hülyék szemébe.

S a hülyék, vagyis mi, felhá-
borodtunk, kommentáljuk,
aztán… munkába megyünk.

Alig várom már, hogy jöj-
jenek a kínaiak, és vegyék
meg Európát. Akkor majd
megnézhetjük, hogy ki a ro-
mán, ki a magyar, ki az an-
gol, ki a cigány…

Memento mori
Manolicã, te rövid eszû,

tudd meg, hogy ebben az or-

szágban születésed szerint
nincs több jogod, mint an-
nak a purdénak, akit úgy le-
nézel. Viszont meglehet,
hogy sokkal több a kötelessé-
ged, mert te okosabbnak
képzeled magad mint õ, azt
hiszed, hogy a világ közepe
vagy.

Ghita
A királynõ rangban hozzá

illõt kellett volna hogy meg-
hívjon ebédre: Ciobã király

feleségét vagy Mercedesa
jósnõt... Remélem, az ebéd
jól végzõdött, s a koronaék-
szerek nem tûntek el.

Ghita lelkiismerete
Fogadjunk, Ghita! Ha té-

ged három percig együtt
hagynának a koronaéksze-
rekkel, biztos, hogy elcsór-
nál egy rubint, vagy legalább
egy apró kis zafirt, nemde? 

Raluca Hippie
Minden tiszteletem a Ti-

éd! Amikor ilyesmit olva-
sok, én is büszke vagyok ar-
ra, hogy románnak szület-
tem. Nagyszerû azt tudni,
hogy az is, aki alulról in-
dul, ilyen csodálatos dol-
gokra képes. BRAVO
RAMONA! (Etnikai hova-
tartozásuktól függetlenül)
lássunk még sok olyan ro-
mánt, mint Te!  

Itt most abbahagyjuk a vá-
logatást. Jó tudni, hogy a ro-

mán blogosok között nemcsak
ulranacionalisták, született és
– a szülõk, az iskola, az egy-
ház által jobb ügyhöz méltó

gonddal felnevelt – embergyû-
lölõk vannak, hanem emberek

is. Sõt, az õ hangjuk mintha
jobban szólna; mindenesetre
érthetõbb, és ezért több esély

van rá, hogy meg is értik. 
(Zs. I.)

Ramona – az angol királynõ vendége

A keleti tömb menekültjei

A budapesti Intercontinental szálló mellett lévõ Eötvös József-szobor
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2012. március 30.
Helyi idõ szerint 18.30-kor

száll le a repülõgépünk
Bangkokban. Otthoni idõ
szerint fél három. Rengeteg
ember van a hatalmas repü-
lõtéren, több mint ötszázan
várakozunk az útlevél-
ellenõrzésnél… A forgalom
megszámlálhatatlanul több-
szöröse a marosvásárhelyi
repülõtér forgalmának, vi-
szont az útlevélkezelésnél jó-
val kedvesebbek, barátságo-
sabbak. Pedig van egy-két
szigorú intézkedés: admi-
nisztráció, lapok-adatok ki-
töltése, fényképezés, stb.
Mégis valahogy emberibb itt
mindez… 

A repülõn mellettünk ült
egy magyarul jól beszélõ vi-
etnámi apa a gyerekével. El-
mondja, hogy a szülei diplo-
maták voltak, így kiskorában
kikerült Magyarországra,
aztán az iskola elvégzése
után ott ment egyetemre és
ott is nõsült meg. Két gyere-
ke van, egy hét éves kislány,
aki most otthon maradt
anyuval, és az öt éves kisfiú,
akivel mennek haza Viet-
námba meglátogatni a nagy-
szülõket. A nagyszülõknek
nyugodt nyugdíjas életük
van. A vietnámi rendszer
biztosítja az idõsek szociális
ellátását, ami nem is annyira
nehéz, mivel a 100 milliós
ország háromnegyede 30 év
körüli munkaképes ember… 

Közel egy órába kerül
amíg kiérünk és találkozunk
thaiföldi barátainkkal. Nagy
szeretettel fogadnak ben-
nünket, és talán mi is ekkor
érezzük, hogy megérkez-
tünk. Az ismerõs illatok, ar-
cok, a meleg felidézi mind-
azt, amit legutoljára egy fél-
évvel ezelõtt éltünk át itt.
Van valami békesség és nyu-
godtság az emberekben, ami
hála az Istennek, „raga-
dós”. Barátainktól megtud-
juk, hogy most van a legme-
legebb idõszak, pillanatnyi-
lag 37 fokot mutatnak a hõ-
mérõk. Az iskolákban lezá-
rult a tanév, vakáción van-
nak egészen május 17-ig.

Egy óra múlva megérke-
zünk az „egyetemisták utcá-
jába”, ahol a szokásos, álta-
lunk már jól ismert helyen
fogunk vacsorázni. Ezt köve-
tõen Moradokmaiba indu-
lunk, mert ott van a társulat
és a tanítványok nagyobb ré-
sze. Holnap új diákok érkez-
nek az iskolába és egy kisebb
rituáléra is sor kerül. Itt két
napot fogunk eltölteni, mert
még nagyon sok kell ahhoz,
hogy rendbe hozzák az árvíz
után. Viszont szemmel lát-
ható, hogy sokat haladtak:
ajtók, ablakok kicserélve, a
terek, szobák kitakarítva.
Egy- két ház még mindig ro-
mokban hever; a szobánk-
ban, a falakon látszik, hogy
mekkora volt a víz: nekünk
jó mellmagasságig ért volna.

Nehezen tudunk elaludni.

2012. március 31.
A közös elõadásunk egyik

színésze ébreszt bennünket.

10 órakor kezdõdik az ün-
nepség. Az arénában gyû-
lünk össze (késõbb tudom
meg, hogy a két és fél hónap-
pal ezelõtti árvízek idején az
egész aréna víz alatt volt):
szülõk, új és régi diákok, ta-
nárok, Chang, a központ és
az iskola vezetõje, valamint
mi, mint külsõ szemlélõk.
Minden új diákot egyenként
kihívnak, beavatják õket és
kapnak egy új hangszert.
Látszik, hogy a diákok szá-
mára megtiszteltetés mind-
az, ami most velük történik.
Késõbb tudjuk meg, hogy az
árvíz minden hangszert el-
vitt, ezeket az újakat adomá-
nyokból vásárolták. A tragé-
dia és a veszteségek ellenére
minden úgy megy tovább,
mintha mi sem történt vol-
na. Az alapelv az, hogy a
gyerekek, a diákok nem
érezhetik, hogy baj van, a ta-
nítás zavartalanul kell hogy
mûködjön. Az ünnepség
egyik legszebb pontja az,
amikor a Chang a saját fiát –
Natajt – avatja diákká. 

Az ünnepségen elmond-
ják, hogy számukra mennyi-
re fontos, és milyen nagyra
értékelik, hogy itt vagyunk,
és segíteni jöttünk nekik a fo-
lyamatban lévõ vagy a most
kezdõdõ oktatási progra-
mokban. Chang megkérde-
zi: „Láttad mi lett a házam-
ból?”. És ezt a kérdést olyan
derûsen teszi fel, hogy ben-
nünk minden sajnálkozásra
utaló érzés elmúlik. Fontos
látnunk azt, hogy nyoma
sincs az önsajnálatnak. Thai-
földi barátaink dolgoznak,
végzik a feladatukat ilyen
körülmények között is.
„Igen – válaszolom –, láttam
a ház romjait, kemény
volt...” A romos, leomlott,
pálmaágakkal letakart dom-
bocska valamikor ház volt.
Aztán megtudjuk, hogy itt,
Moradokmaiban egy évig
nem lesz oktatás, mert épít-
kezni fognak. Újjáépítenek,
tataroznak, eltakarítják a ro-
mokat, stb. Mindenki felköl-
tözik innen 650 kilométerre
északra, Loeiba. Holnap es-
te indulunk egy nagy busz-
szal.

Az egyik vezetõ színész
barátunk, Kai Angliában
van egy fesztiválon, vele
csak a jövõ hét végén fogunk
találkozni. Együtt vezetjük
majd az egyik színházi—
oktatási projektet. Közben
örömmel mesélik, hogy Kai
felesége, a közösség turné-
szervezõje áldott állapotban
van; várják a harmadik gye-
rekük megszületését. Nagy
szeretettel és kíváncsisággal
érdeklõdnek az Osonóról, az
osonósokról, mi meg beszá-
molunk az elmúlt félévünk-
rõl, valamint a nyári meghí-
vásainkról, terveinkrõl.

Õk is elmesélik, hogy
mennyi mindent elveszítet-
tek az árvíz során: szinte az
összes hangszert, 2000 köny-
vet, filmeket, fényképeket,
dokumentumokat, a közös
elõadásunk – a Carnival – jel-
mezeit, díszleteit. „Jó hír is

van – mondja az elõadásunk
egyik színésze, Stan – a
Carnival kellékei épségben
megmaradtak.” Rátérünk a
közös, nyári tervekre. Na-
gyon szeretnék ha az egész
Osonó csapat eljönne az
Ahogyan a víz tükrözi az arcot
elõadással. Turnét szeretné-
nek szervezni számunkra
Thaiföldön. A következõ he-
tekben részletesen megter-
vezzük az idõpontokat, a
helyszíneket, valamint a
díszletlegyártást is. Ugyan-
akkor arról is beszélnek,
hogy szeptember végén min-
denképp felújítjuk a közös
elõadásunkat, a Carnivalt,
mert október elején szeretné-
nek vele részt venni egy ko-
reai fesztiválon, valamint be
szeretnék mutatni egy-két
ázsiai országban. 

Nagyon meleg van ma,
mindenki lefekszik. Dél-
utánra nagy szélvihar kere-
kedik, aztán dörgésekre éb-
redünk, és tanúi vagyunk an-
nak, ami itt nagyon ritkán
történik meg: március végén
elered az esõ.

2012. április 4.
Három napja költöztünk

ki a tanyára. A közeli nagy-
város – Loei - hatvan kilo-
méterre található innen. Az
árvíz után ide költözött a
Moradokmai Színházi Köz-
pont és Iskola, tanyája egy
falu határában van. Itt lak-
nak a közösség tagjai: színé-
szek és tanárok valamint a
régi és az új diákok, mintegy
52 fõ. Sátrakban alszanak, a
szabadban próbálnak, taní-
tanak, tanulnak, étkeznek. A
közeli folyóban fürdenek.
Közben építik a házakat, és
az árvíz elmosta közös életü-
ket. Szemmel látható, hogy
szépen és derûsen haladnak

A helyiek szerint Thaiföld-
nek ezen a részén sivatagi az
idõjárás. Ez, amint megta-
pasztaltuk mi is, nagyjából
azt jelenti, hogy nappal káni-
kula van, a hõmérséklet bi-
zonyos órákban eléri akár a
40 fokot is. Éjszakára vi-
szont lehûl annyira, hogy az
itteniek számára hideg lesz,
kabátba és pulóverbe öltöz-
nek, mi viszont ilyenkor
érezzük jól magunkat. Kö-

rülbelül 22–24 fok lehet.
Egyetlen hûsülési lehetõség
a folyó, amit ki is haszná-
lunk a falusi gyerekekkel
együtt. Sokszor elnézzük,
hogy a nonverbális eszközök
mennyire csodálatosak. Az
5–6 éves thai gyerekek
könnyedén megértetik ma-
gukat az errefelé olyan ritkán
látott idegenekkel, vagyis
ahogy itt mondják nekünk:
farangokkal.

A tanyán most nemzetkö-
zi workshop zajlik, aminek
mi is a tagjai, tanárai va-
gyunk. Elkezdtünk dolgozni
egy csoport diákkal és szí-
nésszel, de egy másik cso-
porttal az Amerikából 22 éve
Indiába áttelepedett rende-
zõ, Jill dolgozik. Neki segít a
két indiai asszisztense: Luky
és Sherry. Ezalatt egy har-
madik csoport, a Hollandiá-
ból érkezett régi ismerõse-
inkkel – Krisztinával és
Kimivel – mozgást tanul. Az
étkezések közösek. Ilyenkor
mi, a külföldi tanárok sokat
beszélgetünk. Az indiai
Luky elmeséli, hogy azért
nem tud úszni, mert amikor
7 éves volt, a 12 éves barátjá-
val lementek fürödni, és a
barátját megette a krokodil.
Azóta õ nem mert folyóba
menni. Itt velünk, a derékig
érõ vízben viszont megtanult
úszni. Jill egy indiai közös-
ség tagja. Az Orwell közös-
séget 1968-ban hozták létre,
õ 22 éve csatlakozott hozzá.
Most már 2200-an vannak, a
világ minden részébõl érkez-
tek tagok. A közösség önel-
látó, így vannak kisebb gyá-
rak, ahol önmaguk számára
elkészítik a legszükségeseb-
beket. Van iskolájuk is, ahol
a saját nevelési elveik szerint
tanítják a gyerekeiket. Nem
nehezedik nyomás rájuk,
nincs felsõbb elvárás és uta-
sítás, nincs jelen a közösség
életében a politika, admi-
nisztráció és bürokrácia.
Alapelvük a szabadság, és
ezen keresztül próbálnak
mindent megélni: a tanulást
és a tanítást, a munkát, a kö-
zösségi létet. Az orwelli kö-
zösségnek nincs konkrét ve-
zetõje, de legfontosabb sza-
bálya a közösségben élés és a
szeretet. Nagy hangsúlyt fek-

tetnek a mûvészetekre. Jill
Amerikában volt rendezõ és
mikor elõször elindult Kelet-
re keresni és kutatni, akkor
találkozott Indiában ezzel a
közösséggel. Nemsokára ha-
zautazott, de érezte, hogy
vissza kell térnie. Érezte,
hogy mindaz az élet és karri-
er, amit felépített Ameriká-
ban nem ér semmit. Saját be-
vallása szerint az Orwellben
boldog és teljes életet él. Õ
felel a színházért és a szín-
ház tanításáért. Nem színé-
szeket nevelnek, hanem a
színházon és táncon keresz-
tül vezetik az embereket az
önmaguk megismerésére és
megértésére. Ez az a pont,
amelyben mi igazán talál-
kozni tudunk, hiszen ez a mi
alapelvünk is Sepsiszent-
györgyön, a drámatagoza-
ton a tanításban. Nem az a
legfontosabb számunkra,
hogy a líceum drámaosztá-
lyából minél többen menje-
nek a színmûvészeti egye-
temre, hanem az, hogy a
színházon keresztül, a diák-
jaink minél jobban megis-
merjék magukat, hogy minél
teljesebb emberként, egyre
felelõsebb döntéseket tudja-
nak hozni önmaguk és szû-
kebb-tágabb közösségük szá-
mára.

Mivel Jill már látta az
Osonó 2010-ben Thaiföldön
bemutatott Részletek a bo-
lyongás meséibõl elõadását,
meghív bennünket Indiába
tréningeket tartani és elõ-
adást játszani. Ismerve a
thaiföldi színházvezetés
szándékait a közös Carnival
elõadásunkkal kapcsolato-
san, nem kizárt, hogy októ-
berben ellátogatunk Indiába
az Orwell közösséghez.

Chang arról beszél, hogy
két nagy kultúra, az indiai és
a kínai kultúra közt van a
thaiföldi. Ez a keveredés
mindenben meglátszik: a ne-
vektõl elkezdve egészen a
házépítésig. Itt is épülnek
szép lassan a házak nádtetõ-
vel, bambuszpadlóval, ame-
lyeket két évente cserélni
kell. A diákok hihetetlenül
gyorsan tanulják meg a
munkásoktól a házépítést,
így egyre jobban halad az
építkezés. Villany nincs a ta-

nyán, így az esti hét órai sö-
tétedés után gyertyafény
mellett zenélnek és énekel-
nek a fiatalok, majd kilenc
órakor takarodó van. Nagy-
jából már mindenki jól tud
játszani minden hangszeren,
csak a hegedû okoz még fej-
törést néha.

Reggel négykor van az éb-
resztõ, majd a számunkra
már ismerõs reggeli rituálé,
aztán ötkor felkel a nap. Az
otthoni idõeltolódás miatt,
mi hajnali kettõ elõtt nem tu-
dunk elaludni, de reggel leg-
késõbb kilencig lehet a sátor-
ban a felkelõ nap melegét ki-
bírni. Villany nem lévén,
nincs lehetõség légkondicio-
nálásra, ventilátorokat sem
használhatunk. A telefonok
és laptopok akkumlátorait a
faluban lévõ iskolában idõ-
rõl idõre feltöltik. Internet is
csak egy kis sticken keresz-
tül, ritkán és akadozva jön
be. Chang azt mondja, hogy
a fél év alatt, amióta ilyen
körülmények között, az er-
dõben laknak, egyre inkább
visszatértek a természethez,
az önmagukkal és a termé-
szettel megélt harmóniához.
A diákok azóta többet foglal-
koznak a zenéléssel, egy-
mással, a tanulással, a há-
rom lóval, a kutyákkal, az
erdõvel stb.

A moradokmai közössé-
get az árvíz a még nagyobb
egyszerûség megélésére
késztette. Chang azt mond-
ja, hogy õk továbbra is in-
gyen fogják tanítani a diáko-
kat, miközben szemmel lát-
ható, hogy anyagi gondjaik
vannak. Mindig a holnapi –
egy napi – élelemre van meg
a pénz. Minden este a diá-
kok egy kb. 8 fõs csapata el-
megy a 60 kilométerre lévõ
városba zenélni és énekelni.
Az ilyenkor kapott adomá-
nyokból lesz meg a holnap-
utáni kaja. Ebben fogunk
majd mi is segíteni, hiszen a
tanítás mellett a közösség se-
gítése is alapvetõ célunk. So-
ha nem számolják meg a
pénzt egy-egy éneklés után.
Chang, aki az 52 tagú közös-
séget vezeti, azt mondja,
hogy mindenbõl csak annyi-
ra van szükségük, amennyit
az Isten ad számukra. Ha jut
pénz élelemre jó, ha nem,
akkor itt van az élelem a kör-
nyezetükben: a növények, a
gyümölcsök, a folyóban a
halak, a rizs. Nem engedik,
hogy ezek a gondok teherré
váljanak. Szabadok.

2012. április 5.
Ahol most van a tanya, az

egy jövõbeli alkotóközösség
tanyájának az elsõ része
lesz. Changgal kisétálunk,
hogy megnézzük az egész
birtokot, ami négy nagy
bambuszerdõbõl áll. Ezt va-
lamikor, nagyon régen vette
meg, teljesen más céllal.
Dzsungelszerû erdõben já-
runk, jobbra és balra szûk ös-
vény. Elhagyjuk a banánfá-
kat, és már csak mindenfele
bambusz látszik. Közben
Chang a terveirõl mesél. Tel-

Fazakas Misi és Mucha Oszkár 

Visszatalálni a forráshoz
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jesen ki szeretne ide költöz-
ni, hogy a színészeivel és a
diákjaival zavartalanul tudja-
nak alkotni, illetve egy ter-
mészet-közeli állapotot meg-
élni. Itt fog mûködni a most
is jó hírnevû iskolájuk, de a
nagy tervek között szerepel
egy mûvészeti egyetem létre-
hozása is. Csak annyi fát fog-
nak kivágni, amennyi helyre
lesz szükség a házak és pró-
baterek létrehozásához. Az-
tán rámutat egy részre és azt
mondja: itt lesz az Osonó
kisfaluja. Chang egy olyan
alkotó-falut szeretne létre-
hozni, amelyben van az
Osonónak egy pár háza,
meg a német- és magyaror-
szági társulatnak is. Azt sze-
retné, ha minden külföldi,
színházzal foglalkozó barát-
jának, illetve azok társulatai-
nak lenne itt háza. Ehhez
kapcsolódna az egyetem és
az iskola. Minden színházi
társulat egyénileg is dolgoz-
hat majd itt, miközben kö-
zös projektek is létrejöhet-
nek. Majd közösen fogjuk
tanítani a diákokat.

Elérjük a birtok legmaga-
sabb pontját. Itt lesz az öku-
menikus imatér. Ezen a 400
négyzetméteren csend lesz.
Ide járnak majd imádkozni a
buddhisták, keresztények,
hinduk, muzulmánok. Ezt a
négyet sorolja fel, mert pilla-
natnyilag a tanyán ez a négy
felekezet van jelen. Három
órába telik, amíg körbejárjuk
a területet és visszaérünk a
tanyára. Changon látszik,
hogy komolyan beszél. Már
neki is kezdtek az építkezés-
nek.

Este van. Hûvösödik. Jó
itt.

2012. április 7.
Már négy napja folyik a

mûhelymunka. Mivel nincs
„bent”, ezért kint vagyunk a
szabadban. A folyó mellett,
a dzsungel küszöbén, a
bambuszfák árnyékában -
valahogy így határozták
meg a helyiek. Délelõtt van-
nak a tréningek, mert akkor
még ki lehet bírni a hõséget.
Minden tréning elején szé-
pen kitakarítják a körülbelül
40 négyzetméternyi tisztást.
Fél tizenegytõl déli egy órá-
ig dolgozunk. A csoport na-
gyon jó. Ezen a héten a
Moradokmai Színházi Köz-
pont diákjainak tartottunk
tréningeket. Nagyon jó csa-
pat gyûlt össze. Van, akivel
már korábban is dolgoz-
tunk. Tízen vannak, nyolc
nagyobb diák és két tanár. A
feladatunk az, hogy a szín-
padi jelenléten, a belsõ mo-
nológon és az összpontosítá-
son, koncentráción dolgoz-
zunk. Az alapozást figye-
lemfejlesztõ gyakorlataink-
kal kezdtük. Azokkal, ame-
lyeket itt három évvel ezelõtt
mutattunk be elõször, de az-
óta már nagy népszerûség-
nek örvendenek egész Thai-
földön. A gyakorlatok sorát
a színpadi jelenlétet erõsítõ
gyakorlatokkal folytattuk,
majd így jutottunk el egé-
szen az élõ szoborparkozá-
sig. A színház vezetõje,
Chang arra kért bennünket,
hogy ne halat adjunk a diá-
koknak, hanem tanítsuk
meg õket arra, hogy hogyan
fogjanak halat. Ez a tanítás
egyik alapelve náluk, akár-

csak nálunk is, odahaza. Ez
itt a nehéz körülmények el-
lenére is pozitív kicsengést
nyer, és minden részrõl tá-
mogatást kap. Nálunk vi-
szont, otthon azt vesszük
észre, hogy ez az alapelv né-
ha nem mûködik. A szülõk
gyakran elkényeztetik a gye-
rekeiket, azaz folyamatosan
„halat” adnak nekik, és saj-
nos az iskolával szemben is
ez az elvárásuk. Többek kö-
zött talán az a gond a romá-
niai tanügyi rendszerben,
hogy valójában senki nem
tudja megfogalmazni, mit
akar a másik féltõl, melyek
az elvárásai. Mi az elvárása
a szülõnek és a diákoknak
az iskolával szemben? Erre
hogyan tud az iskola reagál-
ni? – és fordítva. Szóval las-
san fel kellene tenni a kér-
dést mindannyiunknak,
hogy mit akarunk kezdeni
egymással. Különben ma-
rad egy gyenge rendszer fol-
tozgatása és a tüneti kezelés.
Persze, itt könnyebb, hiszen
létezik a mester–tanítvány
viszony, a szülõkben pedig
megvan a mesterekbe vetett,
feltételek nélküli bizalom.
Ez otthon valahogy
elveszett… Többször ta-
pasztaltuk mi is, hogy sok
esetben nem mérik fel azt,
hogy egy-egy általunk te-
remtett helyzet (gondolok a
drámaosztályra vagy az
Osonóra) pont a halfogást,
az életrevalóságot tudja
megtanítani a fiataloknak.
Bár néha támadások érnek
bennünket, de itt Thaiföld-
ön újra és újra feltöltõdünk,
megerõsödünk és újrafogal-
mazzuk az igazi tanítás – a
„halászásra való tanítás” –
értelmét. És öröm látni,
hogy itt Thaiföldön a diá-
kokban fontos dolgok szü-
letnek.

Ezen a héten az volt a tré-
ningek tétje, hogy ha hét
közben el tudjuk juttatni a
diákokat ahhoz a színpadi
jelenléthez, amely egy más-
fél órás szoborparkhoz szük-
séges, akkor pénteken és
szombaton elmehetünk a
szoborparkkal a 60 kilomé-
terre lévõ városba, ahová tu-
risták járnak, és meg tudjuk
keresni azt a pénzt, ami a kö-
zösség jövõ heti élelmére
szükséges. Mind a tréningek-
hez, mind a szoborparkhoz
sok energiára van szükség, és
a hõség folyamatosan leszív-
ja az energiánkat. Ha sikerül
a szoborpark, akkor óriási
teljesítményt és eredményt
ér el a közös munkánk.

A diákok mindvégig szé-
pen dolgoztak. A legfonto-
sabb, amivel szembesülünk
az, hogy akarnak tanulni,
kutatni, és ami a legjobb: ta-
lálnak is, nem csak keresnek.
Közel 40 fokos hõségben (ez
még a thaiföldi embereknek
is sok) figyelemfejlesztõ- és
koncentrációs gyakorlatokat
végzünk, két és fél órán ke-
resztül. Egyetlen szó vagy la-
zítás nélkül csinálják végig.
Talán ezt a közös, mindenki-
re érvényes tenni akarást
szeretjük olyan nagyon a
thaiföldi kapcsolatunkban.
Ez az, ami feledteti a nehéz-
ségeket, átbillent rajtuk, és
egyre inkább összehoz ben-
nünket. Ennek a csapatmun-
kának a megélése nagy áldás
számunkra. Negyedik alka-

lommal vagyunk itt, a
Moradokmai Színházi Kö-
zösségnél, és mindig megél-
jük ezt. 

Sokat segít, hogy ketten
vagyunk itt osonósok, hi-
szen szükség esetén kiegé-
szítjük egymást. Van, ami-
kor egyikünk magyarázza a
gyakorlatot és a hozzá tarto-
zó elméletet, másikunk pe-
dig bemutatja. A diákok
minden figyelme ránk tapad,
hiszen tanulni akarnak.
Mindannyian be szeretné-
nek kerülni a szoborparkba.
Ezzel a tanulni vágyással is
olyan ritkán találkozunk ott-
hon a hûvös vagy éppen me-
leg, de mindenképp kényel-
mes termekben.

Angol nyelven vezetjük a
tréningeket, ezt helyben a
két tanár fordítja thaira. Van-
nak elcsúszások, félreérté-
sek, de azokat korrigáljuk.
Néha 10 perc is eltelik, amíg
kibogozzuk a lényeget, de
látni a diákokon, hogy nagy
felfedezés számukra, ami
történik. Számunkra meg
öröm, ahogy napról napra
haladnak, erõsödnek, és
mindazt, amit egy tréningen
megtapasztalnak, használják
más színpadi munkában is.

Csütörtökön kitaláltuk a

jelmezeket. Nemsokára ösz-
sze is szedték õket. A ruha-
tárból, a kollégáktól, mint
egy jó közösségben, itt is
minden közös. A fiúk gond
nélkül varrnak, a lányok is
jelmezeket készítenek. Egy
újabb tréningbe kerül, amíg
rávezetjük a diákjainkat az
élõ szoborpark mozdulatlan-
ságára; arra hogy ha pénzt
dobnak, akkor gyors gesztus-
sal be kell mozdulnunk,
majd újra percekig a mozdu-
latlanság következik. Kísér-
leteket végzünk, nevettetjük
egymást, úgy teszünk mint-
ha turisták lennénk, egy- egy
fényképezõgéppel. A kezdeti
figyelemelvesztések, nevet-
gélések lassan megszûnnek.
Tréning végére szinte min-
denki komollyá lesz.

Pénteken élõ fõpróbát tar-
tottunk. A tanya közepén ki-
álltunk szoborparkozni. A
többi diákot arra kértük,
hogy zavarják a szobrokat,
nevettessék õket. Elég jó az
eredmény. Öten végig figye-
lemmel dolgoztak, ketten
egyszer elnevették magukat,
és az egyik srác kiszállt. Azt
mondta, hogy õ szívesebben
zenélne. Ebben maradtunk.
A kísérlet után megbeszéltük
mindazt, amit õk tapasztal-

tak, de beszélgetünk azokkal
a diákokkal is, akik nézték és
nevettettek. Ki volt az, aki
legjobban megragadta a fi-
gyelmüket? Meg tudnák-e
fogalmazni, hogy miért?
Majd megismételtük a fõ-
próbát. Ez alkalommal min-
denkinek maximálisan sike-
rült. Este az egész csapat
részt vehet Thaiföldnek ezen
a vidékén esedékes elsõ élõ-
szoborparkján.

A turistaváros Chang
Chan fõutcája egy kisebb
Váci utca. Az elsõ meglepe-
tésünk az, hogy a turisták
ázsiaiak. Eddig mi azt gon-
doltuk, hogy európaiak lesz-
nek. Szóval itt nagyjából
olyanoknak fogunk szobor-
parkozni, akik még soha
nem láttak ilyet. Izgalmas kí-
sérlet lesz. Tõlünk Mucha –
ahogy itt szólítják, Oszkáá –
is beáll a játékba. Nagyon
jók a diákok. Erõs figyelem-
mel végigcsinálják az egy
óra tizenöt percet. Érzõdik,
hogy kihívás számukra. Na-
gyon jók voltak. A nézõk
számára is nagy élmény volt.
Onnan kezdve, hogy a gye-
rekek nem tudták eldönteni,
hogy élõ embereket látnak
vagy csak szobrokat. De a
legfontosabb az öröm, a ne-

vetés, a derû... a boldogság.
És ez, hála az Istennek, raga-
dós. Boldogan fekszünk le.

2012. április 8.
Húsvétvasárnap. Reggel

háromnegyed hatkor ke-
lünk. Már javában zajlik a
közösség reggeli, napkö-
szöntõ rituáléja. Hat órára
beszéltük meg az indulást,
de helyi szokás szerint egy-
egy félóra késés mindenbe
belefér, így végül 6.40-kor
indulunk el autóval a temp-
lomba. A közösség két szí-
nésze – Pa és Sorn – jön ve-
lünk. Elõre jeleztük azt a
szándékunkat, hogy húsvét
vasárnapján szeretnénk egy
katolikus templomba el-
menni. Szerencsénkre a kö-
zelben – 30 kilométerre –
van a vidék egyetlen katoli-
kus temploma. Érzõdik a
buddhista hatás. Bár kivehe-
tõ a templom katolikus jelle-
ge, de a díszítés, a festés és a
minták mégis a buddhista
imaterek hangulatát hozzák.
Barátaink kint maradnak,
mi pedig bemegyünk. Az aj-
tó elõtt itt is – mint megany-
nyi más helyen – lehúzzuk a
cipõnket. Mindenki mezít-
láb megy be. Jobbról és bal-
ról padsor, mindenik mellett

egy óriási nagy virágcsokor.
Szemben az oltár. Jobb és
bal oldalt rengeteg ajtó, tárva
nyitva, így gyakorlatilag az
ember félig szabadtéren érzi
magát. A nyitott ajtók okoz-
ta szellõ kellemes hõmérsék-
letet biztosít. Marad annyi
idõnk, hogy Bibliánkból el-
olvassuk a napi evangéliu-
mot. Nemsokára megjelen-
nek a thaiföldi ministráns
gyerekek, mögöttük a közös-
ségük – szintén thaiföldi –
papjával. Be kell vallanunk,
hogy furcsa és különleges,
amit látunk. A mise menete -
annak ellenére, hogy thai
nyelven zajlik, teljes egészé-
ben követhetõ. Egy érdekes
momentumot figyelünk
meg: a perselyezés úgy törté-
nik, ahogy nálunk odahaza,
de mindenki egy vászon kis-
erszényt vesz elõ, amiben a
pénzadománya van, és ezt
teszi bele a végighordozott
perselybe. Ez azért van így,
hogy senki ne lássa, hogy ki
mennyit ad. Az adományo-
zás ne váljon dicsekvés vagy
hiúság eszközévé. A temp-
lomban, mivel nincs orgona,
a dalokat gitárral kísérik. Az
énekek specifikusan thai da-
lok, a ritmusukat, dinamiká-
jukat és vidámságukat te-

kintve. Talán emiatt is, meg
az idegen nyelven történõ
szertartás miatt is, hiányzott
számunkra az otthoni temp-
lomainkban megszokott
mélység és csend. A thai
emberre jellemzõ módon, a
mise résztvevõi többször is
egymáshoz szóltak. Viszont
érzõdött rajtuk, hogy fontos
nekik az ittlét és ez a közös-
ség.

Az itteni szokás szerint, a
mise végén, kint a templom
elõtt, a paptól kaptunk egy-
egy fõtt tojást, amelyre thai
és angol nyelven rá volt ra-
gasztva: Boldog Húsvétot.
Nagyon fontos volt eljönni
ma a templomba, és vala-
hogy külön szépség az is,
hogy ennyire távol az ott-
hontól, ennyire más kultúrá-
ban, mint a mienk, egy kato-
likus misén vehettünk részt.
Közben sokat gondoltunk
az otthoniakra, az otthoni
húsvétra.

A mise végén, mint egyet-
len fehér embereket, meg-
szólítottak bennünket a
fülöpszigeti apácarend szer-
zetesnõi, akik misszionárius
munkát végeznek itt. Kíván-
csiak voltak, hogy hogyan
kerültünk ide, mivel foglal-
kozunk. Hamarosan kide-

rült, hogy õk itt egy Szent
József nevû iskolát vezet-
nek, ahová a katolikus gyere-
kek mellett sok buddhista fi-
atal is jár, mintegy 16 kör-
nyékbeli faluból. Bemutat-
tuk õket thaiföldi barátaink-
nak, és kiderült, hogy õk
már tartottak elõadást ebben
az iskolában. Elérhetõséget
cseréltünk, és abban marad-
tunk, hogy majd augusztus-
ban elhozzuk ide az elõadá-
sainkat (az Ahogyan a víz tük-
rözi az arcot és a Carnivalt), és
egy pár tréninget tartunk az
itteni fiatalok számára is. Hi-
hetetlenül nagy nyugalom,
derû és kedvesség áradt a
szerzetesnõvérekbõl.

Hazafele hagymát és to-
jást vásároltunk, mert eldön-
töttük, hogy az ebédet mi
fogjuk készíteni. Nagy adag
hagymás-csirkehúsos tojás-
rántotta készült, ami mara-
déktalanul elfogyott.

2012. április 9.
Egy hete vagyunk itt.

Nem volt egyszerû meg-
szokni az itteni körülménye-
ket, amelyek valóban próbá-
ra tettek bennünket. Egyér-
telmûen szembesültünk az-
zal, hogy az ún. civilizáció
mennyire elkényelmesített
bennünket. Az étel ízén,
amely egyszerre édes és csí-
põs, a folyó – amiben für-
dünk, és az edényeket moso-
gatjuk - viszonylagos tiszta-
ságán, a folyamatos hõsé-
gen, az 5 fõs nyitott csomag-
teres autón 24 személlyel
együtt történõ utazásokon
túl van valami fontos: egy
hét múltán egyértelmûen
érezzük, hogy egyre szaba-
dabbak vagyunk. Egy olyan
külsõ és belsõ szabadságban
vagyunk, amelyet otthon na-
gyon ritkán tudunk megta-
pasztalni. A legegyszerûbb
körülmények között is na-
gyon jól érezzük magunkat.
És ezek az egyszerû körül-
mények felerõsítik az egy-
másra való odafigyelést, a
közös munka és a színház
szeretetét, a köztünk lévõ
szeretet. A thain és a „faran-
gon” túl ott van az ember.
Levetve minden olyan fölös-
leges elvárást és megfelelést,
amit a világ olyan sokszor
úgy ránk tesz, hogy csak
roskadni tudunk a terhek
alatt, felerõsödik a lényeg: a
békés és csendes, szeretettel
és bizalommal teli alkotói
közösségi lét, az egyszerû-
ség megélése és a befelé fi-
gyelés. A szabadság, amit
mi itt a színházon keresztül,
és thaiföldi barátainkkal
együtt élünk meg.

Természetesen ez a szán-
dékunk odahaza is. Az Oso-
nó erre törekszik. Be kell lát-
nunk, hogy itt ez sokkal job-
ban mûködik. Odahaza több
gátat, akadályt kell leküzde-
nünk, és bizony sokszor
érezzük, hogy erõnk már ke-
vés a lényeg megéléséhez,
megtapasztalásához. A ter-
hek, a harcok lehúznak és
egyre távolabb kerülünk a
szabadságtól... a belsõ sza-
badságunktól. Többek közt
ezért is fontos nekünk idõrõl
idõre eljönni Thaiföldre
vagy egy hetet eltölteni
Taizében. Visszatalálni a for-
ráshoz, feltöltõdni, hogy ne
kiszáradva álljunk a diákja-
ink és a nézõink elé.



ÚMSZKISEBBSÉGBEN www.maszol.ro   2012. április 17., kedd18

Folytatás a 13. oldalról

Az új világkép a tudatos krí-
zismenedzselés fontosságára
int, a környezeti etika felelõs-
ségére kötelez, és korunk tár-
sadalmainak roppant mérté-
kû fogyatékosságáról mond
ítéletet, mikor a válságról ré-
szint veszélyként beszél,
másrészt viszont esélyrõl is,
hogy a kulturális intolerancia
adott mértékét és romlási
trendjét elkerülhetõnek hi-
hessük. Az erõforrások gaz-
dasági, ökológiai, munka-
migrációs, megélhetési és de-
mográfiai turbulenciákban
kimerítõen méltatlan túlfo-
gyasztása nemcsak a túlélés
veszélyeztettettségének álla-
potára, hanem a fenyegetõ
instabilitás és a társadalmi-
politikai rendszerek össze-
omlását vizionáló közeljövõ
élményére kényszeríti a
szemlélõdõt vagy mérlegké-
szítõt. 

László Ervin, aki zongo-
rista csodagyerekként már
kilenc évesen a Pesti Vigadó-
ban lépett föl, tizenöt éves
korától húsz éven át koncer-
tezett a világ leghíresebb pó-
diumain, majd filozófiai és
rendszerelméleti tudomá-
nyok professzoraként a világ
legjelesebb egyetemeinek ok-
tatója lett, 1978-ban készítet-
te el Célok az emberiség számá-
ra címû jelentését a Római
Klub megrendelésére. A jö-
võtudományok terén végzett
kutatásai, több mint hetven
könyve alapján valóban
egyetemes jelentõségû gon-
dolkodó nemcsak a legkivá-
lóbb univerzitások díszdok-
tora, Nobel-békedíjra jelölt
közszereplõ, a Budapest
Klub alapítója és elnöke, ha-
nem az emberiség várható
jövõjéért okkal aggódni kész
morális gondolkodó is, akit
korunk egyenlõtlenségeinek
és fogyatékosságainak kérdé-
se nemcsak krízis-teóriaként
érdekel, hanem akit a men-
tális-morális nyomásgyakor-
lás felelõssége is elkötelezet-
té tesz. Kötetének a Mi tör-
ténne, ha…? és A 2012-es jövõ-
kép fejezetein túl a planetáris
tudatról szóló kiáltvány mel-
lett egy „új emberiségért vál-
lalt misszió” alapjainak leté-
tele lett kiemelt célja, s ezen
belül is a könyv „Jól idõzí-
tett változás” fejezetében
fundált etikai rendszermeg-
újítási programban hangsú-
lyozott alapelvek kerültek fó-
kuszba. Itt László Ervin a
globális egymásrautaltság
követelményeként a „har-
móniában éljünk egymás-
sal” elvét, az „együttélés mi-
nimumfeltételeként” aposzt-
rofált „közös etikai rend-
szert” és a tudományok fele-
lõsségét hangsúlyozza: bár a
világ nagy vallásai által több
ezer éve megfogalmazott vi-
selkedési és erkölcsi szabály-
rendszerek kínáltak harmó-
niákat, de ezeket (a
zsidó–keresztény Tízparan-
csolat, a buddhista Négy Ne-
mes Igazság, vagy a Korán
alapelveit) a tudományok

valamely hideg intellektuális
fölénnyel nem fogadták el; s
annak ellenére hogy  az em-
beri lét harmóniáit progra-
mosan meghirdetõ teóriák
(így Saint-Simon 1700-as
évekbeli, Auguste Comte
1800-as, Émile Durkheim
1900-as évekbeli normatív
erkölcsi vagy „pozitív” célki-
tûzései) nem lettek „a tudo-
mány elvi alapjául szolgáló
»tökéletes objektivitás’ törek-
vésének« irányadó program-
jai, mégis, ma már nem
odázható el egy új etikai
rendszer kidolgozásának és
az ezt megerõsítõ mozga-
lomnak életrehívása, amely
a felelõsség új korszakát ké-
szítené elõ.

Planetáris etika 

A világ vezetõ tudósainak
szervezete (Union of Con-
cerned Scientists) 1993-ban
kibocsátott nyilatkozatát 70
ország 1670 tudósa írta alá,
melyben a Földhöz való vi-
szony és az emberiségnek a
természeti világgal való
szembenyomulása mint fe-

nyegetõ jövõkép kapott fel-
kiáltójelet, abban a figyel-
meztetésben csúcsosodott
ki, hogy „éljünk úgy, hogy
mások is tudjanak élni”. Ez
a „planetáris etika” a szegé-
nyeket és az újgazdagokat is
változásra, felelõs konszen-
zus keresésére szólítja fel, s
fõként arra: akár fejlett, akár
fejletlen országban, elzárt
életmódban vagy fogyasztói
korszakban, de a közös etika
nevében csakis úgy igyekez-
zünk élni, hogy az igazságos
és felelõsségteljes élet minél
kevésbé lehetetlenítse el má-
sok életét. A „tudat evolú-
ciójának elõmozdítása”, az
érzések, érzelmek, közössé-
gi kapcsolatok, „az önerõsí-
tés” mint az individuumtól
elválasztható univerzális
egyensúlyok átélése”, vala-
mint az alapvetõen közös ér-
tékek – társadalmi, intellek-
tuális, érzelmi tartalmak –
átélésének segítõ hatása
hangsúlyosabban részt kap-
hatna a jövõépítés társas di-
menziói között. Akik nem a
külsõ, pénz és hatalom, bir-
toklás és gazdagság-alapú
értékrend elfogadására ké-
pesek csupán, hanem a bel-
sõ, új értékigazságok belátá-
sára is, azok maguk és egész
emberi közösségük számára

megszerezhetik a létezés él-
ményének mélyebb tartal-
mait, a természet rendjében
is harmonikusabb együttélé-
si-együttmûködési normák
sikerélményét. Ehhez azon-
ban a kapcsolatgazdag, em-
beri erõforrások iránti tiszte-
let és intenzív (a hódítás,
gyarmatosítás, fogyasztás
extenzív silányságaival
szemben is életképes) kom-
munikáció, transzper-
szonális értékrend és a befo-
gadóbb, a közjó tartalmait az
emberi mélységek felé is ki-
terjesztõ kooperáció életteré-
nek gazdagítása szükséges.
Ehhez pedig nem (világ)kor-
mányok programja, nem fel-
sõbbrendû tudatok térhódí-
tása, nem gátlástalan siker-
képesség erõszakos nyomu-
lása, hanem a befogadóbb, a
közhaszon lényegét a har-
móniák meglelésében meg-
nevezõ tudatos program és
döntésbefolyásolási akara-
tosság szükséges. Ezt a hit-
vallást, a tudat magasabb
szintjének célrendszerében
megvalósuló szeretet és kap-
csolat, egység és összekap-

csoltság követelményét ép-
pen a megkülönböztetések
kihívásainak leküzdésével,
egyéni morális programok
kidolgozásával tehetjük telje-
sebbé – ezzel a drámai múlt-
élményt és egyenlõtlen fejlõ-
désre alapuló örökséget is
képesek lehetünk az újabb és
végleges megrázkódtatások
elõtt a magunk felelõs jövõ-
képévé alakítani. 

Semmiféle szervezett
(vagy szervezeti) világ nem
lehet meg egytónusú, egysej-
tû, egyhangú stratégiával
(még a szivacsok is fejleszte-
nek szakosodott funkciójú
sejteket!), ezért az emberi és
kulturális világban a sokféle-
ség megõrzésének elve, az el-
térések megbecsülésének
normája, a multikulturális
sokszínûség mint strukturá-
lis elv kell az uniformizálás-
nélküliséget elõsegítse. A
„statikus stabilitás vágy-
álom, mert az egyetlen állan-
dóság a fenntartható válto-
zásban és átalakulásban rej-
lik. Társadalmaink fejlõdését
folyamatosan irányítani kell,
hogy elkerüljük a sikertelen-
ségeket, és olyan világ felé
haladjunk, ahol békében,
szabadságban és méltóság-
gal lehet élni. …Lényegében
és legfõképpen azonban ez

személy szerint mindenkitõl
várható… 

Saját magunknak kell el-
kezdenünk” társas tudásun-
kat és kollektív normáinkat a
társadalmi változtatás felé
alakítani, hogy „az emberi-
ség létfontosságú egymásra-
utaltságát és alapvetõ egysé-
gét fölismerve önként elfo-
gadjuk az ebbõl származó
etikát és étoszt. Ennek kifej-
lesztése elkerülhetetlen az
emberiség számára, ha fenn
akar maradni e bolygón”
(165. old.).

A szellemi olimpikon

A fennmaradás és a har-
mónia-keresés etikáját, a
szavak mögött és a tettek
mélyén rejlõ emblematikus
késztetettségek tartalmait
kutatta, esélyüket és meta-
kommunikatív rejtett üzene-
teik önsegítõ erõvé avatásá-
nak perspektíváit elemezget-
te egész tudományos életé-
nek hosszán Buda Béla is,
akinek munka- és pályatár-
sai, társtudományi követõi
vagy szellemi örökösei kö-

szöntõ- és tanulmánykötetet
állítottak össze 70. születés-
napja alkalmából. A
Polihistória címen kemény-
kötésben prezentált opusz
utolsó 30 oldala az ünnepelt
publikációs listáját tartal-
mazza, elsõ száz oldala pe-
dig a „szellemi olimpikon”
köszöntésének tizenhárom
méltató esszéjét. A negyven-
két szerzõ nevének felsorolá-
sa helyett megemlítenénk,
hogy a fõ tartalmat talán
már a fejezetek tematikai ta-
golása is mutatja: tudo-
mánytörténet, kommuniká-
ció és nyelvészet, antropoló-
gia, epidemiológia és adat-
gyûjtés, addiktológia, szexu-
alitás-kötõdés-család hárma-
sa, szuicidológia, végül pszi-
choterápia kínál terepet az
életigenlés és szeretetkife-
jezés tudományos gesztusai-
ra, mely köszöntõ ünneplés
„az emberszolgálati profesz-
sziók puritán professzorát és
polihisztorát” illeti meg
(Prológus). „Buda Béla két-
ségkívül évtizedek óta min-
denütt jelen van a magyar ér-
telmiségi létezés valóságá-
ban. A tudománytörténet,
kommunikáció, nyelvészet,
antropológia, szociológia,
addiktológia, szexológia,
szuicidológia, pszichiátria-

pszichoterápia (a pszichoa-
nalízistõl a családterápián át
a csoportterápiákig) és a
mentálhigiéné területein
éppúgy otthonos, mint a
szakképviselet és a kapcsola-
tok nemzetközi színterein,
ahol szakmai nagykövetünk-
nek tekinthetjük. Minden
közösségisége mellett mégis
Benne tisztelhetjük a szelle-
mi szabadságát soha fel nem
adó, megvesztegethetetlenül
autonóm embert”. 

A prológus és a személyes
köszöntõk emelkedett szavai
„a magyar pszichiátria Ka-
zinczyját”, a „budabélaság,
ez az egyszeri, egyedülálló és
megismételhetetlen minõ-
ség” titkát és közvetlen élmé-
nyét írják körül, az európai
önsegítõ mozgalom ideológi-
ai megújulását, a telefonos
segélyszolgálatok rendszeré-
nek kiépítését, a magatartás-
tudomány egyetemi megala-
pozását és más „hosszútáv-
futói” vállalások hosszú so-
rát említik föl mint e tudo-
mányos magatartás emberi
vállalástömegét. „Mi kés-
tünk le Róla!” – írja Deme
Tamás lekötelezett köszöntõ-
je az egykor klasszika-filoló-
gusnak készülõ Buda Bélá-
ról, akit nemhogy verseny-
vagy pályatársai, de követõi
sem remélhetõen érhetnek
be. Majd még további száz
oldal lapozás kínálkozik,
hogy a tisztelgés közvetlensé-
gére felkért/vállalkozó szer-
zõk leróják tudományos tisz-
teletköreiket a Mester elõtt,
aki nem akart sem mester,
sem balett-táncos, sem kõfa-
ragó, sem sokdoktorátusú
akadémikus lenni, viszont
pozitívan deviáns, folyvást
gondolkodó, magányos és el-
tökélten autonóm „kívülál-
ló” szerepében küldetéses
akart és tudott is gyõztes ma-
radni. Az írásokból képtelen
tisztség lenne méltó módon
szárnyas szavakat vagy mag-
vas gondolatokat idézni, rö-
vid összegzéseket kínálni pe-
dig szinte talmiság és méltat-
lanság volna… Hagyom hát
a hatszáz oldalnyi válogatás
esélyét, örömét és késztetett-
ségét az Olvasókra, akiké a
belátás, felismerés, megértés
élménye is lehet ugyanakkor
arról, milyen a másság, ha
hasonló, s milyen az azonos-
ság, ha érdemben eltér.

Ártalmas 
hatásegyüttes

A kötet egyik legkiadó-
sabb fejezete az addiktoló-
gia, mely az alkohol-, drog-
és egyéb toxikus vagy társa-
dalmi függésviszonyok terén
fogant kortárs kutatások és
belátás-lehetõségek szinte
körképszerû szociokulturális
rendszerét jeleníti meg. E tu-
dásterület a maga multidisz-
ciplináris beágyazottságát és
kialakulás-történetét tekint-
ve a neurobiológiától a klini-
kai pszichológián át a kultu-
rális antropológiáig vagy
szociológiáig megannyi ha-
tártudományt tud maga kö-

rül kiindulási bázisnak tekin-
teni, mikor legalapvetõbben
a szenvedélybetegségekkel
foglalkozik. Játék vagy drog,
alkohol vagy erõszak, szexus
vagy tárgyfüggés éppúgy le-
képezi a szakképesítést el-
nyerõ klinikai és mentálhigi-
énés orvosok tapasztalati te-
rületeit, mint a szubkultú-
rák, AIDS, tárgymániák, ká-
bítószeres vagy depressziós
dependenciák és további
addikciók (vagyis a szemé-
lyiség adaptációs magatar-
tásformáinak függõségekké
válása). A viselkedési vagy
kémiai addikciók esetében
„a tüneti kép nagyon hason-
ló”, a „viselkedések kénysze-
ressége, ciklikussága és im-
pulzivitása” egyaránt a ta-
nácsadásra, segítõ támaszra,
kapcsolati kölcsönösség ki-
építésére vár, s maga a füg-
gõség nem a diagnózis-alapú
klinikai kórlap csupán, ha-
nem a beteg személyek és
környezetük közvetlen köl-
csönkapcsolatának, életviteli
és életminõségi viszonylatok
rendszerének ártalmas
hatásegyüttesére segít követ-
keztetni. 

Demetrovics Zsolt, kinek
szerkesztésében megjelent Az
addiktológia alapjai I. címû
kötet, az alapfogalmak köré-
be invitáló szakmai glosszári-
um függõségi relációkat tár-
gyaló részében éppen ezekbe
a „függõség-teóriákba” cso-
magolt feltárási gyakorlat ne-
hézségei közt említi meg,
hogy „a függõség a személy-
re és/vagy környezetére néz-
ve ártalmas jelenség. Azok-
nak a függõségeknek, ame-
lyek nem okoznak problémát
az egyén és/vagy környezete
számára, klinikai (orvosi,
pszichológiai) szempontból
nem tulajdonítanak jelentõ-
séget. Függõség – általános,
köznapi értelemben – lehet a
madarászás, a horgászás,
bármilyen gyûjtõszenvedély
és ezer más tevékenység,
amelyek valóban csak a szó
köznapi értelmében függõsé-
gek. Ebben a tág értelemben
valamennyi embernek van-
nak függõségei. Klinikai je-
lentõségük azonban ezeknek
a tevékenységeknek mindad-
dig nincs, amíg nem okoznak
szenvedést, nem okoznak
egészségügyi vagy pszicholó-
giai ártalmakat, romlást a
mindennapi életvitelben, a
teljesítményben, a társas
(családi, baráti) kapcsolatok-
ban” (34. old.). 

A kötet négy nagyobb tan-
könyvi blokkban, tizenhá-
rom fejezetben tárja föl a
szakirodalmi ismeretanya-
got, azzal a konzekvens és
tájékoztató szerkesztésmód-
dal, ahogyan az orvosi
tankönyvek–szakkönyvek
hajlamosak erre. A kilenc
szerzõi mûrészlet Buda Béla
lektorálása alatt készült el,
igényessége szinte látványo-
san visszaigazolja a Róla
föntebb elmondottakat.
Mint e tudományterületen
az elsõ tankönyv, vállalása
nem is kevesebb, mint „min-

A. Gergely András

Megismerések, függések, 



den” bemutatása, ami persze
lehetetlen. A fejezetek több
mint felét Demetrovics Zsolt
meg Paksi Borbála írta, akik
nélkül a függési és viselkedé-
si kiszolgáltatottságok rend-
szere most nem lehetne kö-
zérthetõ nyelven megírt is-
meretanyag, ha nem veszik
nyakukba a kötet alapozó ré-
szének fejezeteit.

Epidemiológiai 
robbanás 

Laikus olvasó számára ta-
lán leginkább a szószedet
igazít el elsõként, hogy azu-
tán a Pikó Bettina, Paksi Bor-
bála komponálta részek ve-
zessenek tovább a részkérdé-
sek felé. E gazdag és (nem-
csak orvos- vagy viselkedés-,
hanem társadalomtudomá-
nyi értelemben véve is) kor-
szakosan fontos ágazati tu-
dás apróbb részkérdéseit itt
lehetetlen lenne elemezni
vagy fölidézni, de az ifjúsági
szubkultúrák, drogfogyasztá-
si és prevenciós programok,
drogfüggõségi állapotrajzok,
pszichodinamikai verziók,
epidemiológiai (drogfo-
gyasztás-terjedési) mutató-
számok vagy a magyar társa-
dalom drogérintettségének, a
bûnelkövetõ viselkedésmó-
dok társadalmi hátterének,
vagy az alkohol-, nikotin- és
viselkedési addikciók tipoló-
giájának felmutatása meg-
annyi társtudomány számá-
ra is megvilágosító hatást kí-
nál a rendszerlogikák, típus-
tanok, empirikus megértési
törekvések számára.

Csupán egyetlen dimenzi-
ót hadd emeljek ki itt az
imént jelzett hatásegyüttes-
bõl. Demetrovics az addik-
tológiai alapfogalmak között
tárgyalja a szerfogyasztás
tünetegyüttesei között a tole-
rancia-szintek (a hozzászo-
kástól és ingervezérelt recep-
tor-mûködéstõl kezdve a
funkcionális, a metabolikus,
a fordított és a kereszttole-
rancia szintjeiig lehetséges)
megnyilvánulási formáit, rá-
mutatva arra, hogy a viselke-
dési tolerancia szintjén, ahol
a társadalmi tanulás (szocia-
lizáció, minták, életminõségi
háttér, függõvé válási kondí-
ciók, stb.) és „a változó kör-
nyezeti feltételek közösen fe-
lelõsek a hozzászokás kiala-
kulásáért” (38. old.), az érin-
tettség (az adott populáció
szóbanforgó körének társa-
dalmi arányszáma) mikép-
pen lesz feltételévé és folyto-
nos körülménnyé. Rövideb-
ben, és Pikó Bettina devian-
ciaszociológiai modelljét is
ezzel mintegy „beágyazva”
a szociológia-elméleti meg-
közelítésbe, itt olyan deviáns
magatartásformák (öngyil-
kosság, alkoholizmus, illegá-
lis drogfogyasztás, bûnözés)
értelmezésének kontextusát
világítják meg, amelyek a
társadalmi szabályozó nor-
mákra épülnek, illetve a ku-
tató ezekbõl kiindulva kísé-
rel meg értékelést elvégezni.
A deviáció (vagyis elhajlás,

de/via, az útról való letérés)
társadalomtudományi meg-
közelítése nem tagadja a
neurobiológiai vagy lélekta-
ni háttér összefüggéseit, de
ezeket a társadalom-értelme-
zésekkel teszi összefüggõ
rendszerben leírhatóvá. Ma-
gyarán: nem létezhet magá-
ban véve deviancia, mindig
csak „az adott társadalom-
ban levõ magatartási szabá-
lyokat (normákat) ismerve”
mondható ki, mi az, ami
már a minden társadalom-
ban létezõ devianciák erõsen
kultúrafüggõ mivoltában is
normabontó, az adott társa-
dalom normáitól eltérõ,
azokkal kontrasztban álló
magatartás. 

A civilizáltnak tekintett or-
szágokban és kultúrákban a
korszak társadalomlélektani
szempontból immár megne-
vezhetõ devianciái egyfajta
„epidemiológiai robbanás”
jelenségére vezethetõk visz-
sza, a biológiai kondíciókat
felülmúló mesterséges kör-
nyezet hatásaira, melyek ja-
varészt jelzésértékû cselekvé-
sek, mivel pszichikai és szo-
ciális krízis-hátterükre irá-
nyítják a figyelmet, szo-
ciokulturális összefüggések
nélkül nem tárgyalhatók
(357. oldal). 

A kultúra mindenhol nor-
matív rendszere, a társadal-
mi konszenzust sértõ meg-
nyilvánulásai immár nem-
csak (a funkcionalista meg-
közelítés-modellekben még
kardinális szerepet játszó)
„biztonsági szelepek” vagy
anómiák (Durkheim), ha-
nem a megjelenõ életcélok
és életviteli módok tartós ál-
lapotává lettek, mivel a cél-
és eszközrendszer harmóni-
ája megbomlott (Merton), a
konformitás mellett megje-
lent az újítás, teret nyert a
csak részben konvenciókra
támaszkodó ritualizmus is,
de egyre gyakoribbá válik a
befelé fordulás és visszahú-
zódás, amely segíti a devian-
ciák formálódását és a nem-
sikeres adaptációs viselke-
désmódok elterjedését is,
vagy elvezet a lázadás kol-
lektív és személyes szubkul-
túra-normáinak térnyerésé-
hez (358-360. old.). 

Az itt ehhez kapcsolódó
ökológiai, adaptációs, kultú-
ra- és szubkultúra-elméleti
megközelítéssel, továbbá a
szimbolikus interakcioniz-
mus bemutatásával Pikó
Bettina mély hátteret fest
napjaink fogyasztói kultúrái-
ra jellemzõ izgalmak, kalan-
dok, fogyasztói modellek,
stimulált-felpörgetett életstí-
lus-változatok keresésének, a
„mának élés” normaformáló
hatásának és a hedonizmus-
ra éhes társadalmi szimbó-
lumvilágok szinte már kont-
rollálhatatlan tömegének fel-
tûnõ jelenléte mögé, egyúttal
alapkérdéseket fogalmaz a
megítélésmódok disszonáns
voltára, a sodródásba került
magatartások konform-
ellenes hatásainak elfogadá-
sába is belenyugvó norma-

rendszer eluralkodására, és a
„deviancia mint reakció”
konfliktusmodelljének érvé-
nyesülési terére vonatkozóan
(360-363. old.).

A kötetben Paksi Borbála
idézi föl a devianciák szociál-
pszichológiai modelljeihez
kapcsolódó társadalmi min-
tázatokat (379-415. old.), el-
sõsorban a droghasználat di-
menzióinak szociológiai as-
pektusait sorra véve, de talán
külön hangsúllyal is e mintá-
zatok anómia-függõ kulturá-
lis normarendjére, a társadal-
mi struktúra szabta kilátások
és kultúra teljesíthetetlen kö-
vetelményeinek áldozataira,
a „legalul élõkre” kitérve. A
gazdag fejezet nemcsak nem-
zetközi trendek tükrét, a
drogfüggés és érintettség
idõi, térbeli és szubkulturális
képleteit kínálja, de az iskolá-
zottság, visszavonultság és
szabálykövetés/megszegés
határozott orientációs folya-
matait is abba a következ-
mény-együttesbe vezeti át,
melyben a drogfüggés kocká-
zatai és az érintettség/veszé-
lyeztetettség értékhierarchiái
nagymértékben magyarázó
állapotábrái is az elidegene-
dési, integráció-hiányos és
kockázat-függõ magatartá-
soknak, vagyis a társadalmi
kohézió erejének csökkené-
sét, a családi integrációs mo-
dell válságát, az iskolai vég-
zettség és a szociális integrá-
lódási célok terén feltûnõ
másságok körét formálják
meg. Az individualizációs
hatásokkal, posztmodern-
séggel, fogyasztás-kultusszal
is számoló kulturális norma-
rendszerek szinte egyértel-
mûnek mutatkozó összefüg-
gésben állnak a függetlenség-
re, elismerésre, bizalomra,
tudásra, és a külsõségekben
megmutatkozó értéknor-
mákra vonatkozó célokkal,
de velük együtt a többségi
társadalom értékpreferenciá-
ival is. Itt nem valami „deter-
minisztikus kultúraelmélet-
rõl” van szó, hanem a devi-
áns és a konvenciókövetõ tár-
sadalmi kötések jelenlétérõl
is (396-409. old.). Olyasmik-
rõl, amiket a kötet Prevenció-
fejezetében Rácz József te-
kint át mint a droghasználat
érzelmi nevelési, társadalmi
hatásegyüttesekben és kom-
petencia-fejlesztési progra-
mokban korrigálandó szférá-
ját, vagyis a veszélyeztetet-
tekel bánás lehetséges útjai-
nak alapjait (417-447. old.).

(Folytatjuk)

A kiadványok adatai: László
Ervin: Új világkép. A tudatos

változás kézikönyve. Nyitott
Könyvmûhely, Budapest, 2009.

180 oldal; Bagdy Emõke –
Demetrovics Zsolt – Pilling Já-
nos szerk. Polihistória. Köszön-
tõk és tanulmányok Buda Béla

70. születésnapja alkalmából.
Akadémiai Kiadó, Budapest,
2009. 596 oldal; Demetrovics

Zsolt szerk. Az addiktológia
alapjai I. ELTE Eötvös Kiadó,

Budapest, 2007. 447 oldal.
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kirekesztések (1)

Zsehránszky István

Jacob Gordin – Avram
Goldfaden mellett – a jiddis
drámairodalom talán legter-
mékenyebb szerzõje. 80 szín-
darabot írt. Mûveivel meg-
hódította a jiddis színház
számára Shakespeare-t, két
darabot is írt shakespeare-i
témára: A zsidó Lear királyt és
A zsidó Lear királynõt. Mind-
kettõt bemutatta az Állami
Zsidó Színház. A jiddisre írt
Lear király legfõbb sajátossá-
ga, hogy az uralkodó nem
államfõ, hanem egy nagy
zsidó családnak a feje, aki
szétosztja a vagyonát a lá-
nyai között, hogy azok jól
menjenek férjhez. S a lányok
miután mindent megkaptak,
nem törõdnek többé az öreg-
gel. Vagyis a Lear Gordin
kezén kiállja a mindennapi
történet próbáját is. De drá-
maírói eszközeivel beemelte
a jiddis drámairodalomba té-
máik feldolgozásával Schil-
lert is, Grillparzert is, Victor
Hugót is, sõt Tolsztojt is.
Gordin honosította meg a
jiddis drámairodalomban a
realizmust és a naturaliz-
must, persze nem utasította
el a melodráma fogásait
sem, hanem azokat felhasz-
nálva juttatta célba – a kö-
zönség nem lankadó figyel-
mébe – a különben meglehe-
tõsen nyomasztó témájú da-
rabjait. 

Gordin fõ témái az ember-
ség és a becsület kérdése a
keleteurópai zsidó közössé-
gekben s a zsidó családban.
Szorongatott helyzetben élõ
közösségek voltak ezek, hi-
szen Gordin korában – a
XIX. század közepén és a

XX. század elején a cári bi-
rodalomban elszaporodtak a
zsidók elleni pogromok, s a
rendõrség nem a rendbontó-
kat, a pogromozókat, hanem
az áldozatokat, az üldözötte-
ket zaklatta. Ezért kellett
Gordinnak is Amerikába
emigrálnia. Persze egyéb
oka is volt rá. Szülõföldjén
nem tudott tisztességes meg-
élhetéshez jutni, pedig nem
válogatott, megragadott
minden adódó munkalehe-
tõséget: volt béres, napszá-
mos, kikötõi rakodómunkás,
újságíró, tanító, vándorszí-
nész – de ebbõl nem lehetett
megélni. Saját bõrén tapasz-
talta, hogy a patriárchális vi-
szonyok között vadul utat
törõ kapitalizmus emberte-
len körülményeket hoz létre.
Ez különben a Szerelem átká-
ban, az Állami Zsidó Szín-
ház legutóbbi bemutatója al-
kalmával is jól látszott: az
emberségérõl híres, hagyo-
mányos zsidó családban
megtörténhet az, hogy toló-
székében ülve meghal a csa-
ládfõ, s a leánya a tolókocsit
forgatva-lökdösve-toszogat-
va hancúrozik egy egész jele-
neten át a szeretõjével, mi-
közben a hulla feje ide-oda
libben. A darabbeli fiatalok,
akik különben tehetõsek,
mindent megengedhetnek
maguknak, a saját szórako-
zásukon, élvezeteiken kívül,
semmivel sem törõdnek.
Mások esetében viszont –
akiknek nem hull busás
örökség az ölükbe – ez a vi-
lág az elkeseredés leghátbor-
zongatóbb cselekedeteit in-
dukálja. Két fiatal, akit
ugyanaz a leány érdekel,
„amerikai párbajt” játszik ér-

te. Vagyis egy kalapba tesz-
nek két cédulát, amelyekre
szerelem, illetve halál van rá-
írva. Aztán aki a szerelmet
húzta ki, elment és fõbe lötte
magát – még mielõtt a másik
elolvashatná a neki jutó cé-
dulát. Nem bolondság, amit
tett! Számára már a siker
sem jelentett kiutat...

Kincses Elemér, az elõ-
adás rendezõje – aki évek óta
visszatérõ munkatársa a bu-
karesti zsidó színháznak –
élesen exponálja az embersé-
ges formákat öltõ, mesterien
álcázott embertelenség mo-
mentumait, különben meg-
lehetõsen szokványos szerel-
mi, illetve házassági prakti-
kák – szappanoperába illõ –
gyûjteményét kellene tálal-
nia. Viszont a felszín alá, il-
letve mögé tekintve mégis-
csak van valami különös, va-
lami megdöbbentõ a gyors
iramban pergõ történetek-
ben. Érdemes megállítani
azokat egy pillanatara. S így
megállítva, lelassítva jobban
láthatjuk, hogy mirõl van
szó. Felfedezhetjük, hogy
van bennük valami közös a
mi, 89-es fordulat utáni vad
kapitalizmusunk világával.
Valami, ami állandóan is-
métlõdik itt, Európa keleti
felében – sem fasizmussal,
sem kommunizmussal nem
tudtunk kilábalni belõle, de
még a demokráciával sem!
A patriarchális viszonyok
között fungáló kapitalizmus
vadabb és embertelenebb a
ténylegesnél. Kincses Ele-
mér elárulta, hogy be szeret-
né mutatni ezt a darabot ma-
gyar színpadon is. És feltehe-
tõleg sikerrel járna ez a kísér-
let. Volna min elmélkedni...

A zsidó Lear király...



Jegyzet
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány, megjelenik 6600 példányban

Könyvek kisebbségekrõl 
– kisebbségeknek

Újabb kiadvánnyal gazdago-
dott a Regátban élõ magyar-
ság története,  Bántó István
Magyar Mûvelõdés a Román
fõvárosban címû tanulmány-
kötetetével. A Polis Könyvki-
adó gondozásában 2011 végén
megjelent könyv szerzõje a
regáti magyar élet mezsgyéin
haladva újabb adatokkal  bõ-
vítette a saját és a mások  ku-
tatási eredményeit. Így kiszéle-
sedik, élessebbé válik a regáti
magyarokról alkotott kép.  
A Bukarestben letelepedett és

itt dolgozó magyarság, kisebb-
nagyobb sikerrel, mindenkor
megtalálta az utat az önszer-
vezõdésre valamint a beolva-
dás ellensúlyozására.  A szór-
ványéletbe kényszerült magya-
rok õrhelyeket hoztak létre
nemzetiségük és anyanyelvük

megvédésére és  közösségben
történõ gyakorlására. Így szü-
lettek meg a különbözõ mûve-
lõdési társaságok, magyar fele-
kezeti iskolák, magyar nyelvû
egyházak.
A könyv négy fejezetre tagoló-
dik. A vezérmotívuma, hogy
a szórványéletben is megvan a
lehetõség a magyarság megõr-
zésére, ápolására, fejlesztésére
és átadására utódainknak. Az-
zal a feltétellel, hogy élünk a
felkínált lehetõségekkel. Az el-
sõ fejezet a magyar közmûve-
lõdés  történetének 150 évét
öleli fel. Ismerteti a  hajdani,
katolikus Szent István Király
Egyesület, a napjainkban is,
a bukaresti Calvineumban
mûködõ Koós Ferenc Kör, va-
lamint a  fõvárosi Petõfi Ház-
ban  tevékenykedõ Bukaresti

Petõfi Mûvelõdési Társaság
történetét. A szerzõ figyelme
kiterjed a magyar nyelvû  ta-
nításra is.
Kikbõl is áll az összetételében
állandóan változó, az idõk fo-
lyamán szakadatlanul cserélõ-
dõ regáti magyarság?  A szerzõ
Nagy Sándorra hivatkozik,
akinek az írásaiból megtudhat-
juk, milyen csoportok alkották
a regáti magyarságot:  földmû-
vesek, mezõgazdasági idény-
munkások, iparosok, cselédek,
napszámosok, munkások, hiva-
talnokok, szabadfoglalkozású
értelmiségiek. Számos – mû-
hellyel rendelkezõ, jól menõ –
magyar iparost találunk a
Regát városaiban. Az itteni
magyarok  azzal tüntek ki,
hogy szorgalmasak, tisztessége-
sek, szavahihetõk  és jó szakem-

berek voltak. Ezért állták meg
a helyüket az új, számukra ide-
gen környezetben, amelyet las-
san, fokozatosan, a munkájuk
nyomán magukénak is érezhet-
tek, miközben kivívták maguk
számára a többségiek  értékelé-
sét, megbecsülését. 
Létezett ellenben egy árnyal-
tabb, lelki képlet is az itt élõ
magyarság honosodásához. A
regáti magyarság legértékesebb
tagjai  rendszeresen részt vettek
az egyházi életben, a mûvelõ-
dési rendezvényeken, egyesüle-
tekben, magyar iskolába járat-
ták gyermekeiket, kitartóan,
erõt nem kímélve megõrizték
magyarságukat. Voltak olya-
nok is, akik bár a családban
magyarul beszéltek, megtartot-
ták a szokásokat, de nem vet-
tek részt semmilyen magyar

megnyilvánulásban. Veszélyt
láttak másságuk kinyilvánítá-
sában; gyerekeiket nem járat-
ták magyar iskolába, vallás-
órákon sem vettek részt. Utó-
daik aztán elindultak a beol-
vadás lejtõjén.  Egy része a
regáti magyaroknak, az idegen
környezet romboló hatására
vagy a hatóságok zaklatása
folytán, zárkozottá, hideg, ön-
zõ szívûvé  vált. Viszont a
Regátban is megtalálhatjuk a
magyarkodó szájhõsöket, akik
aztán elsõkként hátráltak meg
akkor, ha anyagi áldozatot
kellett hozni a magyarságért.
Az értelmiségiek között voltak
olyanok is, akik nem ereszked-
tek le a nép szintjére, nem ér-
dekelte õket a nemzeti szellem
és elkerültek minden magyar
jellegû  megnyilvánulást. A

magyarság minden rétegében
találunk olyanokat, akik bírál-
nak, becsmérelnek minden
magyar kezdeményezést, ma-
gyar voltukat eltitkolják, rej-
tõzködnek, örökösen rettegnek,
meghúzódnak. Az elidegene-
dés, az asszimiláció általában
látszólag kis dolgokkal kezdõ-
dik, de ha egyszer elindul, már
nem lehet feltartóztani.
Bántó István 32 éven át volt
szerkesztõje és fõszerkesztõje a
Bukarestben  megjelent Tan-
ügyi Újságnak,  a könyvben a
lap rövid történetét is imerteti.
Mint hatvan éve Bukarestben
élõ, egyszerû olvasó szeretettel
ajánlom mindenkinek ezt a
szépen megírt, tanulságos
könyvet.

Árvay Zsolt

Könyv a  regáti magyarságról 

Maria Dobrescu: Öt évtized a diplo-
máciában. Beszélgetés Gheorghe Micu
nagykövettel, a román–albán kapcsola-
tokról. Privirea Kiadó. Bukarest,
2011.

Gheorghe Micu olyan diplomata
volt, aki minden állomáshelyén
nyomot hagyott maga után; Albáni-
ában is arra törekedett, hogy tényle-
gesen elõsegítse a két ország közötti
kapcsolatokat. Ehhez pedig elen-
gedhetetlen, hogy a két kultúra – az
albán és a román – mûvelõi közel
kerüljenek egymáshoz – amire ide-
jében rájött a nagykövet. E tekintet-
ben sokat tanult egy híres albán sze-
mélyiségtõl, Teréz Anyától, aki sze-
rint: „Ha pálcát törsz az emberek
fölött, nem marad idõd arra, hogy
szeressed õket.” Illetve „Nem az a
fontos, hogy mit csinálsz, hanem az
hogy szeretettel végzed a munkád.”

Reflex 2012. Nemzetközi Színhá-
zi Biennálé. Sepsiszentgyörgy,
2012.

A fesztivál mûsorfüzete 200 olda-
las könyv, A4. formátumú, tehát a
szokásos könyv kétszerese – úgy-
hogy akár 400 oldalasnak is tekint-
hetõ. A kötelezõ tájékoztatáson –
színház, cím, szerzõ, szereposztás,
bemutató – kívül értékelést, kriti-
karészleteket, véleményt kapunk
az elõadásokról, ami eligazíthat,
felkészíthet a színházi élmény be-
fogadására, és ami a legfontosabb:
segíthet a látottak, hallottak feldol-
gozásában. Tehát kulcsot ad,
megkönnyiti a hasznosítását an-
nak, amivel az elõadás után ma-
radtunk. Kiváló segédeszköz. Ha
kézbe vesszük, alig várjuk, hogy
újból színházba menjünk... hogy
kezdõdjék már a következõ Reflex.

Darvay Nagy Adrienne: A kor fog-
lalatjai.
Holnap Kiadó. Budapest, 2003.

Ez a könyv újra belépett a napi
aktualitásba azáltal, hogy a buda-
pesti Könyvfesztiválhoz kapcsoló-
dó Kis könyves éj április 20-i
programjában a szerzõ részletet
olvas fel belõle a Libra Café-ban.
Mint azt a könyv borítója is tanú-
sítja, rólunk van szó: a Temesvári
Csiky Gergely Állami Magyar
Színházban bemutatott Hamletrõl,
amelyben a képen látható Deme-
ter András játszotta Claudius sze-
repét; továbbá az idõközben meg-
szûnt Égtájak Iroda által szerve-
zett vendégjátékokról, amelyeken
a határon túli magyar színházak,
a kisebbségben élõ magyarok
színházai mutathatták be elõadá-
saikat Budapesten. 

Kincses Elemér: Soha.
Fordította Cornel Câlþea. 
UaArtPress Kiadó.
Marosvásárhely, 2011. 

Nemrég mutatták be Iacob
Gordin A szerelem átka címû da-
rabját Bukarestben, az Állami
Zsidó Színházban, Kincses Elem-
ér rendezésében. S közvetlenül a
színházi bemutató elõtt Kincses
Elemér könvbemutatónak lehetett
a fõszereplõje, ugyanis a rendezõ
„szabad idejében” regényeket és
színdarabokat ír, s az a manapság
nagyon is ritka megtiszteltetés ér-
te, hogy regényét – a Sohát – le-
fordították románra, sõt akadt
hozzá kiadó is, amely közönség
elé vigye a fordítást. Erre érde-
mes odafigyelni.

Zsigmond Gyõzõ: Népi gombászat a
Székelyföldön.
Pallas-Akadémia Könyvkiadó. 
Csíkszereda, 2012.

Hasznosnak ígérkezik ez a könyv,
mert megmutatja, hogy milyen ér-
tékeket rejt magában az a táj, ame-
lyen élünk; de megtudhatjuk azt is,
hogy milyen ismeretekre van szük-
ség egyik ilyen érték, a vadon ter-
mõ gomba hasznosításához. Hogy
ne váljék kárunkra a gombászás...
Vagyis mindannyian meríthetünk
a falusi emberek tudásának tárhá-
zából. Abból, amit sok nagy bölcs
városi alig becsül valamire.


