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Kelemen és Tőkés 
Orbánnál

Az RMDSZ és a magyar 
kormány közti rendszeres 
egyeztetések jegyében tárgyalt 
Budapesten Kelemen Hunor 
szövetségi elnök Orbán Viktor 
kormányfővel. Az RMDSZ 
elnöke tájékoztatta a magyar 
kormányfőt az Alkotmány-
bíróság véleményezéséről, 
amely szerint alkotmányellenes 
minden olyan módosító javaslat 
az alaptörvényben, amely az er-
délyi magyar közösség számára 
kiemelten fontos. Kelemen Hu-
nor elmondta, a testület olyan 
kérdésekben döntött, amelyek 
nem is tartoznak hatáskörébe. 
„Az Alkotmánybíróság olyan 
kérdésekről is véleményt mon-
dott, amelyek a mi meglátásunk 
szerint ebben a pillanatban 
nem tartoznak a kompetenci-
ájába. Így például a közösségi 
jogok ügyéhez, a szimbólumok 
használatához, az alrégiók vagy 
a kulturális autonómia kérdé-
séhez semmi köze az Alkot-
mánybíróságnak” – tájékoztatta 
a magyar miniszterelnököt a 
Szövetség elnöke. Leszögezte, 
a közösségi és kisebbségi jogok 
terén rossz üzenetnek számít 
ez a véleményezés, és komoly 
akadályt jelent a jogbővítések 
útjában, az RMDSZ pedig 
egyértelműen kinyilvánította, 
nem támogatja az alkotmány 
módosítását.

A találkozón a felek 
leszögezték, a következő öt 
éves ciklusra is erős magyar 
képviseletet kell biztosítani 
mind az Európai Parlamentben, 
mind az Európai Néppártban. 
Az RMDSZ elnöke elmondta, 
a Szövetség a nyitottság és a 
párbeszéd jegyében tárgyalá-
sokat folytat a Magyar Pol-
gári Párttal mind az európai 
parlamenti választásokról, mind 
pedig az erdélyi magyarságot 
érintő közügyekről, ugyanakkor 
leszögezte, az RMDSZ saját 
identitásával és jelképével vesz 
részt a májusi EP-választáson.  

Néhány óra eltéréssel a 
magyar kormányfő Tőkés 

László EP-képviselőt is fogadta 
Budapesten.

Alkotmánybírósági 
diktatúra?

Az alkotmánybíróság a 
hatályos alaptörvénybe ütkö-
zőnek minősítette a parlamenti 
különbizottság által kidolgozott 
alkotmánymódosító tervezet 
26 pontját, közöttük azokat a 
magyarságnak fontos változta-
tásokat, amelyeket az RMDSZ 
javasolt. Az alkotmánybíró-
ság megállapította, hogy a 
kisebbségi jelképhasználatra, 
a kulturális autonómia elvére 
és a hagyományos térségek 
közigazgatási alegységekbe 
(alrégiókba) szerveződésére vo-
natkozó módosítási javaslatok 
túlmutatnak az alkotmánymó-
dosítás határain, ezért elfogadá-

sukkal a parlament sértené az 
alaptörvényt.

A magyarságot érintő vál-
toztatások közül csak az ellen 
nem emelt kifogást az alkot-
mánybíróság, amely szerint 
Románia elismeri a királyi 
család, a nemzeti kisebbségek, 
a román ortodox egyház és a 
többi vallásos felekezet törté-
nelmi szerepét a román állam 
kialakulásában.

Az alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek tartja a minisz-
terelnök kinevezéséről szóló 
103-as cikkelyt is. Kifogásolják 
azt az előírást is, amely szerint 
a parlamenti szakbizottságok 
elé idézett jogi és természe-
tes személyeknek kötelező 
megjelenniük a honatyák előtt. 
Alkotmányellenes az a cikkely 
is, amely szerint automatikusan 
megszűnik annak a képvi-
selőnek vagy szenátornak a 

 Aegis típusú elfogó raké-
tákat és radarokat szállít az 
amerikai hadsereg Románia 
déli részén elhelyezkedő 
Deveşeluba, hogy ott a 
NATO számára egy éven be-
lül ballisztikus rakéták elleni 
védelmi vonalat építsenek ki. 
Hasonló rendszert telepíte-
nek Lengyelországba is. A 
teljes védőpajzsnak 2018-ra 
kell rendszerbe állnia. A 
NATO az „Iránhoz hasonló” 
államok támadásának kivé-
désére hozta létre a védelmi 
célokat szolgáló rendszert.

 A kórházi anyanyelvhaszná-
latot segítő törvénymódosítás 
elfogadásához kérte a parla-
menti pártok támogatását az 
RMDSZ. Romániát a 2007-
ben ratifi kált Regionális vagy 
Kisebbségi  Nyelvek Európai 
Chartája is arra kötelezi, 
hogy közkórházaiban és szoci-
ális intézményeiben lehetővé 
tegye az anyanyelvű kommu-
nikációt a kisebbségi nyelvet 
beszélő páciensek számára, 
erről szóló tervezetüket a 
szenátus mégis elutasította. Az 
RMDSZ emlékeztetett, olyan 
joghoz kérik a pártok támo-
gatást, amelyet a kommunista 
rendszer sem tagadott meg 
hazai kisebbségektől.

 Romáknak épít szociális 
lakásokat a kormány, erre 
2,5 millió eurót különít el a 
költségvetésből. Az Országos 
Lakásügynökség 2008-ban 
hirdette meg azt a progra-
mot, amellyel roma csalá-
doknak építenének 11 tele-
pülésen 300 lakást, viszont a 
kormánynak nem volt pénze 
a program fi nanszírozására. 
Ilyen lakásokat többek között 
Aradon, Fugyivásárhelyen, 
a Bihar megyei Tóti község-
ben, a Beszterce-Naszód me-
gyei Szászbudakon, a Brassó 
megyei Höltövényen és a 
Szeben megyei Újegyházán 
építenek, a támogatott tele-
pülések között nem szerepel 
Marosvásárhely. 

röviden

Nyolc fér�i és nyolc női miniszterből áll Matteo 
Renzi reformkormánya, melyet az új olasz 
miniszterelnök péntek este mutatott be. 

Renzi hangoztatta, reméli, hogy kormánya konk-
rét válaszokat tud majd adni Olaszországnak és re-
ményt, amelyre elsősorban a �iatal generációnak van 
szüksége. A 63. olasz kormány szombaton tette le es-
küjét, hétfőtől kért bizalmat a római parlament két 
házában.

Az igazi normalitás akkor jön el, amikor már 
nem hírértékű, hogy hány fér�i és nőtagja van egy 
új kormánynak.

Az igazi normalitás

müzli
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mandátuma, aki kilép abból a 
pártból, amelynek színeiben 
mandátumhoz jutott.

A parlamentnek ki kell 
igazítania a taláros testület által 
kifogásolt pontokat, mert a 
tervezet a parlamenti szavazás 
után ismét az alkotmánybíró-
ság elé kerül, amely ugyanúgy 
érvénytelenítheti azt, mint 
bármely alkotmányellenes 
tervezetet. 

Az RMDSZ számára 
vállalhatatlan lesz a módosított 
alkotmány, ha a parlamenti 
különbizottság az alkotmány-
bíróság döntéseihez igazítja a 
tervezetet – jelentette ki Ke-
lemen Hunor. „Egyelőre csak 
ámulni-bámulni tudok. Bár 
nem illik az alkotmánybíróság 
döntéseit bírálni, nekem úgy 
tűnik, alkotmánybírósági dik-
tatúra fele tartunk” – jelentette 
ki a szövetségi elnök. Kelemen 
szerint az alkotmánybíróságnak 
egyetlenegy kérdésben kellett 
volna véleményt mondania: 
sérti-e a tervezet az alaptörvény 
módosításainak határait rögzítő 
152-es cikkelyt. 

A politikus szerint „kárté-
kony alkotmányértelmezésé-
vel” a taláros testület lehetet-
lenné tette azt, hogy az erdélyi 
magyar közösség számára is 
elfogadható alkotmánymó-
dosítás megszülethessen. Az 
RMDSZ elnöke fenntartja 
korábbi véleményét, miszerint 
2014-ben sem lesz alkotmány-
módosítás. 

 
Magyar szemmel 
a világ

A magyarok más országok 
közül elsősorban a nyugat-euró-
paiakkal, leginkább Ausztriával 
rokonszenveznek, és kevésbé 
kedvelik a kelet-közép-európai 
térség országait – derült ki a 
Psyma Hungary Kft. felméré-
séből. 

A 2013 novemberében 
végzett, reprezentatív közvéle-
mény-kutatás szerint a részt-
vevők a felmérésben szereplő 
18 ország közül mindegyik 

nyugat-európairól pozitívan 
nyilatkoztak. A legtöbben (93 
százalék) Ausztriáról, utána a 
külföldi munkavállalók körében 
egyre népszerűbb Nagy-Britan-
nia (91 százalék), majd Német-
ország és Svájc (90 százalék) 
következik. 

A kelet-közép-európai 
térség országai közül a leg-
többen Horvátországgal (82 
százalék) és Lengyelországgal 
(77 százalék) szimpatizálnak. 
A legkevésbé szimpatikus-
nak Magyarország keleti és 
dél-keleti szomszédjait tartják: 
a lista utolsó három helyén 
sorrendben Románia, Szerbia 
és Ukrajna található (42, 38, 
illetve 36 százalék). Az ezer 
ember személyes megkérdezé-
sén alapuló felmérés eredmé-
nyei szerint rokonszenvek és 
ellenszenvek alapján kirajzoló-
dik egy erőteljes nyugati-keleti 
választóvonal. 

A világpolitika alakulását 
meghatározó nagyhatalmak 
közül az USA jóval közelebb 
áll az emberekhez, mint a keleti 
térség vezető államai. Ugyan-
akkor az Egyesült Államok a 
maga 76 százalékos népszerű-
ségével így is csak a lista kö-
zépmezőnyében foglal helyet, a 
nyugat-európai országoktól le-
szakadva. Oroszország és Kína 
megítélése negatívabb: ez a két 
ország a lista alsó harmadában 
található.

Európai nagykoalíció 
formálódik

Ha most lennének az 
európai parlamenti választások, 
uniós szinten a szocialisták 
nyernének a jobbközép Európai 
Néppárt előtt. A legfrissebb 
felmérés arra az eredményre 
jutott, hogy a balközép Szocia-
listák és Demokraták képvise-
lőcsoportja lenne a legnagyobb 
221 mandátummal a jelenlegi 
194 helyett, míg a néppárti 
frakció a mostani 275-ről 202 
fősre zsugorodna össze.

A rendszerkritikus, 
euroszkeptikus vagy egyene-

sen unióellenes politikai erők 
erősödése is várható a radikális 
baloldaltól egészen a jobb-
szélig. Nem zárható ki, hogy 
új frakció is alakul, például a 
francia, a holland, az osztrák, 
a fl amand, az olasz és a svéd 
szélsőjobb jelöltjeiből, ha 
sikerül megfelelniük a frak-
cióalakítás követelményeinek, 
vagyis közös nevezőre tud jutni 
legalább hét tagállamból mini-
mum 25 EP-képviselő.

A pillanatnyi erőviszony 
alapján jelentős erősödést köny-
velhet el a radikális baloldal is, 
amely 35-ről 56-ra növelhetné 
képviselői számát.

Az elemzés szerint a jobb- 
és a balszél erősödése afféle 
„nagykoalíciós” politizálásra 
kényszerítheti a centrista 
pártokat, és ez már az Európai 
Bizottság elnökének megvá-
lasztásakor megmutatkozhat. 
Egy jelentős euroszkeptikus, 
populista tömb kialakulása 
az EU politikájára is hatással 
lehet, ezek az erők ugyanis vár-
hatóan elleneznék a gazdasági 
és monetáris unió elmélyítését, 
az uniós polgárok teljes moz-
gásszabadságát és az Egyesült 
Államokkal kötendő szabadke-
reskedelmi egyezményt.

A felmérés eredménye 
szerint mind a liberálisok, mind 
a zöldek frakciója zsugorodna. 

A zöldek a mostani 58 helyett 
44 mandátumot szereznének, a 
liberálisok 85 helyett 64 képvi-
selői helyhez jutnának.

Plagizált az oktatási 
államtitkár (is)

Teljes egészében másolta 
doktori dolgozatát Ştefania 
Duminică (fotó) közoktatásért 
felelős államtitkár – állapította 
meg a Bukaresti Egyetem etikai 
bizottsága. A bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a 
2012-ben megvédett dolgozat 
gyakorlatilag a „fénymásolata” 
egy 2008-ban publikált tudo-
mányos munkának. Duminică 
a Bukaresti Egyetem pszicho-
lógia karán nyerte el a doktori 
címet.

Az etikai bizottság az 
államtitkár doktori címének 
visszavonását javasolta. Ezt az 



A miccs továbbra is a hagyományos recept szerint készül-
het, miután az Európai Bizottság elfogadta Romániának 
azt a kérését, hogy a népszerű román étel az Unióban 
betiltott adalékanyagokkal készülhessen. A végső dön-
tést az Európai Parlament hozza meg. Tavaly nyáron 
Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter jelentette 
be, hogy Románia levédeni készül a miccset az EU-ban. 
Az étel azért került feketelistára, mert alapanyaga olyan 
konzervánsokat és antioxidánsokat tartalmaz, amelyeket 
egy júniustól életbe lépett uniós szabályozás szerint tilos 
a húsfeldolgozó iparban felhasználni. A levédett nemzeti 
ételeknek tekintett készítmények esetében az EU eltekint-
het a szabályozástól.

 Amit öntudatosan fogyasztunk, az nyilván nem lehet 
egészségtelen.
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egyetem kérésére a tudo-
mányos kutatások orszá-

gos etikai tanácsa (CNECSDTI) 
teheti meg. Remus Pricopie 
oktatási miniszter úgy tudja, 
hogy Stefania Duminică lemon-
dani készül.

Az államtitkár lemondását 
előzőleg az államfő is kérte. 
„Nem hiszem ugyanis, hogy a 
miniszterelnök egy ilyen csalás 
miatt leváltaná” – jelentette ki 
Traian Băsescu, arra utalva, 
hogy Victor Pontáról ugyanez a 
bizottság szintén megállapítot-
ta: disszertációjának legalább 
egyharmadát más szerzők 
munkájából lopta.

Iráni ellenzékiek 
Romániában

A teheráni iszlám vezetés-
sel szembenálló iráni ellenzéki-
ek háromezer fős csoportjának 
Romániába költöztetéséről 
folynak titkos tárgyalások 
az érintettek, a román kor-
mány és az Egyesült Államok 
között – állítja az Adevărul 
napilap. A Mudzsahedin Halk 
(MEK) nevű iráni ellenzéki 
mozgalom tagjai jelenleg 
állítólag Irak területén, a Camp 
Liberty nevű egykori amerikai 
katonai támaszponton élnek 
Bagdad közelében, és azért 
akarnak Romániába telepedni, 
mert nincsenek biztonságban 
a térségben. Az Adevărul 
értesülése szerint az iráni 
ellenzékiek romániai elhelye-
zése volt az egyik titkos célja 
annak a látogatásnak, amelyet 
Victoria Nuland, az amerikai 
külügyminisztérium európai 
és eurázsiai ügyekért felelős 
államtitkár-helyettese tett 
januárban Bukarestben. Victor 
Ponta miniszterelnök akkor sej-
telmes kijelentéseket tett arról, 
hogy Nulandot valójában nem 
a román igazságszolgáltatás 
függetlensége miatti aggoda-
lom vezette Bukarestbe, hanem 
látogatása fő célja a román-
amerikai kapcsolatok egyik 
fontos, de bizalmas témájával 
állt összefüggésben.

Az Egyesült Államok 2012-
ben döntött úgy, hogy leveszi a 
terrorista szervezetek listájáról 
az emigráns iráni ellenzéki 
Mudzsahedin Halk csoportot, 
miután a csoport lemondott 
az erőszak alkalmazásáról, és 
információt szolgáltatott Wa-
shingtonnak az iráni nukleáris 
programról. A szervezet levéte-
le a terrorlistáról lehetővé tette, 
hogy a csoport tagjai Irakon 
kívül máshol is letelepedhes-
senek, vagy menekültstátust 
kérhessenek. 

RMDSZ-es 
árnyékjelentés

Olyan árnyékjelentést készít 
az RMDSZ a Regionális vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartájának alkalmazásáról, 
amely valósan tükrözi a nyelvi 
jogok gyakorlati alkalmazását, 
ezáltal az Európa Tanács is 
megismeri a romániai két-
nyelvűség reális problémáit – 
jelentette be Markó Attila (fotó) 
Budapesten. A parlamenti kép-
viselő az „Anyanyelvhasználat 
külhonban – a jogi lehetősé-
gektől a megvalósításig” című 
konferencián vett részt.

A képviselő elmondta, 
az RMDSZ minden területre 
kiterjedő elemzést végzett a 
nyelvi jogok érvényesüléséről: 
az oktatásban, közigazgatás-
ban, igazságszolgáltatásban, 
médiában, valamint a kulturális 
élet, gazdasági és szociális élet 
és külkapcsolatok területén is. 
,,Romániában a legtöbb nyelvi 
jog csak papíron létezik. Az a 

kötelességünk, hogy erre fel-
hívjuk az Európa Tanács fi gyel-
mét, s a romániai közvélemény 
fi gyelmét is. Ugyanakkor olyan 
programokat kell kezdemé-
nyezzünk, amelyek a magyar 
közösség jogtudatosságát erő-
sítik, hogy éljünk törvényben 
rögzített jogainkkal” – fogalma-
zott Markó Attila.

A képviselő hozzátette: az 
RMDSZ árnyékjelentése arra 
törekszik, hogy a román hivata-
los jelentésnek valósághű tükre 
legyen, emellett az Európa 
Tanács korábbi ajánlásaira is 
refl ektáljon ezen a területen. 

Obamánál a láma, 
Kína magán kívül

Barack Obama amerikai 
elnök a kínai tiltakozás ellenére 
fogadta a dalai lámát a Fehér 
Házban. Az elnök és a tibeti 
vallási vezető találkozójának 
helyszíne nem a külföldi állami 
vezetők fogadására szolgáló 
Ovális iroda volt, hanem az 
úgynevezett térképszoba. 

A megbeszélést zárt ajtók 
mögött tartották. A Fehér 
Ház előzetes közlése szerint 
Barack Obama „köztisztelet-
ben álló vallási és kulturális 
vezetőként” tekint az amerikai 
fővárosban tartózkodó tibeti 
vallási méltóságra. Az amerikai 
kormányzat Kína részeként 
ismeri el Tibetet, de támogatja 
a láma nagyobb autonómiát 
célzó törekvéseit. Kína, miként 
az előző két találkozót meg-
előzően, most is a megbeszélés 
elhalasztására szólította fel 
Washingtont, ám nem érkezett 
válasz Peking fi gyelmezteté-
sére.  

Az amerikai elnök és a dalai 
láma közötti találkozó miatt a 
kínai külügyminisztériumba 
rendelték az amerikai nagykö-
vetség ideiglenes ügyvivőjét. 
Csang Je-suj külügyminiszter-
helyettes Daniel Kritenbrinknek 
azt hangoztatta, hogy a 
helytelen lépéssel az Egyesült 
Államok súlyosan beavatkozott 
Kína belügyeibe, megsértette 

 Lehetetlennek bizonyulhat 
a független Skócia csatla-
kozása az Európai Unióhoz 
– mondta Londonban José 
Manuel Barroso. Az Euró-
pai Bizottság elnöke a skót 
függetlenségi törekvésekről 
kijelentette: ha egy új ország 
kiválik egy jelenlegi EU-
tagállamból, és önállóan 
csatlakozni kíván az unióhoz, 
akkor csatlakozási kérelmet 
kell benyújtania, amit a többi 
tagállamnak egyhangúlag 
jóvá kell hagynia. Skóciá-
ban szeptemberben tartanak 
népszavazást az esetleges 
függetlenné válásról.

 Hat évtizede először lát-
hatta egymást több száz, az 
1950-1953-as háború által 
egymástól elszakított idős 
dél- és észak-koreai csa-
ládtag a Kumgang-hegység 
lábánál, ahol megkezdődött 
a családegyesítési találkozó. 
A találkozó első felvonása 
során 82 idős dél-koreai és 
az őket kísérő 58 fi atalabb 
családtag, illetve 180 észak-
koreai rokonuk vesz részt. Ké-
sőbb 361 dél-koreaiból álló 
csoport utazik a Kumgang-
hegységhez, ahol 88 északi 
rokonukkal találkoznak. 2010 
óta először került sor ilyen ta-
lálkozóra a két Korea között. 

 150 európai nagyváros csat-
lakozott Michael Bloomberg 
volt New York-i polgármester 
innovációs pályázatához. 
Erdélyből Kolozsvár és Nagy-
bánya pályázott, Felvidékről 
Pozsony és Kassa, Vajdaság-
ból Újvidék. A településeknek 
új ötletekkel kell előrukkol-
niuk társadalmi-gazdasági-
környezeti témákban. A 
leggyakrabban megcélzott 
területek a munkanélküliség 
kezelése, az energiahatékony-
ság javítása és az elhízás 
visszaszorítása. Ban Ki Mun 
ENSZ főtitkár január végén 
városi klímavédelemért fele-
lős ENSZ-követté nevezte ki 
Michael Bloomberget.

röviden
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vállalását, miszerint nem tá-
mogatja a tibeti függetlenséget, 
szintén súlyosan megsértette a 
nemzetközi kapcsolatok nor-
máit és aláásta a kínai-amerikai 
kapcsolatokat. 

Program 
a kisebbségiek 
megismerésére

A közoktatásban részt vevő 
diákok számára a nemzeti 
kisebbségek bemutatását célzó 
programot indított az okta-
tási minisztérium, amelynek 
egyik célja, hogy a többségi 
diákok jobban megismerjék a 
kisebbségek hagyományait és 
kultúráját. A február 21-én, az 
anyanyelv nemzetközi világ-
napján elindított projektet az 
oktatási minisztérium kezdemé-
nyezte, partnerintézményként 
az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatala is részt vesz benne. 
Laczikó Enikő államtitkár, a 
hivatal vezetője szerint a nem-
zeti kisebbségek anyanyelvén 
tanuló osztályok vehetik fel 
egymás között vagy többségi 
osztályokkal a kapcsolatot, 
majd közösen kell kitalálniuk, 
milyen formában mutatják be 
egymásnak kölcsönösen saját 
kultúrájukat, hagyományaikat. 
A legleleményesebb ötleteket 
és a legsikeresebb projekteket 
díjazzák.

Az államtitkár elmondta: 
nem véletlen, hogy az anya-
nyelv világnapján indították 
el a kezdeményezést, hiszen 
a román oktatási rendszer 
egyik hiányossága, hogy nem 
foglalkozik elég hangsúlyosan 
a romániai társadalom sokszí-

nűségével. Laczikó fontosnak 
nevezte, hogy a romániai 
magyarok megismertessék és 
megszerettessék kultúrájukat a 
többségi nemzettel. A program 
egyik célja az, hogy a román 
tannyelvű osztályokba járó 
diákok anyanyelvük mellett 
egy másik nyelvet is megismer-
jenek. Király András oktatási 
államtitkár szerint a projekt 
azért fontos, mert már az isko-
lapadokban megismertethető a 
diákokkal a másság, és felhív-
ható a fi gyelmük a romániai 
társadalom sokszínűségére.

Bokros pártja kívülről 
támogat

Megállapodtak az Összefo-
gás pártjai a Modern Magyar-
ország Mozgalommal. Bokros 
Lajos pártja kívülről támogatja 
az ellenzéki szövetséget. 
Mesterházy Attila, az Össze-
fogás miniszterelnök-jelöltje 
a megállapodás aláírásakor 
elmondta: vállalták az alkotmá-
nyos jogállam helyreállítását, a 
bíróságok függetlenségét, egy 
kétfordulós, arányos választási 
rendszer kialakítását, a „félelem 
rendszerének” megszüntetését, 
a sajtó-, a lelkiismereti és a 
vallásszabadság garantálását.

A megállapodás része a 
gazdasági felzárkózás megala-
pozása: olyan kiszámítható gaz-
daságpolitika, amely alkalmas 
a befektetők és a vállalkozók 
bizalmának visszaszerzésé-
re, továbbá a versenytorzító 
monopóliumok megszüntetése, 
a „büntető jellegű” különadók 
kivezetése és az „intézménye-
sített állami és pártkorrupció” 
felszámolása.

Bokros Lajos közölte: 
kívülről támogatják az Össze-
fogást, sem egyéni, sem listás 
helyet nem kértek. Szerinte ez 
azt mutatja, létezik „önzetlen, 
becsületes” politizálás, amely 
az ország érdekeit fontosabb-
nak tartja a pártérdeknél. A 
Fidesz úgy kommentálta az 
eseményt, hogy „összefogtak a 
nagy megszorítók.”

F aramuci helyzet ez, miközben vasárnap este a román 
kormánykoalíció búcsúztatóját fogalmazom, a válság 
egyik kirobbantója a tévében még arról beszél daco-

san, hogy ha keddig kap valami választ, akkor találhatná-
nak megoldást a folytatásra. Azért akkora tüdeje még Crin 
Antonescunak sem lehet, hogy visszaszívja mindazt a sok kí-
gyót-békát, amit egy hét alatt eddigi szövetségeseire kiabált. 
S miért is tenné, ha úgy gondolja, aranyszájú ellenzéki vezér 
szerepében tetszelegve egy szürke novemberi vasárnapon 
megnyerheti az elnökválasztást.

A Szociálliberális Szövetség a rendszerváltás utáni Romá-
nia egyik leggagyibb kormányát hozta a nyakunkra. Hiába 
volt kétharmados többségük a tiszteletlen házban, semmire 
sem mentek vele. Gyorsan felőröltek mindent a két nagy párt 
belharcai, a heti rendszerességgel zajló botrányok, jogerős 
ítéletek, plágiumügyek, s a rengeteg személyi változás nyo-
mán fellépő instabilitás. Több miniszter nevét időnk sem volt 
megtanulni. A PDL-RMDSZ kabinet közel két évvel ezelőtti 
megbuktatása óta szinte semmi emlékezetest nem produkál-
tak, törvénykezési vízióik nem váltak valóra. Ha valami cso-
da folytán egy ideig együtt is maradnának – mit, oder ohne 
Johannis –, az legfennebb a válságot konzerválná, ahogy egy 
szűk többségű USD kabinet sem ígér Kánaánt. Illetve csak 
ígéri. A csodát az előre hozott választás eredményétől sem 
várhatjuk, hiszen a pályán kívül sincsenek tettrekész román 
szuperpolitikusok. Úgyhogy bár most egyik szemünk nevet, a 
másik pedig kacag az USL szétesését látva, miután jól kimu-
lattuk magunkat, elkezdhetünk aggódni fényes jövőnk miatt.

Érdemes még kitérni arra, mihez kezdjen e nem épp vá-
ratlan helyzettel az RMDSZ, nyilván valami formában viszo-
nyulniuk kell a kialakuló helyzethez, miután felszáradtak 
az örömkönnyek az EMNP májusi nem-indulásának híre 
hallatán. Könnyedén tudnék sorolni egy tucat derék érvet 
amellett, hogy a Szövetség stabilizáló tényezőként azonnal 
vállaljon kormányzati szerepet, amint azt a tulipános hát-
ország nagyobb része el is várja. Sajnos legalább ennyi érv 
fogalmazható meg e szerepvállalás ellenében is, márpedig 
az alkotmány egyelőre nem teszi lehetővé, hogy páros na-
pokon kormányon, páratlanokon pedig ellenzékben legyen 
az érdekvédelem. Mindkét változatban ott a kockázat, s ott 
a lehetséges politikai hozadék is. Az EP-választás meg itt a 
nyakunkon. Elég gyorsan dönteni kell, különösen akkor, ha 
Antonescu telefonja nem csördül meg kedden. A halogatás-
nak nincs helye, a teljes RMDSZ vezérkar pedig csak nem me-
het betegszabadságra.

Ilyen-olyan pártok, ilyen-olyan nációk, 
egymásra vagyunk itt utalva mind, közös 
érdek tehát, hogy az ország dolgai jobban 
menjenek. Olyanok vagyunk, mint fociválo-
gatottjaink, sorsdöntő rangadókra folyton 
összesorsolnak: tetszik, nem tetszik, egy-
mással kell játszani.

SZŰCS LÁSZLÓ

Derűs kormánysirató
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szavaznak a sZÁt 
tagjai

Winkler Gyula

A szavazók érdektelensége lehet 

már csak az RMDSZ ellenfele a má-

jusi európai parlamenti választáso-

kon, miután az EMNP bejelentette, 

hogy nem indít saját jelölteket, in-

kább Tőkés László Fidesz-listán tör-

ténő indulását támogatja. Winkler 

Gyula és Sógor Csaba újabb man-

dátum megszerzésével próbálkozik. 

CSEKE PÉTER TAMÁS összefoglalója.

Az RMDSZ vezetőinek értel-
mezése szerint összefogás körvo-
nalazódik az erdélyi magyar poli-
tikai szervezetek között az európai 
parlamenti választásokra, miután a 
múlt hét végén az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) úgy döntött, nem 
indít saját jelölteket az európai 
parlamenti választásokon, hanem 
védnöke, Tőkés László Fidesz-lis-
tán történő indulását támogatja. Az 
EMNP ezt a döntését néhány órával 
azután hozta meg, hogy a Szövet-
ségi Állandó Tanács Kolozsváron 
rangsorolta a jelölteket. E szerint 
az RMDSZ-lista első három he-
lyét a két eddigi EP-képviselő, 
Winkler Gyula és Sógor Csaba, il-
letve Vincze Loránt külügyi titkár 
foglalja el. A listát a március else-
jén ülésező Szövetségi Képviselők 
Tanácsának (SZKT) kell jóváhagy-
nia. Addig már csak az a nyitott 
kérdés, hogy az RMDSZ átadja-e a 
harmadik helyet a Magyar Polgári 
Pártnak (MPP). Erről az Erdélyi Ri-
port lapzártája után tárgyaltak a két 
szervezet vezetői.

„Három képviselőre koncent-
rálunk” „Értékeljük az EMNP dön-
tését. Az utolsó előtti órában rájöttek 
arra, hogy nem szabad megismételni 
azt, amit 2012-ben, amikor kockáz-
tatták az erdélyi magyarság parla-
menti képviseletét” – kommentálta 
Borbély László a Néppárt bejelen-
tését. Az RMDSZ politikai alelnöke 
arra utalt, hogy két éve „volt egy 
világos eredmény” az önkormány-
zati választásokon, ennek ellenére az 
EMNP indult a parlamenti választá-
sokon. 

Borbély az Erdélyi Riportnak 
úgy értékelte: ebben az új helyzetben 
elmondható, hogy összefogás kör-
vonalazódik a magyar pártok között 
az európai parlamenti választások-
ra. „Nem véletlen, hogy az EMNP 
megvárta döntésével az RMDSZ 
jelöltjeinek rangsorolását. Ugyan-
akkor remélem, hogy az MPP is fel 
tud sorakozni a jelöltjeink mögé. Ők 
már megértették 2012-ben, hogy az 
a legjobb, ha nem indulnak ellenünk. 
Így most körvonalazódik egy össze-
fogás, ami 2009-ben is volt” – fogal-
mazott Borbély, aki reményét fejezte 
ki, hogy a másik két magyar párt is 
fog segíteni az RMDSZ-nek az EP-
választásokon történő induláshoz 
szükséges támogató aláírások össze-
gyűjtésében. Mint mondta, meggyő-

ződése, hogy Erdélyben és Magyar-
országon is a felelős politikai erők 
egy erős magyar képviseletet fognak 
támogatni az EP-választásokon.

„Most arra kell koncentrálnunk, 
hogy három képviselőnk legyen 
Erdélyben” – fogalmazta meg az 
RMDSZ célját Borbély. Emlékezte-
tett arra is, hogy a felmérések szerint 
nagyon szoros küzdelem lesz a jobb- 
és baloldali pártcsaládok között 
az EP-választásokon (lásd keretes 
írásunkat). „Mindannyiunk érdeke, 
hogy Brüsszelben erősödjön a nép-
párti frakció, és ez az erdélyi sza-
vazatokon is múlhat” – tette hozzá. 
Kérdésünkre elmondta, az RMDSZ-
listára szavazók arányának el kell 
érnie a nyolc százalékot ahhoz, hogy 
egy harmadik jelölt is bekerülhessen 
az EP-be, ahogyan ez történt 2009-
ben is.

Borbélyhoz hasonlóan fogalma-
zott a maszol.ro portálnak Kovács 
Péter is. „A Néppárt döntését úgy 
értelmezem, hogy el tudják fogadni 
azt a sorrendet, amelyet az RMDSZ 
felállított, el tudják fogadni, hogy a 
befutó helyekre olyan politikusok 
kerültek, akik igenis dolgoztak az 
elmúlt hét évben az Európai Parla-
mentben” – mondta az RMDSZ fő-
titkár. Úgy értékelte: az RMDSZ és 
a MPP közeledésével és az EMNP 

 „Nem 
véletlen, 
hogy az EMNP 
megvárta 
döntésével 
az RMDSZ 
jelöltjeinek 
rang-
sorolását”

Winkler és Sógor vezeti az RMDSZ EP-listáját

Kiszállt a versenybó́l a Néppárt
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vasárnapi döntésével összefogás 
körvonalazódott az erdélyi magyar 
politikai szervezetek között az EP-
választásokra. „Gyakorlatilag egyet-
értés van a magyar pártok között 
abban, hogy az RMDSZ jelöltjeit 
küldjék Brüsszelbe” – fogalmazott 
Kovács Péter. 

Megismételt egy szavazást a 
SZÁT A Szövetségi Állandó Tanács 
február 22-én rangsorolta azokat a 
jelölteket, akik leadták dossziéju-
kat a választási bizottsághoz. A mi-
nél előkelőbb helyezésért Winkler 
Gyula, Sógor Csaba, Vincze Loránt, 
Eckstein-Kovács Péter, Hegedüs 
Csilla (Nőszervezet) és Antal Lóránt 
(Miért) küzdött egymással. A SZÁT 
ülése után Kelemen Hunor közölte a 
végeredményt: a rangsorban Winkler 
Gyulát és Sógor Csabát, Vincze 
Loránt, Hegedüs Csilla és Antal Ló-
ránt követi. Az eredetileg negyedik 
helyre sorolt Eckstein-Kovács Péter 
azt kérte, hogy kerüljön a lista utolsó 
helyére. A szövetségi elnök elmond-
ta, a rangsor szoros versenyben ala-
kult ki, olyan is volt, hogy az állandó 
tanácsnak szavazategyenlőség miatt 
kellett megismételnie a voksolást 
(lásd keretes írásunkat).

Az RMDSZ elnöke közölte, az 
állandó tanács arról is döntött, hogy 
az RMDSZ folytatja tárgyalásait az 
MPP-vel az együttmûködési megál-
lapodásról. A testület felhatalmazta 
az elnököt, hogy – ha sikerül ilyen 
megállapodást kötniük – nyissa meg 
az RMDSZ listáját az MPP jelöltje 
számára. Kelemen Hunor hozzátette, 
a két elsõ helyet mindenképpen az 
RMDSZ jelöltjei töltik be, és a listát 
az RMDSZ neve és jele alatt indítják 
el a választási versenyben. Újságírói 
kérdésre válaszolva elmondta, az 

MPP jelöltjének is RMDSZ-tagnak 
kell lennie ahhoz, hogy a listára ke-
rüljön. Hozzátette, ez öt évvel ezelõtt 
Tõkés László esetében sem jelentett 
gondot. Mivel az RMDSZ civil szer-
vezetként, az MPP pártként van be-
jegyezve Romániában, nem ütközik 
törvénybe, hogy valaki mindkettõnek 
a tagja legyen. Kelemen Hunor arra 
is kitért, az RMDSZ-MPP megál-
lapodás az európai parlamenti vá-
lasztásokon való együttmûködésen 
túl néhány hosszabb távú célról is 
szól majd. Az RMDSZ nem várja el, 
hogy az MPP feladja identitását.

Nem akartak kockáztatni Az 
EMNP választmánya ugyanaznap 
ülésezett Székelyudvarhelyen, ami-
kor az RMDSZ jelöltjeit rangsorolta 
Kolozsváron. Döntésüket azonban 
csak másnap jelentette be Toró T. 
Tibor pártelnök. Ez úgy szól, hogy 
az EMNP nem akarja kockáztatni az 
erdélyi magyarság EP-képviseletét, 
ezért a kialakult helyzetben nem indít 
saját jelöltlistát a májusi választáso-
kon, ugyanakkor felkéri a párt véd-
nökét, Tőkés László EP-képviselőt, 
fogadja el a Fidesz felkérését, és 

induljon a Fidesz-listán újabb brüsz-
szeli mandátumért. Az EMNP meg-
erősítette, hogy védnökét, Tőkés 
Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT), illetve a Kárpát-
medencei Magyar Autonómiatanács 
elnökét tartja legalkalmasabbnak 
az erdélyi magyarok brüsszeli kép-
viseletére. „Olyan döntést kellett 
hoznunk, hogy ne kockáztassuk az 
erdélyi magyarok képviseletét, más-
részt lehetőséget biztosítsunk ennek 
a munkának a folytatására. Azt ja-
vasoljuk védnökünknek, fogadja el 
az Orbán Viktor vezette Fidesz–Ma-
gyar Polgári Szövetség felkérését 
és a Fidesz jelöltlistáján induljon az 
EP-választásokon, hogy biztosan le-
gyen az erdélyi magyaroknak az EP-
képviselete” – ismertette pártja vá-
lasztmányi határozatát Toró T. Tibor.

Tőkés üdvözölte az EMNP dönté-
sét Tőkés László nem volt jelen az 
EMNP választmányi ülésén, hivata-
losan beteget jelentett. Ám a Néppárt 
döntését üdvözölte. Az EP-képviselő 
az MTI-nek vasárnap azt mondta: 
még nem született végleges döntés, 
hogy ő maga a Fidesz-KDNP listán 
induljon-e újabb mandátumért. Úgy 
fogalmazott, hogy nagy valószínű-
séggel senki sem jutna be az EP-be 
az erdélyi magyarság köréből, ha ő 
önállóan indulna, vagy ha az EMNP 
saját listát indítana, sőt: szerinte ez 
a veszély így is fennáll.  Hozzátette: 
a Fidesz-KDNP-listán való indulásá-
nak lehetősége többször felmerült, 
legutóbbi találkozójukon ezt Orbán 
Viktor miniszterelnök is megerősí-
tette. Közölte: további egyeztetések 
szükségesek egy ilyen döntés meg-
hozatalához.

Az eMNP választ-
mányi ülése

„A Néppárt 
döntését úgy 
értelmezem, 
hogy el 
tudják 
fogadni azt 
a sorrendet, 
amelyet 
az RMDSZ 
felállított

Eckstein majdnem elcsípte a harmadik helyet
Amikor a SZÁT tagjainak az RMDSZ-es jelöltlista harmadik helyérõl kellett döntenie, 

Vincze Loránt és Eckstein-Kovács Péter volt Kolozs megyei szenátor azonos számú sza-
vazatot kapott, így meg kellett ismételni a szavazást – tudta meg az Erdélyi Riport Kovács 
Pétertõl. „Az újabb szavazáskor már csak Vincze és Eckstein között kellett választaniuk a 
SZÁT tagjainak. Ekkor Vincze egy szavazattal kapott többet Ecksteinnál” – tájékoztatott az 
RMDSZ fõtitkára. Eckstein a történtekre a Facebook-oldalán így reagált: „Nem éreztem el-
fogadhatónak a negyedik helyet, amire jelöltek, bár nem szenvedek rangkórságban. Ebben 
a helyzetben azt kértem, hogy a lista utolsó helyére tegyenek, mert az EP képviseletet azért 
fontosnak tartom. Remélem, hogy kérésem támogatásra talál.”
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désébe”, a Ponta és Băsescu közötti 
alkuba a főügyészek kinevezésével 
kapcsolatban, ellenezte a szociál-
demokraták által javasolt Verespa-
tak-törvényt, kifogásolta a decent-
ralizációs tervezet előírásait, végül 
az ellenzék mellé állt az amnesztia-
törvény és a Btk. módosítása kérdé-
sében. Közben fokozatosan eltávo-
lodott, majd megszabadult az első 
fokon börtönre ítélt Dan Voiculescu 
üzletember-médiamágnás Konzerva-
tív Pártjától, amely a PNL szövetsé-
gese volt az USL megalakulásakor.

Új szövetség A szakítást az a 
döntés gyorsíthatta fel, hogy a PSD 
és a PNL külön induljon a közel-
gő EP-választásokon. Pedig ez már 
nem ígért újabb feszültséget, hiszen 
a döntést konszenzussal hozták meg 
a felek, s Victor Ponta ígéretet tett 
Antonescunak arra, hogy az USL 
ismét meg fogja őt erősíteni az ál-
lamfőjelölti minőségében. Ez azon-
ban már nem történt meg. A PNL 
elnöke váratlan húzással megvonta a 
bizalmat a fontosabb minisztereitől. 
Előbb Radu Stroe belügyminisztert 
mondatta le, majd Daniel Chiţoiu 
pénzügyminiszter és Andrei Gerea 
gazdasági tárcavezetőnek kellett 
leköszönnie. Mindannyiukat azzal 
vádolta, hogy jó ideje nem a liberáli-
sokat, hanem a szociáldemokratákat 
képviselik a kabinetben. „Szeretnénk 
végre igazán kormányon lenni” – in-
dokolta a döntését. Ezzel egy időben 
a PSD az USL két kis pártjával, a 
Konzervatív Párttal (PC) és Románia 
Haladásáért Országos Szövetséggel 
(UNPR) közösen létrehozta a Szo-
ciáldemokrata Szövetséget (USD). 
Victor Ponta közölte, hogy az USD 
az EP-választásokon közös jelölteket 
indít, s döntöttek is a sorrendjükről.

Johannis, a válóok A valódi 
törést az USL-ben a PNL minisz-
terjelöltjeinek bejelentése hozta. 
Crin Antonescu ugyanis váratlanul 

ő lesz a pártszövetség államfőjelöltje 
az idei novemberi elnökválasztáson, 
annak ellenére, hogy ezt a pártszövet-
ség alapító okiratában is rögzítették. 
Bár Victor Ponta szociáldemokrata 
kormányfő ezt folyamatosan tagadta, 
az USL legerősebb pártjában erősöd-
tek azok a hangok, amelyek szerint 
Traian Băsescu mandátuma után a 
PSD-nek saját emberét kell költöz-
tetnie a Cotroceni-palotába. Erre az 
igényre ráerősítettek a felmérések, 
amelyek szerint Ponta népszerű-
ségben konstans módon megelőzi 
Antonescut. A PNL elnöke gyanak-
vóvá, idegessé vált, s megindultak 
részéről azok a támadások, amelyek 
belülről feszíteni kezdték az USL-t. 
Belekötött a kormányfő és az államfő 
„békés egymás mellett élési szerző-

A Szociál-Liberális Szövetség bom-

lásának eredményeként a liberálisok 

kiszorultak a hatalomból, Victor 

Ponta szociáldemokratái nélkülük 

is kormányozni tudnak. Boda József 

elemző szerint legalább az ellenzék 

erős lesz. CSEKE PÉTER TAMÁS arról 

írt, mi vezetett ide.

A sajtósoknak lassan meg kell 
tanulniuk, hogy USL helyett USD-
kormányt írjanak a Ponta-kabinet 
szinonimájaként. Az egyetlen betű 
cseréje azonban nagy váltást, a libe-
rálisok ellenzékbe vonulását jelenti. 
Bár erről az Erdélyi Riport lapzár-
tájáig nem született hivatalos dön-
tés, az államfő eltávolítására 2012-
ben létrejött, majd a választásokon 
hetven százalékos támogatottságú 
Szociál-Liberális Szövetség (USL) 
gyakorlatilag felbomlott. Helyette 
a fele plusz egy mandátumos több-
séggel rendelkező Szociáldemokrata 
Szövetség (USD) maradt hatalmon 
Romániában. Ez utóbbi koalíció az 
USL eddigi alakulataiból áll, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) nélkül.

Antonescu végig gyanakvó volt 
Az USL felbomlása hosszú folya-
mat eredménye. 2013 nyarán kez-
dődött, amikor a PNL elnöke, Crin 
Antonescu rájöhetett arra, hogy nem 

Crin 
Antonescu 
nem tűri, 
hogy „egy 
zseb pártot” 
a liberáli-
sok kal egy 
szintre 
emeljenek 
a kormány-
ban egy 
új, rangos 
poszt létre-
hozásával

USL helyett USD-koalíció kormányozhatja Romániát

Kiszorítósdi 
szociálliberális módra

Az RMDSZ már nem támogatja az alkotmánymódosítást
Az alkotmánybíróság a hatályos alaptörvénybe ütközőnek minősítette a parlamenti külön-

bizottság által kidolgozott alkotmánymódosító tervezet 26 pontját, közöttük a magyarságnak 
fontos változtatásokat, amelyeket az RMDSZ javasolt. A normakontroll során a testület meg-
állapította, hogy a kisebbségi jelképhasználatra, a kulturális autonómia elvére és a hagyomá-
nyos térségek közigazgatási alegységekbe (alrégiókba) szerveződésére vonatkozó módosítási 
javaslatok túlmutatnak az alkotmánymódosítás határain, ezért elfogadásukkal a parlament 
sértené az alaptörvényt. A döntést azzal indokolták, hogy a javaslatok ellentmondanak az 
alaptörvény első cikkelyével, mely szerint Románia egységes nemzetállam. A döntést kom-
mentálva Kelemen Hunor szövetségi elnök közölte, az RMDSZ ilyen körülmények között 
nem támogatja az alaptörvény módosítását. Fenntartja: 2014-ben sem lesz alkotmánymódo-
sítás. „Nem látom, hogyan lehetne olyan kérdéseket ma a parlamenti bizottságban rendezni, 
amelyeket az alkotmánybíróság kifogásolt” – jelentette ki. 
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Victor Ponta 
kormánya beikta-
tásán a Cotroceni-
palotában
A szemközti olda-
lon: Voiculescu és 
Antonescu. elmúlt 
a barátság

addig a liberálisok meggondolják 
magukat” – mondta Victor Ponta, aki 
szerint nyilvánvaló, hogy Antonescu 
ellenzékből szeretne államfői mandá-
tumhoz jutni.

„Jót tesz az erős ellenzék” Boda 
József politikai elemző is úgy lát-
ja, hogy a szociáldemokratákat és a 
liberálisokat elsősorban a közelgő 
elnökválasztás távolította el egy-
mástól. Szerinte mindkét félnek ér-
deke az USL szakadása, miután az 
alkotmánybírósági normakontroll 
során kiderült (lásd keretes írásun-
kat), hogy lehetetlen az alaptörvény 
módosítása. Emiatt a következő 
államfő hatásköre sem változik – 
megőrzi például döntő szerepét a 
kormányfő kinevezésében – és ez 
jelentősen megnöveli a novemberi 
elnökválasztás tétjét. „Az új államfő-
nek ugyanakkora hatalma lesz, mint 
most Băsescunak. Most már a PSD 
tényleg nem engedheti meg magá-
nak, hogy az ország legerősebb párt-
jaként átengedje másnak az elnöki 
széket” – mondta az elemző, utalva 
arra, hogy az USL államfőjelöltje hi-
vatalosan még mindig Antonescu. Az 
új helyzetben a liberális pártelnök a 
jobboldal jelöltje lesz Boda szerint 
novemberben, és a második forduló-

Klaus Johannist javasolta belügy-
miniszternek Radu Stroe helyére, 
és közölte pártjának azon igényét, 
hogy a nagyszebeni polgármester 
kormányfőhelyettes is legyen. Ezt 
a posztot a liberálisok részéről ko-
rábban Daniel Chiţoiu töltötte be a 
Ponta-kabinetben. A PNL igényével 
csak az volt a bökkenő, hogy jogi 
értelemben kormányátalakítást is je-
lent, azaz a parlamentnek is bele kell 
egyeznie, hogy ezentúl ne a pénzügyi 
tárca vezetője, hanem a belügymi-
niszter legyen a kormányfő egyik he-
lyettese. Még ez sem lett volna gond, 
azonban Ponta váratlanul közölte: ha 
már úgyis a parlamenthez kell fordul-
ni Klaus Johannis miatt, ejtsenek meg 
egy szélesebb kormányátalakítást, és 
a PC is kapjon egy miniszterelnök-
helyettesi posztot. Ez az elképzelés 
a PNL ellenkezésén megbukott. Crin 
Antonescu kimondta: nem tűri, hogy 
„egy zsebpártot” a liberálisokkal egy 
szintre emeljenek a kormányban. Rá-
adásul az USD feloszlatását és telje-
síthetetlen gazdasági intézkedéseket 
kért Pontától, amire nemleges vá-
laszt kapott. Ultimátum ultimátumot 
követett, legutóbb Crin Antonescu a 
miniszterelnöknek azt üzente: döntse 
el, hogy USD-kormányt vagy USL-
kormány akar. Február 24-ig adott 
határidőt Victor Pontának arra, hogy 
egyezzen bele a PNL által javasolt 
kormányátalakításba. „Ha Ponta az 
illegitim USD-kormány mellett dön-
tött, követelni fogjuk a lemondását” 
– jelentette ki Antonescu. A választ 
még a határidő lejárta előtt megkap-
ta: a kormányfő nem mond le, az 
USD-t nem oszlatják fel, s a liberá-
lisok által üresen hagyott miniszteri 
posztokra kinevezett ideiglenes tár-
cavezetők a törvény által előírt 45 
napig tisztségben maradnak. „Hátha 

„Jól fog most 
egy erős fék 
az ország-
ban. Victor 
Pontának 
ugyanis 
néha 
elképesztő 
totalitárius 
hajlamai 
vannak” 
(Boda József)

ba kerülve begyűjtheti a többi jobbol-
dali jelölt – Cătălin Predoiu és Mihai 
Răzvan Ungureanu – szavazóinak 
támogatását is. „Tehát erős ellenfele 
lesz a baloldal jelöltjének” – magya-
rázta Boda.

Az elemző meglátása: az USL 
szakadásával a pártszövetség összes 
eddigi nagy célkitűzése megbukik, 
az alkotmány módosítása mellett a 
decentralizáció és a választójogi re-
form is. Pontának azonban az lesz 
a legnagyobb gondja, hogyan fogja 
a kormányzáshoz szükséges parla-
menti többséget biztosítani? „Ez a 
többség most nagyon törékeny lesz, 
ha az RMDSZ nem lép kormányra. 
Márpedig Kelemen Hunorék nem 
fognak kormányra lépni, legfeljebb 
egyes kérdésekben a parlamentből 
támogatják majd Pontáékat, és nem 
írnak alá bizalmatlansági indítványt” 
– jósolja Boda.

Az elemző örvendetes fejlemény-
nek nevezte, hogy a hetven százalé-
kos támogatottságú pártszövetség 
felbomlásával végre erős ellenzéke 
lesz a kormánynak. Emlékeztetett 
arra, hogy az USL hatalmával visz-
szaélve Európa szélére sodorta az 
országot, feszegetve a jogállamiság 
határait. „Jól fog most egy erős fék 
az országban. Pontának ugyanis néha 
elképesztő totalitárius hajlamai van-
nak” – fogalmazott Boda József.

A liberálisok nélküli kormánynak 
valóban erős ellenzéke lesz. Az USD-
nek a Képviselőházban a kisebbsé-
gek frakciójával együtt 206 szavazata 
van, az ellenzéknek (PNL, Demok-
rata Liberális Párt, Dan Diaconescu 
Néppárt és RMDSZ) 198. A szená-
tusban az USD már kisebbségben 
van: 84 szavazat 86 ellenében. Ez 
azt jelenti, hogy az immár harmadik 
Ponta-kormányt bizalmatlansági in-
dítvánnyal nem lehet megbuktatni. 

Kelemen: Nem tárgyalunk kormányra lépésről
A RMDSZ nem tárgyalt az esetleges kormányra lépésről Victor Pontával – jelentette ki 

Kelemen Hunor kolozsvári sajtótájékoztatóján. A politikus újságírói kérdésre elmondta, fel 
sem vetődött a szövetség kormányra lépésének a kérdése, ez a Szövetségi Állandó Tanács 
szombati ülésén sem volt napirenden. Az elnök cáfolta a román sajtóban megjelent híreket, 
amelyek szerint a kormányra lépésről tárgyalnak. Kelemen Hunor hangsúlyozta, Romániában 
a Szociálliberális Szövetség (USL) kormányoz, még ha a szövetséget alkotó pártok „vesze-
kednek is egymással”. A koalíciót alkotó pártok „családi viszályaiba” az RMDSZ nem kíván 
beleszólni.
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A Partiumi Önkormányzati Tanács 

február 20-án, az EP képviselő-

jelöltek indításához szükséges 

aláírásgyűjtés megkezdése előtt 

néhány nappal ülésezett Szilágy 

megye legnagyobb községében, 

Krasznán, így a választásokra való 

felkészülés komoly hangsúlyt ka-

pott az egyébként megszokott, 

regionális érdekképviselettel kap-

csolatos témák mellett. TASNÁDI-

SÁHY PÉTER tudósítása.

Az ilyenkor szokásos köszöntők 
után Kelemen Hunor szövetségi el-
nök vette át a szót a Temes, Arad, 
Bihar, Szatmár, Máramaros és Szi-
lágy megyei önkormányzati tiszt-
ségviselőket tömörítő plénumon, 
aktuálpolitikai helyzetelemzéssel 
kezdve a beszédet. Mint elmond-
ta, a szövetség fel volt készülve 
az ország fejlődését megtorpanás-
ra kényszerítő, jelenleg is húzódó 
kormányválságra, és elemezte a le-
hetséges forgatókönyveket az USL 
koalíció szétesése utáni időszakra. 
Az RMDSZ három főbb irány kö-
zül választhat egy új helyzet beállta 

esetén: ellenzékben marad, kor-
mányra kerül, vagy bizonyos felté-
telekkel kívülről támogat egy több-
séggel nem rendelkező kormányt. 
Kelemen Hunor a legfőbb célnak 

a legjobb alkupozíciók elérését és 
megtartását nevezte, mert csak így 
szavatolható a kisebbségi jogok vé-
delme például az olyan törvények 
ellen, mint a parlament jogi szak-
bizottságban elbukott, de a plénum 
elé még nem került – a nemzetál-
lamot kritizáló politikai formációk 
betiltására irányuló tervezet (bőveb-
ben erről lásd keretes írásunkat).
Az Alkotmánybíróság alaptörvény-
módósításról megfogalmazott véle-
ményét rossznak tartja, mivel a ma-
gyarok számára fontos javaslatokat 
alkotmányellenesnek minősítették; 
a fejleményeket látva nem hisz a 
jelenlegi alaptörvény közeli módo-
sításában.

Az EP-választás a legfonto-
sabb A helyzetelemzésről áttérve 
a következő hónapok kihívásaira a 
szövetségi elnök az Európai Parla-
menti választásokat a 2014-es év 
több szempontból is legfontosabb 
feladatának nevezte. Mint elmond-
ta, az elmúlt évek tanúsága sze-
rint a brüsszeli képviselet komoly 
mozgásteret jelent a romániai ma-
gyarság számára az európai – és ez 
által a nemzetközi – színtéren, va-
lamint a romániai politikum felé is 
életbevágóan fontos kérdés, hogy 
a szövetség elérje az 5 százalékos 
küszöböt, mert a romániai magyar-
ság érdekérvényesítő képességének 
csökkenését a román pártok azonnal 
szankcionálnák. Ehhez, számításaik 
szerint, több mint 400 ezer szava-
zatra lesz szükség, mivel a jelenle-
gi helyzet alapján a többi pártnak 
is érdekében áll a mozgósítás, és 
még azt sem lehet tudni, hogy Tő-
kés László, illetve az EMNP milyen 
megoldás mellett döntenek. (Utób-
biról cikkünk a 10-11. oldalon.) 
Ezért nagyon fontosnak tartja az in-
duláshoz szükséges, március 26-ig 
leadandó 200 ezer támogató aláírás 
mielőbbi összegyűjtését. Emellett 
pozitívumként értékelte az MPP-vel 
folytatott tárgyalások alakulását, vé-
leménye szerint a két szervezet kö-

Krasznai eszmecsere 
a brüsszeli folytatásról

Újabb magyarellenes ötlet Diaconutól
A nacionalizmusáról jól ismert Bogdan Diaconu szociáldemokrata képviselő (fotó) , aki 

tavaly törvényben tiltotta volna be a Székelyek nagy meneteléséhez hasonló megmozduláso-
kat, mint államellenes cselekményeket, ezúttal a párttörvény módosításával kapcsolatban állt 
elő – a magyar közösség képviseletét ellehetetleníteni 
szándékozó ötlettel. Javaslata szerint fel kell oszlatni 
azokat a politikai formációkat, melyek programja, te-
vékenysége megkérdőjelezi Románia nemzetállami 
mivoltát, az ország hivatalos nyelvét, „gyalázzák” Ro-
mániát, illetve szeparatizmusra bíztatnak. 

A képviselő korábbi nyilatkozatai alapján teljesen 
egyértelmű, hogy a romániai magyar pártok működését 
összességében alkotmány el lenesnek tartja, javaslatával 
viszont jelen esetben ő maga is vétene az alkotmány 
ellen, mivel drasztikusan korlátozni kívánja a szólás-
szabadságot. Ön magá ban biztató lenne, hogy a képvi-
selőház jogi szakbizottsága a múlt héten elutasította a 
tervezetet, de a koalíció semleges álláspontra helyezkedett és a honatyákra bízza a döntést, 
mivel szerintük a jelenlegi szabályozás a javasolt módosításokat már most is tartalmazza, így 
nem borítékolható, hogy a tervezet a plénum előtt is megbukik.

Kelemen hunor 
a krasznai 
találkozón. 
Mi újság?
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zel került egy tágabb perspektívák-
ra koncentráló megállapodáshoz.
Végezetül szót ejtett a magyarorszá-
gi választásokról is, mely kapcsán 
megjegyezte: nem tartja szerencsés-
nek, hogy RMDSZ-es tisztviselők a 
regisztrációval kapcsolatos ügyinté-
zésben szerepet vállaljanak, maguk-
ra vegyék az ezzel járó felelősséget. 
Megerősítette, hogy a szövetségnek 
elsősorban a május 25-i romániai 
európai parlamenti választásokra 
kell összpontosítania.

Erdély Európában Winkler 
Gyula újrázásra készülő EP-
képviselő rövid beszámolót tartott 
az RMDSZ politikusainak az euró-
pai színtéren elvégzett munkájáról 
a hamarosan záruló ciklus vonat-
kozásában. Elsősorban fontosnak 
tartotta hangsúlyozni, hogy uniós 
szinten is hallatták a hangjukat a 
magyar közösséget ért méltányta-
lanságok ügyében, mint a Mikó-
ügy, a Marosvásárhelyi Orvostudo-
mányi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) magyar karának kál-
váriája, vagy a regionalizációs tö-
rekvések. Több ilyen kérdésben 
is sikerült találkozót szervezni 
az érintett területek biztosaival.
Emellett fontos feladatuknak tekin-
tették a kétirányú ismeretterjesztést: 
minden erejükkel igyekeztek ismert-
té tenni Erdélyt Európában, illetve 
az Uniót közelebb hozni a romániai 
magyarsághoz. Úgy fogalmazott, 
munkájuk eredményeképpen sokkal 
többen tudják már Európában, hogy 
él egy kisebb államnyi magyar kö-
zösség a Transylvania néven ismert 
területen. Winkler képviselő az EU 
népszerűsítésének komoly korlátját 
abban érzi, hogy sok politikus fele-
lőtlenül a „Brüsszel ezt követeli”, 
„brüsszeli nyomásra” címkével visz 
kellemetlen ügyeket az állampolgá-
rok elé, sokszor teljesen alaptalanul.
Fontos eredményként jegyzi, hogy 
a 2014-2020-as költségvetési idő-
szakra előreláthatóan 43 milliárd 
eurós támogatást sikerült kiharcolni 
Romániának, ami 40%-kal haladja 
meg az előző ciklus büdzséjét. Ezt 
az eredmény némileg beárnyékol-
ja, hogy az előző költségvetésből 
rendelkezésre álló forrásoknak ed-
dig csak a 30%-át tudta az ország 
felhasználni, bár a decentralizáció 

hasznosságát bizonyítandó megje-
gyezte: az önkormányzatokat érin-
tő Regionális Fejlesztési Operatív 
Program kétszer hatékonyabban 
teljesített a központilag menedzselt 
szektoriális operatív programok-
hoz képest. Azt viszont Románia 
sikerének könyvelte el, hogy az 
ún. „n+3”-as szabály alapján csak 
Románia és Szlovákia kapott to-
vábbi három év haladékot a benn-
ragadt források felhasználására. 
Winkler Gyula azt is elmondta, 
hogy Dacian Cioloş mezőgazdasági 
EU-biztosnak köszönhetően a kö-
zösségi agrárpolitikát is sikerült a 
kisgazdaságoknak kedvező irányba 
eltolni a nagybirtokosok ellenében.

Az újabb brüsszeli ciklusra je-
lentkező képviselő a jelen leg-
fontosabb feladatának az Erdély 
2020 fejlesztési terv aktualizálá-
sát tartja, jóllehet a 2014-es évvel 
kapcsolatosan kevés esélyt lát új 
pályázatok kiírására, mivel ettől 
a ciklustól kezdve érvényes sza-
bályként a tagországoknak partneri 
szerződést kell kötniük az Euró-
pai Bizottsággal, melyre Románia 
esetében a tervek szerint nyár előtt 
nem kerül sor, és a tényleges kiírá-
sokért felelős irányító hatóságokat 
csak ezt követően lehet felállítani.
Beszédét azzal zárta, hogy az ön-
kormányzati, a bukaresti és a brüsz-
szeli jelenlét együttesen tudják csak 

Az RMDSZ 
három főbb 
irány közül 
választhat 
egy új 
helyzet 
beállta 
esetén: 
ellenzékben 
marad, 
kormányra 
kerül, vagy 
bizonyos 
feltételekkel 
kívülről 
támogat egy 
többséggel 
nem 
rendelkező 
kormányt 
(Kelemen 
Hunor)

Winkler Gyula 
figyelmeztetett 

a brüsszeli 
negatív 

címkézések 
veszélyeire

Támogatási bonyodalmak
Az idei igencsak nehéz évnek ígérkezik Románia számára, mivel – most először – párhu-

zamosan kell adminisztrálnia az előző és a jelenlegi költségvetési ciklusra vonatkozó európai 
uniós alapokat.

Románia 2007-ben, éppen egy kezdődő költségvetési ciklusban csatlakozott az unióhoz, 
és már akkor sejteni lehetett, hogy a gyenge adminisztrációs kapacitás nehezen fog megbir-
kózni az új feladatokkal, nem hiába áll az ország utolsó helyen a támogatások felhasználási 
aránya tekintetében: a rendelkezésre álló keret 30 százalékát sikerült csak lehívni eddig. 

Az arány javítására az EU az úgynevezett „n+3” szabályt alkalmazza Romániával szem-
ben, ami azt jelenti, hogy a 2013-ban lejáró keretet gyakorlatilag 2016-ig lehet elkölteni fo-
lyamatban lévő, le nem zárt pályázatokra. Ez nagy segítséget jelent, viszont azt a csapdát is 
magában rejti, hogy az elmaradt adminisztráció pótlása az újonnan lehívandó keretek kárára 
történik majd a következő három évben.

A helyzetet az is súlyosbítja, hogy ettől a költségvetési időszaktól kezdődően a támogatá-
sok lehívása előtt minden tagállamnak az egész ciklusra vonatkozó partnerségi megállapodást 
kell kötnie az Európai Bizottsággal, hogy biztosítva legyen az operatív programok célkitűzé-
seknek megfelelő felhasználása. Az Európai Ügyek Minisztériuma – nem először módosítva 
a határidőt – csak nyárra ígéri az aláírást.
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hatékonyan szavatolni a romániai 
magyar közösség zavartalan fejlő-
dését.

Mozgósítás a fő feladat Kovács 
Péter főtitkár krasznai beszédét az-
zal kezdte: ő kizárólag munkával, 
feladatokkal a tarsolyában érke-
zett. A májusi uniós választásokat 
már csak azért is nagyon fontosnak 
tartja, mert a most nyújtott teljesít-
mény mindenképpen kell a 2016-
os sikerek megalapozásához. Ezért 
a szövetségi elnökhöz hasonlóan 
hangsúlyozta a támogató aláírások 
mielőbbi leadásának szükségessé-
gét, már csak azért is, hogy admi-
nisztratív akadályai semmiképpen 
se lehessenek a jelöltek indulásá-
nak. Kovács szerint ahhoz, hogy a 
kívánt szavazatszám összegyűljön, 
mindenkinek aktívan részt kell ven-
nie a mozgósításban, hatékonyan el 
kell juttatni a szövetség üzeneteit a 
választókhoz, minden törvény adta 
lehetőséggel élni kell a szavazó-
kedv maximalizálásához.

Helyi gondoktól nyári vágtáig 
Ezek után az önkormányzati tiszt-
viselők osztották meg tapasztala-
taikat, problémáikat egymással, 
illetve a szövetség vezetőivel. Sok 
településen gondot okoz a közalkal-
mazottak számának csökkentése, 
illetve az alacsony bérezés. Előb-
bi miatt egyre nehezebben tudják 
ellátni feladataikat, illetve sok – 
végbement – fejlesztés eredményét 
sem tudják élvezni, mivel a frissen 
épült kórházat, napközi otthont nem 

áll módjukban feltölteni alkalma-
zottakkal. Az egyetlen megoldás 
a „kiszervezés” lenne, ami rögtön 
megnövelné az önkormányzat költ-
ségeit az általános forgalmi adó 
összegével. A már említett nem 
versenyképes fi zetések pedig a te-
hetséges, fi atal szakemberek meg-
szerzését, megtartását akadályoz-
zák, mivel ők sokkal jobb bérezést 
érhetnek el a versenyszférában.
Többen problémaként említették 
azt az új törvényt, mely szerint a 
mozgáskorlátozottak juttatásainak 
minimum 25 százaléka az önkor-
mányzatokat terheli, ez egyrészt a 
bizonytalanságot rejtő megfogal-
mazás, másrészt a forráshiány miatt 
okoz gondokat. Ezzel kapcsolatban 
többen is hangsúlyozták: minden-
képpen harcolni kell azért, hogy a 

jövőben megvalósuló decentralizá-
ció során a növekvő önkormányzati 
feladatok mellé forrást is biztosít-
son a kormány a településeknek. 
Cseke Attila Bihar megyei képvi-
selő a módosított földvásárlási tör-
vény veszélyeire hívta fel a fi gyel-
met, mely szerint az országhatártól 
számított 30 kilométeres sávban 
csak a védelmi minisztérium en-
gedélyével lehet földterületet érté-
kesíteni, még akkor is, ha a poten-
ciális vásárló román állampolgár.
Szabó Ödön Bihar megyei képvise-
lő, megyei ügyvezető elnök zárszó-
ként az egész térséget érintő öröm-
hírrel szolgált: mint bejelentette, 
idén a – Székely Vágta mellett – a 
Partiumban is szerveznek előfuta-
mot a Budapesti Nemzeti Vágtához a 
Nagyváradhoz közeli kőröskisjenői 
Kings Land lovas klubban, június 
második hétvégéjén. Szabó képvi-
selő, civilben maga is lelkes hagyo-
mányőrző huszár, arra buzdította 
az egybegyűlt önkormányzati ve-
zetőket, hogy maguk is állítsanak 
ki lovast a megmérettetésre, mi-
vel a nevezőkről és településeikről 
rövid ismertető fi lmet is készít a 
Duna Televízió, ami remek bemu-
tatkozási lehetőségnek ígérkezik.
Az ülés záróakkordjaként a tavaly 
Csíkszeredában elfogadott alapsza-
bályzatnak megfelelően módosítot-
ták a Partiumi Önkormányzati Ta-
nács működési szabályzatát, illetve 
egy évre soros elnöknek választot-
ták Kovács Jenőt, Nagykároly pol-
gármesterét.

Hatékonyan 
el kell 
juttatni 
a szövetség 
üzeneteit 
a választók-
hoz, minden 
törvény adta 
lehetőség-
gel élni kell 
a szavazó-
kedv 
maximali -
zálásá hoz

Korlátozott földvásárlás a határsávban
Február 18-án a külföldiek földvásárlását szabályozó törvény legújabb módosítását fo-

gadta el a parlament, fi gyelembe véve Traian Băsescu kifogásait.
A törvényhez legutóbb tavaly nyúltak hozzá: elővásárlási jogokkal bonyolítva a külföldi-

ek termőföldhöz jutását a januárban lejárt moratórium után. A mostani törvényváltozat hatály-
ba lépését követően csak akkor adható el a földterület másnak, ha a társtulajdonosok, bérlők, 
a szomszéd terület tulajdonosai, az adott településen élő gazdák, illetve az állam nem élnek a 
jogszabály által rájuk ruházott elővételi jogukkal.Az új szabályozás az országhatár 30 kilomé-
teres körzetében található földterületek tulajdonosait még ennél is jobban korlátozza: ők csak 
a Védelmi Minisztérium jóváhagyásával értékesíthetik tulajdonukat.

Az RMDSZ ezen passzus, illetve a gazdákra háruló anyagi és adminisztratív többletter-
hek okán nemmel szavazott a tervezetre, de alulmaradtak a törvényt támogató többséggel 
szemben. Mivel a törvény egyöntetűen minden adás-vételi ügyletre vonatkozik, nem csak a 
külföldiek felé történő eladásokra, így román állampolgárok között is szinte lehetetlenné teszi 
a termőföldek értékesítését, többek között a Partiumban is.
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Be kell 
ismernem, 
hogy rá 
lehet szokni 
a feszti-
válozásra, 
és  ha 
egyszer 
függővé 
váltál, nem 
jössz le 
a szerről.

GYENGE ZSOLT kritikus, a Moholy-

Nagy Művészeti egyetem óraadó 

tanára, Kolozsvárról indult, és év-

ről-évre rögeszmésen, valamint 

nagyon felkészülten járja a legna-

gyobb európai filmszemléket. Pon-

tosan, szakszerűen és határozott 

ízléssel közvetíti, mi történik a kor-

társ filmművészetben, filmiparban. 

Berlinben találkoztunk és beszél-

gettünk vele arról, merre halad az 

európai film. PARÁSZKA BORÓKA 

interjúja.

Két vetítés között vagyunk, a bü-
fés ismerősként köszönt már, otthon 
vagy a Berlinálén?

Több mint tíz éve járok ide, ki-
ismertem magam, ez igaz, de nem 
vagyok ős berlinálés. Találkoztam a 
múltkor Derek Malcolm kollegával, 
aki most nyolcvankét éves. Ő az iga-
zi ősfesztiválozó, azt hiszem, már a 
hatvanas években itt volt. 

Hány órád jut fi lmnézésre itt na-
ponta?

Öt fi lm fér bele, már ha az em-
ber végignézi, mivel idén nem jó a 
felhozatal, ezért sokszor volt úgy, 
hogy a vége előtt kimentem. Adok 
egy órát az első produkciónak, ha na-
gyon gyenge, kijövök és esélyt kap a 
második. Így akár hat fi lmbe is bele 
lehet nézni.

Mi szerint válogatsz?

A versenyprogram nagy részét 
nyilván meg kell nézni, bár az a 
leggyengébb. Ezen kívül szer-
zők alapján válogatok, de itt nem 
pusztán az a meghatározó, hogy ki 
a közismert. Van egy Ausztriában 
élő török filmrendező, akinek már 
láttam nagyon jó filmjét, felfigyel-
tem rá. Most megint elmegyek és 
megnézem. Fontosak a tippek is, 
amit itt a kollégák adnak egymás-
nak.

Már Berlin felé, a vonaton kihall-
gattam a kritikus-társaság beszélge-
tését, többen utaztatok Budapestről, 
és kinek-kinek megvolt már előre a 
maga stratégiája, hogy mit akar lát-
ni. 

A Berlináléval sok ideje nin-
csenek nagy elvárásaink, de most 
a szokásosnál is gyengébb a fel-
hozatal, legalábbis az én ízlésem 
szerint. Rossz időpontban is van a 
fesztivál, a tavalyi fi lmeket már be-
mutatták, vagy nem készültek el, 
esetleg arra várnak az alkotók, hogy 
a cannes-i programba beveszik majd 
a produkciókat. Az amerikai fi lmek 
a Sundance idején mutatkoztak be, 
január végén. Kisebbségi komp-
lexusa is van Berlinnek Cannes-al 
szemben. Itt volt a Ninfomániásnak 
a vágatlan, első fele, a sajtótájékozta-
tón megkérdezte egy újságíró, hogy 
mikor láthatjuk a második felét, talán 
Cannes-ban? A beszélgetés moderá-

tora sietett leszögezni „Berlinben 
vagyunk, Cannes-ról nem beszélünk 
egy szót sem”.  Még egy szemléletes 
példa: Lars von Trier milyen pólóban 
jött ide? Hát persze, hogy Cannes-i 
pólóban, mert csak ő lehet ilyen!  
Igaz, hogy az volt rá írva: „persona 
non grata Cannes-ban”. 

Mitől Berinálé a Berlinálé?

Rengeteg német fi lm van a kíná-
latban, mert azt hiszik, hogy újjászü-
letik a német mozi. Mennyiségben 
ez igaz, de minőségben biztos nem 
születik újjá. Rengeteg fi lm készül, 
mert jól megy a német gazdaság, 
rengeteg a koprodukció. Ezek kö-
zött nagyon sok a minősíthetetlenül 
rossz. A versenyprogramban négy 
német alkotás van, és még négy 
olyan, amelynek második koproduk-
ciós partnere német. Ez azt jelenti, 
hogy vagy Németországban készült, 
vagy német színészek játszanak ben-
ne, esetleg német az operatőr. Meg-
kérdeztem egy német kritikust arról, 
hogy miért ilyen nagy a felhozatal, 
az volt a válasz, hogy a pletykák sze-
rint nem akarják, hogy a saját fi lm-
jeiket Cannes-ban fedezzék fel, ezért 
mindent ide hoznak. Nem tesz jót, 
hogy mindent beválogatnak, mert 
eljelentékteleníti a fesztivált. Olyan 
produkciók kerültek be verseny-
programba, amelyek egy normális, 
egy kicsi-közepes fesztiválon már az 
első válogatási körben kiesnek. Sok 
ilyen kultúrpolitikai szempont hatá-
rozza meg, hogy mi látható. Berlin 
úgy érzi, hogy muszáj valamit kép-
viselnie, és ebből a kényszerből szü-
letik ez a jelenség. Néhány nagyon jó 
fi lm is előkerült, mondjuk kettő vagy 
három, abból a harmincból, amit 
megnéztem, és azokat is felfedezték 
már a Sundance-en. 

A kilencvenes években, a kétezres 
évek fordulóján még volt egy felfu-
tása a német fi lmnek, megjelent az 
úgynevezett berlini iskola első, majd 

Gyenge Zsolt 
kritikus tíz éve jár 
Berlinbe



Berlinálé mérleg: 
a trend az, hogy nincs trend
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Adok egy 
órát az első 
produkció-
nak, ha 
nagyon 
gyenge, 
kijövök és 
esélyt kap 
a második. 
Így akár hat 
fi lmbe is 
bele lehet 
nézni

második generációja, folyt a múltfel-
dolgozás, az egyesítés, a Stasi-ügyek 
fi lmesítése. Mára mi maradt ebből, 
melyek most az új témák?

Még mindig megy ez a múlt-
feldolgozós témakör, volt egy do-
kumentumfi lm Himmler megtalált 
naplójáról (Vanessa Lapa: A meg-
felelő ember), az underground nagy 
alakjáról Sascha Andersonról is volt 
dokumentumfi lm  (besúgó volt – 
Annekatrin Hendel forgatott erről).  
Most azonban már fi kciós fi lmek 
vannak többségben.  

Mi az alaptéma?

Nincs alaptéma, még a társadal-
mi elkötelezettség sem alaptéma, pe-
dig néhány éve az volt meghatározó. 
A német fi lmipar valójában megpró-
bálja rekonstruálni Hollywood-ot, 
hasonlóan ahhoz, amivel a fran-
ciák is kísérleteztek. Olyan nagy 
produkciókat csinálnak, amelyek 
vizualitásban, kiállításukban közel 
állnak az amerikai fi lmekhez. A cél 
az, hogy elég nézőt vonznak. Nem 
csak ez jellemző, félreértés ne essék, 
de azért ez a meghatározó jelenség. 
Tömören azt tudnám mondani, hogy 
a trend az, hogy nincs trend.

Kedvenc ide fi lmjeid?

Legutóbb Richard Linklater szin-
te három órás moziját láttam, ami 
azért érdekes, mert 12 éven keresztül 
forgatott fi lmet egy kisfi úról és annak 

a családjáról. Bár fi ktív a történet, 
de a szereplők, a színészek is mind 
a főszereplővel öregednek. Nem azt 
csinálta, mint általában szokták, hogy 
öregítik a szereplőket, vagy kettős 
szereposztással, egy felnőtt és egy 
gyerek színésszel viszik végig a ka-
raktert. Linklater évről-évre forgatott 
valamennyit, most abbahagyta. Inter-
jút készítek vele, és megkérdezem, 
hogy miért most döntött így. Érdekes 
fi lm volt még a The better Angels 
című, amit Terence Malick egyik 
vágó gyakornoka, Diane Kruger csi-
nált Lincoln gyerekkoráról. Ez egy 
fekete-fehér alkotás, ami az Isten háta 
mögötti tanyán játszódik. Amikor 
először olvastam erről, továbblapoz-
tam, nem fi gyeltem oda. Aztán fülest 
kaptam, hogy ez jó fi lm, otthagytam 
egy reggeli vetítést és elmentem ezt 
megnézni helyette. Valami hihe-

tetlen élmény volt. Lincoln neve el 
sem hangzik, de különlegesen em-
patikus módon épül fel a fi lm, olyan 
képi jelenlét van (alig vannak benne 
dialógusok), hogy azt el nem tudom 
mondani. Évek óta nem volt ilyen 
moziélményem, mint ez. A Berlinálé 
szempontjából hozzá kell tenni, hogy 
ezt is a Sundance fesztiválon fedezték 
fel, itt most mellékszekcióban futott. 
Idén ezért érte meg ide jönni.

Példa arra, hogyan kezeljük a 
hőseinket?

Nem, még ez sem. Egy kisgyere-
ket és a családját látjuk az erdőben, a 
tanyán, a világ végén. Semmi nincs 
benne abból, ami általában egy ilyen 
fi lmben benne szokott lenni. Nem 
az a célja, hogy megkeresse azokat 
a hatásokat, amelyek Lincolnt azzá 
tették, amivé vált.  Ez a történet 
bárkié lehetne: szedik a kukoricát, 
szántanak, a gyereket megsimogat-
ják, vagy kap egy pofont. Minden 
ott helyben történik meg, a vásznon. 
Nem elmeséli a történetet, hanem je-
lenvalóvá teszik.

Amerika-esszencia? Keresem a 
kapcsolatot Lincolnhoz.

Nem fogod megtalálni. Semmi 
nincs mindezekből. Csak egy jó fi lm-
rendező. Csak a vége főcímből tudod 
meg, hogy ennek bármilyen kapcso-
lata van Lincolnnal, akkor, amikor 
megjelennek a szereplők nevei.

Egy ilyen fi lm születhetne, mond-
juk Kossuth Lajosról?

A német filmipar 
megpróbálja 
rekonstruálni  
hollywoodot

Az idei Berinálé díjazottai:
Arany Medve – legjobb fi lm: Black Coal, Thin Ice (Fekete szén, vékony jég) – Rendező: Jinan Tiao
Ezüst Medve – a zsűri nagydíja: The Grand Budapest Hotel – Wes Anderson
Ezüst Medve – Alfred Bauer-díj: Aimer, Boire Et Chanter – Alain Resnais
Ezüst Medve – a legjobb rendező: Richard Linklater – Boyhood
Ezüst Medve – a legjobb színésznő: Haru Kuroki – The Little House
Ezüst Medve – a legjobb színész: Liao Fan – Black Coal, Thin Ice (Fekete szén, vékony jég)
Ezüst Medve – a legjobb forgatókönyv: Dietrich & Anna Brüggemann – Stations Of The Cross
Ezüst Medve a legkiválóbb művészi együttműködésért: Zeng Jian (operatőr) – Blind Massage
Arany Medve (rövidfi lm): As Long As Shotguns Remain – Caroline Poggi, Jonathan Vinel
Ezüst Medve (a zsűri-különdíja): Laborat – Guillaume Cailleau
Panoráma-szekció: Legjobb első fi lm: Güeros – Alonso Ruizpalacios
Közönségdíj – fi kció: Difret – Zeresenay Berhane Mehari (Etiópia)
Közönségdíj – Dokumentumfi lm: Der Kreis (The Circle) – Stefan Haupt (Svájc)
Kristály Medve (Legjobb rövidfi lm): Mike – Petros Silvestros (Nagy-Britannia)
Az Amnesty International díja: The Square – Jehane Noujaim
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alaptéma, 
pedig 
néhány éve 
az volt meg-
határozó

Nem az a lényeg, hogy egy nagy 
ikonról készült, hanem a mód, aho-
gyan megmutat dolgokat. A napfel-
keltéről szól, meg arról, ahogyan 
csörgedezik a patak. A kérdés az, 
hogy mindezt hogy lehet moziban 
megjeleníteni úgy, hogy hihetetlen 
megindultság vesz rajtad erőt. Még 
története sincs a fi lmnek, amit el le-
hetne mesélni.

Román fi lmek felbukkantak?

Corneliu Porumboiu is hozott 
egy fi lmet (Az „A fost sau nu a 
fost?, a Visul lui Liviu, a Politist, 
adjectiv, a Când se lasă seara peste 
Bucureşti sau metabolism rende-
zője). Most tudtam meg, hogy az 
apja az az Adrian Porumboiu, aki a 
nyolcvanas évek népszerű futball-
bírójaként volt ismert. Rengeteg 
Dinamo–Steaua meccset vezetett. 
A nyolcvanas évek végén volt egy 
olyan mérkőzés, amikor szakadt 
a hó – emlékszem erre gyerekko-
romból – és mégis lejátszották a 
meccset, a játékosok csúszkáltak a 
pályán. Most Corneliu Porumboiu 
készített egy dokumentumfi lmet ar-
ról, ahogy az apjával újranézik ezt a 
mérkőzést. Képen csak a játékoso-
kat látni. Kilencven percen keresz-
tül nézed őket, amint játszanak, és 
közben hallod, amint apa és fi a be-
szélgetnek. Refl ektálnak arra, hogy 
milyen volt bírónak lenni, hogy 
ment a játék. Az elején lekötött, de 
az a gond, hogy az apa nem elég ér-
dekes, nem mond igazán izgalmas 
dolgokat. Olyasmi elhangzik, ami 
egy külföldinek, vagy egy nagyon 
fi atal embernek új lehet, de ez nem 
elég. Megtudjuk, hogy a Steaua volt 
a belügy, a Dinamo meg az állam-
biztonság csapata. Azt is megtud-
juk, hogy kereste meg mind a két 
csapat egy-egy fontosabb meccs 
előtt. Bármennyire érdekes is ez, 
nem válik különlegessé, ettől a té-
mától többet vártam.

Miért jön idáig egy kritikus, hi-
szen ezek a fi lmek, így vagy úgy, 
mégiscsak bekerülnek a fi lmáramba, 
előbb vagy utóbb az alkotások több-
ségét látni fogja, aki akarja.

Rengeteg olyan fi lm van, ami 
nem jut el. Van egy Joon-ho Bong 

A kolozsvári fesztiválra, a TIFF-
re hazajársz?

Nem, mert Cannes-után egy hét-
tel van, ahol már előzőleg eltöltök 
két hetet. Ez így egymás után nagyon 
sok volna. Időközben még órákat is 
kell tartanom, vizsgáztatok is, szóval 
nagy szívfájdalmam a TIFF. 

A seregszemle hátszele, a sajtó-
tájékoztatók, a folyosói információk 
mennyire fontosak? 

A fesztiválokon megrendezett 
sajtótájékoztatókra, PR-ese mé nyek-
re, amelyekhez asszisztálnak az új-
ságírók, nem járok, nem érdekel, 
hogy mit mond a fi lmrendező. Amit 
mondani akar, azt tegye fel a fi lmre. 
Most Linklaterrel készítek interjút, 
de csak azért, mert erre a szerkesztő 
megkért. 

nevű rendező, akinek A gazdatest 
című alkotását talán fesztiválokon 
lehetett látni, de moziba nem került 
felénk. Aztán itt van Umut Dag, az 
Ausztriában élő török rendező – ő 
sem jut el hozzánk. Az is fontos, 
hogy az ismertebb rendezők kevés-
bé ismert, és sikerült fi lmjét is lásd, 
hogy tájékozódj, mi történik a szak-
mában. Érezni kell azt a kontextust, 
amiből kikerül az a néhány alkotás, 
amelyre emlékezni fogunk jövőre 
is.  Be kell ismernem, hogy rá lehet 
szokni a fesztiválozásra, és ha egy-
szer függővé váltál, nem jössz le a 
szerről.

A Berlinálé után el szoktál menni 
Cannes-ba, be van táblázva az éved.

A Titanic fesztivált látogatom 
ezen kívül Budapesten, meg a Cine-
fes tet Miskolcon.

Plakátok sorfala a 
német fővárosban

Gyülekezik a 
tömeg a Berlinálé 

Palota előtt
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teni. Jó esélyt kapott az előrehozott 
elnökválasztás, alkotmány-vissza-
állítás megszellőztetésével. A forra-
dalmi csíra akkor még tiszta volt, a 
Majdan hangos, de nem véres, ám 
minden változott, amikor január 16-
án hatályba helyezték a (már visz-
szavont) tüntetésellenes törvényt: s 
innen az ellenállás második hulláma, 
amely már egy komorabb forrásból 
is táplálkozott. Ez az ukrán szélső-
ségesek igazi színrelépése, ennek a 
képviseletnek a forradalmi sorokba 
vegyülése. Ez a jelenség politikailag 
és morálisan mindarra rányomja bé-
lyegét, amit majd post-Majdannak, 
vagy új Ukrajnának hívnak. Színre 
lépett a Pravij Szektor (Jobb Szek-
tor), amely az ultranacionalista, neo-
fasiszta erőknek terepe, s a mostani 
krízis kihasználásában érdekelt. Íme 
a harmadik skízis-lehetőség Ukraj-
nán belül: az eredeti ellenzéki cé-
lokat felülfertőző faj- és vértiszta 
vérgőzös tábornak az oppozíciót 
többfelé hasító ereje. Amit a szek-
torosok művelnek, jelzésértékű kell 
legyen Európának, Amerikának, de 
a saját szélsőségesei által jól trénin-
gezett Kremlnek is. Szükséges ez a 
szükségtelen plusz? A Pravij Szektor 
mindazt magához engedi és magába 
foglalja, ami Ukrajnában szélsősé-
ges, így a Szabadság (Szvoboda) 

Lapzártánk idején győzelemre állt 

a forradalom Ukrajnában, a fővá-

ros a tüntetők kezén, Janukovics 

elnök eltűnt, a börtönből szabadult 

exminiszterelnök, Julija Timosenko 

beszélt a Majdanon. ADY ANDRÁS 

elemzése az örömünnep utáni hely-

zetet vetíti előre, azokat a tényező-

ket és politikai szereplőket számba 

véve, amelyek beárnyékolhatják a 

véráldozattal kivívott szabadságot.

Most már egyértelmű, hogy Uk-
rajna esetében legalább három utcai 
tüntetés-hullámról lehet beszélni, 
illetve többszörös skízisről a felek 
szembenállásában. Ami az európai 
kereskedelmi zónához való tartozá-
si szándék hivatalos visszafordítása 
után még a novemberi megmoz-
dulások tükrében a hatalom-ellen-
zék kristálytiszta helyzetének tűnt, 
most már szinte kiismerhetetlen. A 
zavargások kialakulása után hamar 
jósolják az ország széthullását egy 
kelet-nyugat tengely mentén, s az 
elméletet azonnal felkarolták az oro-
szok. Érthető, hisz fel kellett mutat-
niuk ezt a rémet az ukránoknak, így a 
veszély sürgetésére vagy végleg ösz-
szecsapnak, vagy megnyugszanak: 
mindkettő eredmény a Kremlnek, 
mindkettőre felkészült. A szakadást 
előrevetítette mind az EU, mind az 
USA, a felek időzítése között csak 
hajszálnyi különbségek voltak. Az-
tán már nem csak Kijev forrongott, 
de országszerte megjelentek a forra-
dalmi gócok, Oroszország erre is be-
rendezkedett, mondván, amennyiben 
nem lehet eldönteni a dolgokat a 15 
milliárd dollár értékű ukrán állam-
kötvények vásárlásával, illetve az 
országnak leszállítandó gáz árának 
harminc százalékos lefaragásával, 
így sincsen gond. 

Színes szélsőséges kínálat Az 
utcára vonult tömegeket jól körül-
határolt célok vezérelték: az EU-
pályájára visszaállni, a hibás kor-
mányt és elnököt, valamint korrupt 
gazdasági-politikai sleppjét menesz-

mozgalmat, az Ifjúsági Nacionalista 
Kongresszust, a Patrióta Egyletet, a 
Nemzeti Gyűlést és Népi Önvédel-
met, az Ukrán Nemzeti Munkáspár-
tot és az Ukrán Hazafi t, a Tridentet, 
a Fehér Kalapácsot és a Testvériség 
(Bratszvo) csoportosulást, vagy az 
illegális bevándorlás elleni mozgal-
mat. 

Az „asztaltársaság” egyik leg-
hangosabb tagja a neonáci-mellék-
zöngés Szvoboda, amely kezdetben 
Oleh Tyahnibok által vált hírhedté 
2004-ben, mikor fent nevezett úri-
embert kitessékelték a Juscsenkó-
féle Mi Ukrajnánk pártból antiszemi-
ta kirohanásaiért. Kedvenc mondása 
volt, hogy automata fegyvert kellene 
használni a moszkálik (oroszok), né-
metek, zsidók és más hason-mocskok 
ellen, de politikai szobatisztaságra 
nevelte magát a 2007-es, és 2010-es 
választási periódusban, hogy némi 
lokális sikerháttérrel 2012-ben pártja 
elérje a parlamenti bejutási küszöböt. 
Az inkább a nyugati részeken hódító 
párt ez idáig csak azt bizonyította, 
hogy szélre sodródó nacionalizmusa 
még a gazdaságilag sánta országban 
sem hódított igazán, s amennyiben 
az ellenzékkel összemosódó tömb-
szélsőség farvizén a hatalomba is vi-
torlázná magát, nem jelentene valós 
kormányerőt. 

Színre lépett 
a Pravij 
Szektor (Jobb 
Szektor), 
amely 
az ultra-
nacionalista, 
neo fasiszta 
erők terepe, 
s a mostani 
krízis 
kihasználá-
sában 
érdekelt

rendőrök 
és tüntetők 
összecsapása

Ukrajna – van remény 
a győzelem után?
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Csakis az ukránoké Az Ukrán 
Nemzeti Gyűlés és az Ukrán Népi 
Önvédelem egy jobboldali, naciona-
lista képződmény, amely eredetileg 
szélsőjobboldali csoportosulásokból 
állt, amíg megalkotta parlamentre 
fazonírozott részét. Ez a kezdetek-
ben Mussolini-imádókból verbuvált 
alakulat is keményen rájátszik a tör-
ténelmi kettősségre, ami Ukrajnát 
jellemezte: rég egységes nép lakott 
egy sokáig nem egy darabból álló 
országot, és ez mindig is az ukrán 
nemzeti ideál elérését veszélyeztet-
te. A respektábilis képviselet nem-
zetközi ajánlólevelét oly harcosok 
is kiállítják, akik a moldovaiak el-
len Transznisztriában, a grúz-ab-
ház háborúban a grúzok oldalán, a 
csecsenek mellett a 95-ös háború-
ban, illetve a szerbek oldalán léptek 
fel a koszovói válságban. A betiltott 
és újraalakított párt végül Juscsenkó 
támogatója lett, többek között innen 
a Janukovics-utálat. 

Egy, az Népi Önvédelemből 
lepattant forgács-fi gura körül cso-
portosul a Testvériség (Bratszvo). 
Dmytro Korchynskynak 2002 óta 
nem sikerül párttá formálnia ezt a 
civil egyletet. A Bratszvo beáll abba 
a sorba, amely csak történelmileg 
minősíthető szereplők bűvkörére 
épít, ebben az esetben a Sztálinéra 
és Sztepan Banderáéra (az Ukrán 
Nacionalisták Szervezete és az Uk-
rán Felkelő Hadsereg frontembere), 
aki a galíciai időkben a terrorral 
pacifi záló lengyelekkel szemben a 
terror-megfelelést, majd a nácik ol-
dalán az antibolsevizmust, később 
a németellenességet képviselte. A 
szervezet mottója, mint a többieké: 

Ukrajna csak akkor végleg egységes, 
ha csakis az ukránoké, és e cél eléré-
sében minden eszköz megengedett.

A Tridentet, a Patrióta Egyle-
tet és a Nemzeti Munkáspártot sok 
szál kapcsolja a Bratszvohoz és a 
Szvobodához, amelyek amolyan 
anya-szervezeteknek számítanak, 
s bár különböző árnyalatokkal ren-
delkeznek, közös bennük a cél: 
mono-rassz, és mono-etnikum ki-
alakítása, harc a bevándorlók ellen, 
politikai-gazdasági populizmus. A 
Patrióták és a Nemzeti munkáspárti-
ak nem is titkolják nemzetiszocialis-
ta gyökereiket, de antikapitalista és 
antiglobalista levélzetüket sem. Utó-
kori tanulságnak fontos, hogy miféle 
háttérben mozogtak az ellenzékiek 
és velük együtt a nacionalisták, de 
a kormány oldalán sem bárányok 
harcolnak, hanem a belügyes berkut-
csapatok és többek között a kigyúrt 
verőlegény tituskik, a pénzért bár-
mely ellenzékit földbe döngölő 
agent provocateur-ök. De ott voltak 
a keleti, déli részek Oplot-harcosai, 
vagy a hatalom oroszhű kozákjai, 
mind rezsimvédők. Az oroszok sze-
rint (és ez fenntartással kezelendő), 
még csecsen iszlamisták is kiképzés-
ben részesítették a tüntetőket. 

Problémák Janukovics után A 
harmadik hullám a legújabb és hatá-
sa miatt aggasztó. Adott az államve-
zetés és a hadsereg: utóbbi alkotmá-
nyilag kötelezett, hogy megvédje az 
államot külső, belső agresszió ellen, 
de tilos állást foglalnia a rezsim vé-
delmében. Janukovics szinte hasz-
nálta a terrorizmusellenes törvény-
kezést, amelyre behívható a sereg 
a felkelők (belső ellenség) ellen. A 

forradalmárok még novemberben 
igyekeztek meghódítani a hadsereget 
(lásd Timosenko nyílt levele ebben 
az értelemben), de a sereg dicséret-
tel ellenállt. A sereg sokat köszönhet 
Janukovicsnak, aki kirántotta azt a 
teljes csődhelyzetből, de már a Na-
rancsos Forradalom idején óvatos 
maradt, mostanra pedig már az elit-
hez tartozó ejtőernyősök és tenge-
részgyalogosok is belekeveredtek a 
kijevi „terrorista” zavargásokba. Egy 
normális államban a hadseregnek 
stabilizáló hatása van épp az államot 
szolgáló, de államtól való független-
sége által, de Ukrajna nem egy nor-
mális képződmény, így fontos, hogy 
a haderő kinek az oldalán képvisel 
erőt. Függetlenül attól, hogy mivé 
bomlik ki az előrehozott elnökvá-
lasztás, az alkotmányreform, a nem-
zeti egységkormány, vagy hogy mit 
kezd ezekkel az ellenzék, és mihez 
kezd azzal, ha Janukovics nem mond 
le gyorsan. Az ukrán kormány- és 
államfő miben-, vagy kibenlététől 
függetlenül néhány dolog probléma 
marad: Odessza és Szevasztopol 
kulcsfontosságú kikötők az oroszok-
nak, fekete-tengeri jelenlétük garan-
ciái; Ukrajnára továbbra is, mint az 
orosz visszatérés meggátlójára, üt-
közőzónára tekintenek a lengyelek, 
a baltiak vagy akár a románok (ez 
nyomást helyez az EU-ra). A helyzet 
hasonlít 2008 Grúziájára, amikor az 
EU, a NATO és Amerika mindent 
ígért, de konkrétan nem adott, így 
érvényesítve az orosz EU-NATO 
pályamódosító szándékot. Ukrajna 
zavarosában oroszosan lehet pecáz-
ni: nem baj, ha az ellenzék sikeres, 
sikertörése elkezdődhet ott, hogy a 
többi tábor nekik esik. Keletnek tán 
nem eléggé ruszofi lek, nyugatnak 
nem elég nyugatiak, talán nekik is 
kompromisszumokat kell kötniük, 
esetleg széthullanak a nagy ellenzéki 
vezérek szintjén és a repedés tovább 
halad majd. Másik kérdés, hogy 
mennyire legitim a demokrácia, ha 
nevében taszítanak le választáson a 
demokrácia játéktörvényei szerint 
hatalomba voksolt államelnököt? 
Ezernyi probléma lehet ott, ahol a 
probléma otthonos. Minek nem kell 
továbbra sem Ukrajna? A problémás 
és szegényedő Unióban problémás, 
szegény, könnyen extremizálódó 
tagállamnak. 

Minek nem 
kell továbbra 
sem 
Ukrajna? 
A problémás 
és 
szegényedő 
Unióban 
problémás, 
szegény, 
könnyen 
extremi-
zálódó 
tagállamnak. 

timosenko 
kiszabadulása után 
Kijevben a lányával

Kijevben győzött a forradalom
Lapzártánkig megtörtént a hatalomváltás az uk-

rán fővárosban, a parlament megfosztotta tisztségétől 
Janukovics államfőt, akinek fényűző rezidenciája tu-
risztikai látványossággá lépett elő. Julia Timosenko 
volt kormányfő szombaton kiszabadult, este már be-
szédet mondott a Majdanon összegyűlt tömeg előtt, 
s több kulcspozícióba máris bizalmasai kerültek. A 
több éve börtönbüntetését töltő politikus asszony a 
májusra tervezett elnökválasztás esélyesévé lépett 
elő. Fő kérdéssé lassan az lép elő, mi történik az or-
szág keleti, oroszbarát régióiban?
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EGRY GÁBOR történész többek 

között a két világháború közti ma-

gyar kisebbségek, a baloldal és a 

nemzeti kérdés viszonyát kutatja. 

Múlt héten közölt interjúja folyta-

tásában KUSTÁN MAGYARI ATTILA 

többek között a határon túli ma-

gyar közösségek, a magyar állam 

és szomszédai közti kapcsolatokról, 

az internacionalizmus és a nemzeti 

kérdések összeférhetőségéről kér-

dezte.

Hogyan látja, milyen a kapcsolat 
a különböző határon túli magyar kö-
zösségek között ma?

A közös emlékezet egyre inkább 
kulturális tartalmú lesz és lehet, el-
végre túl sok minden nem ugyanaz 
számukra a huszadik század tör-
ténetéből, így a közös történelmi 
emlékezet kialakulása sem tűnik 
egyszerűnek. A kultúra viszont óha-
tatlanul a különbségek terepe is, 
ezzel kell szembenézni és kezdeni 
valamit, úgy mint azzal, hogy szük-
ségszerűen más pályákat járnak be 
az egyes országok magyarjai, és más 
lehetőségek nyílnak meg számukra. 
Gondoljunk csak azokra a felsőfokú 
végzettségű szlovákiai magyarokra, 
akik szlovákul, angolul és magyarul 
beszélve lényegében egész Közép- 
és Kelet-Európában érvényesülhet-
nek, karrierjük már ma is a nagy 
cégek felé vezet, és nem Budapest 
irányába. Az nem kétséges, hogy 
létrehozható egy olyan távolsági 
nacionalizmus, ami a szimbolikus 
politikában hoz létre közösséget, de 
kétlem, hogy ez valóban egységes 
nemzetet hozna létre abban az érte-
lemben, hogy mindenki részese lesz. 
Ne feledjük, a mai nemzetpolitika 
mércéje az, hogy vajon mindenki 
állampolgár lesz-e, hiszen az állam-
polgárságot tekintik a magyarság 
autentikus kifejezőjének, és ehhez 
kapcsolódik a fent említett leegysze-
rűsített politikai közösség is.

Meglátása szerint hogyan ala-
kult a viszony Magyarország és 
szomszédai között az elmúlt évek-
ben?

Ha a kisebbségi magyarok vég-
ső soron a magyarországi politikai 
közösség részei, akkor nem külö-
nösebben fontos a helyük más or-
szágokban, ezért konfl iktust sem 
igazán érdemes vállalni ezért. Azt 
is láthatjuk, miként lesz elvi alapú 
politikából meglehetősen kisszerű, a 
magasztos célt anyagi vagy más ér-
dekeknek alárendelő külpolitika. A 
magyar-szlovák viszonyban például 
sehogyan sem igazolható az állam-
polgársági kérdés szőnyeg alá söp-
rése, hiszen a nemzetpolitika alap-
vetése szerint az állampolgársághoz 
való jog szinte már az emberi jogok-
hoz hasonló, tehát a szlovák politika 
elvi okokból sem lehetne elfogadha-
tó. Ehhez képest a kétoldalú találko-
zókon sikerekről hallunk – vicces 
módon ugyanazt az érvelést, amit 
Gyurcsány Ferenc is használt: hogy 
előbb kis lépésekkel kell bizalmat 

építeni. A kisebbségi és emberi jo-
gok, demokratikus normák kapcsán 
is megfi gyelhető ez a tendencia. 
Ezek elvileg a magyar kisebbségek 
helyzetének javítását is szolgálnák, 
és nem egyszerűen arról van csak 
szó, hogy Magyarország hitelesen 
szólalhat-e meg ezekben az ügyek-
ben, ennél súlyosabb probléma jelei 
mutatkoznak. Azerbajdzsánnal ba-
rátkozva például – ahonnan semmi 
másra nem számít a kormány, mint 
pénzre – úgy tűnik, hamarosan át 
fogjuk írni a karabahi konfl iktus tör-
ténetét az azeriek szája íze szerint, 
vagyis a kölcsönös felelősség, az 
örmények jogainak megkurtítása, az 
autonóm terület akaratának érvényre 
jutása helyett az azeri többség jog-
korlátozó lépéseit fogjuk helyesel-
ni, és az örmények által elkövetett 
népirtásról beszélünk majd. Ha úgy 
tetszik, pénzért eladjuk az örmény 
autonómiát és vele a magyar kisebb-
ségekét is, hiszen jól látszik majd, 
hogy az autonómiához való jog nem 
elvi és egyetemes álláspontja a ma-
gyar kormánynak, bármikor feladja 
azt, ha pénzről van szó.

Elméletibb síkra terelve a szót: 
hogyan viszonyulhat az internacio-
nalizmus a nemzeti kérdésekhez?

Karl Renner, a második Oszt-
rák Köztársaság első elnöke rámu-
tat arra, hogy gyakorlat és jogrend 
gyakran eltér egymástól, egyenesen 
arról beszél, hogy a cseheknek a 
gyakorlatban autonómiája volt, jo-
gilag azonban nem. Jelenleg engem 
is hasonló kérdések izgatnak, és a 
kérdésben említett összekapcsolást 
is ebből a nézőpontból közelítem 
meg, noha a személyi autonómia el-
vét előtérbe állító, a nemzetállamot 
részekre bontó felfogást is elgon-
dolkodtatónak tartom. Ezt azonban 
érdemes tovább gondolni: egyálta-
lán nem szükségszerű, hogy az élet 
minden dimenzióját nemzeti alapon 

Gondoljunk 
azokra 
a felsőfokú 
végzettségű 
szlovákiai 
magyarokra, 
akik 
szlovákul, 
angolul 
és magyarul 
beszélve 
egész Közép- 
és Kelet-
Európában 
érvényesül-
hetnek, 

Egry Gábor történész, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa

Hány pénzt érhet 
a nemzetpolitika?

egry Gábor 
történész
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Nyugat-
Európában 
a zöld 
mozgalmak 
általában 
baloldaliak, 
részben 
anti kapita-
liz musuk, 
részben 
emberi jogi 
indíttatásuk 
miatt, míg 
az Unió 
új tag-
államaiban 
több 
a politikai 
jobb oldalra 
sorolt zöld 
párt

alakítsuk ki, sőt adott esetben ez 
egyenesen lehetetlen, és nem feltét-
lenül az elnyomás miatt. Gondoljunk 
bele, milyen realitása lenne egy va-
lóban elkülönülő romániai magyar 
nemzetgazdaságnak? Ami persze 
nem jelenti azt, hogy ne létezhetné-
nek olyan cégek, intézmények, me-
lyek valamiképp arra épülnek, hogy 
etnikai tartalmat is sugároznak, mint 
például egy magyar kocsma Ko-
lozsváron, de a lényeg, hogy ha el-
fogadjuk, hogy az életünk bizonyos 
aspektusai nem szükségszerűen 
nemzetiek, akkor az internacionaliz-
mus és nemzeti kérdés közti tétele-
zett feszültség is esetlegessé válik. 
Lehet olyan konstelláció, amikor 
valóban ellentmond egymásnak, de 
az is lehet, hogy egyénileg is prob-
lémamentesen felvállalható többféle 
identifi káció egy időben.

Mit kezdhet egy zöld párt a nem-
zetpolitikával?

A zöld felfogás kompatibilis le-
het sokféle megoldással, hiszen a 
természet megőrzésének eszméje 
könnyen összekapcsolható tájban, 
életmódban, az egészséges és ha-
gyományos étkezésben kifejezésre 
jutó nemzeti autenticitás megóvásá-
val is, miközben a globális környe-
zeti változások óhatatlanul globális 
mozgalmakat teremtenek. Érdekes, 
hogy Nyugat-Európában a zöld 
mozgalmak általában baloldaliak, 
részben antikapitalizmusuk, részben 
emberi jogi indíttatásuk miatt, míg 
az Európai Unió új tagállamaiban 
több a politikai jobboldalra sorolt 
zöld párt. Ami viszont biztosan nem 
fér össze az organikus nacionaliz-
mus és a zöld gondolat tartalmából, 
az a kisközösségek, a civil társada-
lom, az egyén felruházása cselekvő 
erővel saját érdekei érvényre juttatá-
sáért a nemzet egésze helyett.

Kis történetek Nagy-Románi-
ából címmel közölt egy írást, ami 
románok és magyarok együttélését 
hivatott illusztrálni. Milyen tanul-
ságok vonhatók le a feltárt történe-
tekből?

Az etnicitás mindennapi megje-
lenése a két világháború közt nem 
igazodott a bevett magyar-román 

ellentét modelljéhez, illetve a törté-
neti elbeszélésekben meghatározó, 
román elnyomás – magyar szenve-
dés kettősségéhez. Ezek a történtek 
egyszerre kisstílűek, emberiek, és 
feltárják az emberi gyengeséget, fő-
ként azt, hogy egymás nem ismerete 
a leggyakoribb forrása a mindennapi 
konfl iktusoknak. A magyar nyelvet 
nem beszélő románok például is-
mertek néhány szót – káromkodást, 
népnevet és az ehhez kapcsolt szitok-
szavakat –, így ha csak annyit meg-
hallottak, hogy valaki „bazdmegel”, 
vagy oláhokat emleget, azonnal azt 
hitték, csakis a románokat szidhatja. 
Másfelől persze könnyű volt materi-
ális konfl iktusokat nemzeti sérelem-
ként tálalni. Ezt azonban az állami 
szervek nem mindig fogadták el, 
gyakran leplezték le az így gerjesz-
tett konfl iktus mögötti anyagi érde-

keket is. A hatóságok hozzáállása 
városról városra, megyéről megyé-
re változott, vélhetően a helyi sze-
mélyi kapcsolatok függvényében. 
Egy ponton belátták ugyanakkor, 
hogy nem sok esély mutatkozik az 
államszervezet működtetésére, ha 
kizárólag a kisebbségek ellenében 
teszik, így még az is előfordult, 
mint az 1934-es tisztviselői nyelv-
vizsgák idején, hogy a prefektusok 
szabotálták Bukarest utasítását a 
vizsgán elbukott tisztviselők eltá-
volításáról. Bizonyos értelemben 
az egész időszak az abszurd gazdag 
forrása, sokszor hihetetlenül humo-
ros sztorikkal, de azt sem szabad 
elfeledni, hogy nem ritkán a dolgok 
abszurditása egyéni meghurcolta-
tást takart, még ha Nagy-Romániá-
ban az állami önkény sem korláto-
zódott a kisebbségekre.

MultiBonus-kártya: a nyereményjogosítvány!
Valahányszor tankol, termékeket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe 
a MOL töltőállomásokon, és közben MultiBonus kártyáját is használja, 
hűségpontokat kap. A pontokat beválthatja a MultiBonus-katalógusban lévő 
ajándékokra, vagy a töltőállomások üzleteiben forgalmazott termékekre. 
Ezen kívül további kedvezményekben részesülhet partnereinknél.

                                                                  

Vegyen részt a hűségprogramban, és  
kedvére válogathat ajándékainkból, illetve 
igénybe veheti partnerhálózatunkban 
érvényes árkedvezményeinket.

www.multibonus.ro



2014. FEBRUÁR 28.
22

thalia

A Zsidó Színház teteje
remehet az egész épület. Nemcsak a 
színpad és a díszletraktár telik meg 
hóval és vízzel, hanem a pompás régi 
színházterem és az előcsarnokok is, 
amelyek értékes kiállításoknak ad-
nak helyet.

A munkálatok késlekedése két-
ségeket ébreszt bennem. Vajon 
egyáltalán létezik-e az a pénz, amit 
Maia Morgensternnek és az ő szín-
házának ígértek? Vagy ez is csak 
mesebeszéd? Mint az észak-erdélyi 
autósztráda... Romániában minden 
lehetséges. 

Ne feledjük, hogy az idén vá-
lasztási év van! Ami azt jelenti, hogy 
megint előszedik a legolcsóbb po-
litikai tőkét – a nacionalizmust, az 
idegenek, illetve a más nemzetisé-
gűek, vallásúak iránti ellenszenvet. 
Romániában ma csupán 3300 zsidó 
él. Ennyi szavazatért nem érdemes 
a nacionalista többség szimpátiáját 
kockáztatni. Nem gondolom vélet-
lennek, hogy a román sajtó nem volt 
tele a nagy vívmánnyal – azzal, hogy 
14 millió új lejt szavaztak meg az 

Nagy bajban van a bukaresti Zsidó 

Színház. A januári hóvihar tönkretet-

te az épület födémének a harmadát, 

pontosan a színpad fölötti részt. 

Felszakított mintegy 80 négyzetmé-

ternyi tetőt. S amennyiben nem ja-

vítják meg sürgősen, a színház többi 

része is veszélybe kerül. Az épület 

amúgy is felújításra szorul – az öt-

venes években tatarozták utoljára. 

ZSEHRÁNSZKY ISTVÁN írása.

Maia Morgenstern színésznő, a 
bukaresti Zsidó Színház igazgatója 
mind a bukaresti polgármestertől, 
mind a Művelődési Minisztériumtól 
kicsikarta az ígéretet az épület fel-
újítására. Az illetékesek szakértőket 
küldtek, felmérték a tennivalókat és 
a költségeket: 14 millió új lejbe kerül 
a felújítás. Állítólag meg is szavaz-
ták rá ezt az összeget. Papíron min-
den rendben van. Csak hát a sürgető 
körülmények ellenére a munkálatok 
még el sem kezdődtek. Márpedig a 
télnek még nincs vége – újabb hó-
viharokat jósolnak. És akkor tönk-

Állami Zsidó Színház épületének a 
felújítására. 

Maia Morgensternnek hatékony 
segítőtársakra lenne szüksége, akik 
nem hagyják nyugton az ígérgető-
ket – Oprescu polgármestert vagy 
az éppen soros művelődési minisz-
tert. Mert különben jön is és megy 
is a következő hóvihar, zápor – és az 
Állami Zsidó Színház XIX. század 
végén épült műemlék épülete lassan, 
de biztosan tönkremegy. Ezen érde-
mes elgondolkozni. És azon is, hogy 
2014 a Holokauszt emlékéve. Euró-
pa, az egész világ emlékezik. Akár 
jó pont is lehet Brüsszelben és Wa-
shingtonban, hogy Bukarest odafi -
gyel a térség egyetlen működő zsidó 
színházára. És rossz pont is lehet, ha 
az épületet feláldozzák a választási 
kampány oltárán. Maia Morgenstern 
neve és művészete ismertebb a nyu-
gati fővárosokban, mint az uraké, 
akiktől a restaurálás függ. Nem ten-
ne jót, ha hangosan kezdene panasz-
kodni. Megkérdőjeleződne az ország 
viszonyulása a kisebbségekhez. 

Romániában 
ma csupán 
3300 zsidó 
él. Ennyi 
szavazatért 
nem 
érdemes 
a nacio-
nalista 
többség 
szimpátiáját 
kockáztatni

A bukaresti Zsidó 
színház megsérült 
tetőzete



Saját 
felelőssé-
günk immár, 
hogy ezzel 
a hagyaték-
kal hogyan 
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hogyan 
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Amit Borbély Szilárd tudott
A halált az élők, mert élnek, ma-

gyarázzák. A magánhalált magán-
magyarázat, a „közhalált” – ismert, 
elismert embereink halála – közma-
gyarázat követi. A halál szimbólum-
má, metaforává, eszközzé – „köz-
hasznúvá” válik, előbb-utóbb. Mert 
általa véljük érteni mindazt, ami hát-
ra marad: önmagunkat.

Borbély Szilárd élete, és feb-
ruár 19-én bekövetkezett halála 
(tartózkodom attól, hogy ezekhez 
bármilyen jelzőt, magyarázó szó-
szerkezetet csatoljak!) is ilyenné 
lesz, elkerülhetetlenül. Költőként 
sokat olvasott, idézett, dráma- és 
prózaíróként elismert, igen tisztelt 
oktató, s szeretett ember, a kortárs 
magyar kultúra egyik nagyon fontos 
alakja volt. Halála trauma, és ezért 
megértem azokat, akik gyakorolják 
a gyász magyarázó (és elkerülhetet-
lenül leegyszerűsítő) módjait. 

Én azonban most búcsúként és 
megemlékezésén nem Borbély Szi-
lárd életéről és haláláról gondolko-
dom. Egyrészt azért, mert Borbély 
Szilárd visszavonultan, szemérme-
sen élte (a végigírt, értelmezett és 
különböző műfajokban felmutatott) 
életét. Másrészt azért, mert hagya-
téka saját tragédiáin túl, közös tör-
téneteink, tragédiáink, amelynek 
formát, keretet, nyelvet (nyelveket) 
adott.  Újrafogalmazta a miértekre 
és hogyanokra vonatkozó kérdést, és 
a válaszokkal olyan messzire jutott, 
amilyen messzire kevesen.

Legutóbbi regényének, a Nincs-
teleneknek ellentmondásos volt a 
fogadtatása. Ezt így a gyász elején 
nehéz kimondani, és arra kérem az 
olvasót, kezelje az erre vonatkozó 
visszatekintést a helyén, semmikép-
pen sem a kritikusok felé megfogal-
mazott vádként, hanem a megértés 
iránti igényként. A Nincstelenek, 
mint rövid és „jól olvasható”, szug-
gesztív szöveg (regény) a tavalyi si-
kerlisták élén szerepel. Minden kriti-
kus a kortárs magyar irodalom egyik 
legjelentősebb alkotásának nevezte, 
amelyről ugyanakkor többen megje-
gyezték, hogy nem hibátlan. 

Hibaként a következő megjegy-
zések tértek vissza: az északkelet-

magyarországi családi-társadalmi 
nyomorról, marginalitásról szóló, a 
móriczi hagyományba beágyazódó 
regényben a fi kció és az életrajz, szo-
ciografi kusság viszonya tisztázatlan, 
poétikailag végletes. „Megcsinált”, 
túlzó, „giccsbe hajló”, sablonos. 

Erényeként szinte ugyanezeket 
nevezték meg: a fi kció és a saját tu-
dás (élmény, érintettség) precízen 
összedolgozott együttesét, a poétikai 
igényességet (a nyelvében megmu-
tatott „faluvilágot”), a Nincstelen-
ség átérezhetőségét. Borbély Szilárd 
(elmarasztaló és elismerő) kritikusai 
ugyanoda jutnak el, amivel a kortárs 
magyar irodalom és társadalomku-
tatás is küzd. Egyik sem tud kitörni 
a módszertani dilemmáiból: min 
múlik a hitelesség, meddig terjed a 
reprezentáció, mi az, amivel a tény- 
és problémafeltárás, az értelmezés 
adós? Mire elég az önrefl exió?

Ezek a dilemmák összefüggenek, 
s feloldásuk ezért nehéz. Borbély 
Szilárd nagyon fontos pontig jutott 
el. Az egyéni és közösségi történetek 
kapcsolódásának, összefüggéseinek 
rendszerét írta, ahogyan ezt csak le-
het: végtelenül következetes, aprólé-
kos, és nagyon sok mindenre kiter-
jedő fi gyelemmel, módszerességgel. 

A Nincstelenek nem északke-
let-magyarországi történet, nem 
egyetlen (periférián lévő) közösség 

(a kitaszítottak közül is kitaszított), 
család története, hanem a regresszus 
szövege. Annak a kibontása, hogyan 
születnek, szűnnek meg identitások, 
hogyan ismétlődnek konfl iktusok. 
Miért éljük mind ugyanazt az életet, 
és miért hal bele mindenki? Ki így, 
ki úgy, ki ekkor, ki akkor. Nyugat-
Magyarországon és Dél-Erdélyben, 
Budapesten és Fehérgyarmaton egy-
aránt tart ez a pontosan meghatáro-
zott ismétlődés, és nincs felszaba-
dulás. „Mert soha semminek se lesz 
vége. Ahogy a gyűlölet se szűnik 
meg soha. Minden hibát végtelen-
szer ismétel az ember.”

Jó volna leírni búcsúként, gyász-
ként, hogy mennyire fáj Borbély Szi-
lárd halála, mennyire fáj ezzel együtt 
a saját élet. Az írás, a regresszus nyo-
mon követése azonban nem oldja, 
hanem fokozza a traumát. Magányos 
munka, amely mindannak a mélyére 
vezet, amit elszenvedünk, vagy amit 
elkövetünk. Szembesít a sérülések-
kel, és azzal, hogy nincs egyszemé-
lyes feloldozás, megoldás, jóvátétel.  
Erről, azt hiszem, Borbély Szilárd 
nagyon sokat tudott. Túlélésre és 
másként élésre esélyt a közös olva-
sás, a közös értés adhat. És ehhez ott 
van most ez a hagyaték is. Sok a dol-
gunk vele.

PARÁSZKA BORÓKA

Borbély szilárd 
Nagyváradon 
2010 februárjában 
a Várad folyóirat 
törzsasztal-estjén
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semmiből, vagy a mindenségből. 
Nézőpont kérdése, hogy hol van a 
két magányos fi gura. 

Beckett látszólagosan egyszerű 
története, az ismétlődések, a néha 
cirkuszi poénokhoz hasonlatos 
egyszerű szöveg több réteget rejt. 
Aprólékos szövegértelmezés, hely-
zetelemzés szükséges ahhoz, hogy 
ezek kibontakozzanak. A szöveg, a 
karakterek, a helyszín, a cselekmény 
számos értelmezést tesz lehetővé. 

Filemon és Baucis Szabó K. Ist-
ván a csehovi megközelítés mellett 

döntött: az emberi kapcsolatokat, az 
egymásra utaltságot, az elhagyatott-
ságot, a tehetetlenséget vizsgálja. Ez 
a megközelítés – noha a színpa dokon 
nem szokványos – természetes, 
Beckett ugyanis tudatosan folytatja 
a csehovi hagyományt. A becketti 
színház egyes elemzői úgy vélik, 
hogy a Godot-ra várva a Három nő-
vér parafrázisának is tekinthető.

A nagyváradi előadás rendezője 
továbbgondolja a csehovi vonalat: 
a négyből két férfi szerepet nővel 
játszatja el. Didi (Csíky Ibolya) és 
Gogo (Dobos Imre), illetve Pozzo 

Godot nem jön el. Mégis várni kell 

rá, hogy valami értelme legyen az 

érkezésnek és a maradásnak. Egye-

dül vagy társsal, önmagukban és 

önmagukon kívül, kiszolgáltatva és 

egymásra utalva kell, hogy valami 

értelme legyen ennek az egésznek, 

amit életnek neveznek. Valamiben 

hinni kell, valami reményforrást 

kell találni, akkor is, ha minden a 

reménytelenséget erősíti. Szabó 

K. István az emberi kapcsolatokra 

helyezte a hangsúlyt a nagyváradi 

Godot-ban. SIMON JUDIT a bemuta-

tó előadást látta. 

Négy különös ember szere-
pel ebben a történet nélküli 
történetben. Négy ember a 

semmi vagy a mindenség közepén, 
vagy szélén. Két pár találkozik és 
elválik, hogy látszólag semmi se 
történjen, semmi se változzon sem 
az életükbe, sem körülöttük. Jelen-
tőségét veszti az idő és a tér, a dia-
lógusok mintha csupán karikíroznák 
az emberek közötti beszélgetéseket. 
Mintha párhuzamosan zajlanának, 
mintha csak azért hangoznának el 
szavak, hogy ezek a pusztulás szélén 
vagy után egymásra talált emberek 
elmeneküljenek a gondolataiktól. 

Samuel Beckett az abszurd drá-
ma klasszikusának, a Godot-ra vár-
va című, talán legismertebb darab-
jában négy férfi  Vladimir (Didi), 
Esztagon (Gogo), Pozzo és Lucky, 
valamint a hírt hozó fi ú jelenik meg 
a színen. Ágrólszakadt clownok, 
akik a semmiből jöttek, és a semmi 
felé tartanak. Pozzo és alárendeltje, 
rabszolgája Lucky: az emberiség. 
Azok közül, akik mindig megverik 
Esztagont, ahányszor csak kilép a 

A becketti 
színház 
egyes 
elemzői úgy 
vélik, hogy 
a Godot-
ra várva 
a Három 
nővér para-
frázisának is 
tekinthető

szotyori József, 
Csíky ibolya és 
dobos imre

Nagyváradi Szigligeti Társulat
Samuel Beckett: Godot-ra várva – egy olvasat
Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil
Rendező: Szabó K. István
Zene: Ovidiu Iloc
Játéktér, jelmez: Florina Bellinda Vasilatos

Godot-ra várva – Szabó K. István rendezése Nagyáradon

Holnap talán eljön
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(Szotyori József) és Lucky (Fodor 
Réka) párost alkotnak. Ez az újszerű 
megközelítés értelmet ad a párbeszé-
deknek. A dialógusok, az ismétlő-
dések az élet rutinját jelenítik meg. 
Más, új értelmet nyer a tér és az idő. 
A nagyszerű színpadkép, a homok 
lepte, összeomlani kész deszkatákol-
mány, közepén a mélyedéssel, ami 
lehet ágy vagy sírgödör, a semmi-
be vezető ki- és bejáratok, a hálóba 
gabalyodott üres akváriumgömb, a 
görbe fa, Didi összetákolt, rozoga 
kerekesszéke nemcsak alátámasztja 
a rendezői elképzelést, de mindegyik 
elemnek jelentősége van a játék so-
rán. A karakteres jelmezek megmu-
tatják a szereplők egymáshoz tarto-
zását, lerongyolódását, illetve javaik 
talmiságát. 

Az idő megszűnik, ami elmúlt, 
az lehet tegnap, de az is lehet, már 
évek teltek el, amióta várnak. A két 
idős ember életében elveszti a jelen-
tőségét az idő. 

Ebben a térben, Didi és Gogo az 
időtlenségben társak, együtt telt el 
és telik az életük várakozásban, re-
ménytelenségben, a remény szikrái-
val. Meghalni sem akarnak, tudnak 
egymás nélkül. Társak a szó legtelje-
sebb értelmében. Filemon és Baucis 
– együtt az élet és halál peremén.   

Ebben az értelemben a tér le-
hetne akár a lepusztult otthon ma-
radványa, ahol Didi és Gogo várják 
Godot. Noha azt mondják, ide jöt-
tek várni a fához, a mondatnak nem 
biztos, hogy van jelentősége, hiszen 
megszűnt az idő. A fa pedig lehet az, 
amivé a házastársi hűség megtestesí-
tői váltak, de lehet az élet jelképe is, 
azzal az egy zöldellő levéllel. 

Összeláncolt celebek Pozzo és 
Lucky váratlanul érkeznek ebbe az 
életbe. Mintegy betörnek a külvilág-
ból, amely mégis létezik valahol. A 
férfi  láncon rángatja az agyonsmin-
kelt, csicsás, alig öltözött nőt. Lucky 
társa, Pozzo jólétének jelképeit cipe-
li: a hordozható széket, a teli kosara-
kat. A férfi  a többiekhez viszonyítva 
jómódú – pipája és órája is van. Ez 
a kapcsolat teljesen más, mint a két 
öregé. Lucky, a nő teljesen kiszol-
gáltatott. Parancsra táncol, parancs-
ra beszél és parancsra gondolkodik. 
Utóbbihoz a kalap szükséges. Mint-
ha ebből a tárgyból lehetne elővará-
zsolni a szavakat és gondolatokat. 
Akár a cirkuszban. Pozzo is olyan, 
mint egy ellenszenves bohóc. Vagy 
gazdag celeb, aki a kicicomázott asz-
szisztensét, nőjét cipeli magával, és 
alázza porig, mintegy demonstrálva 
a hatalmát fölötte. 

Didi sajnálkozva nézi őket, Gogo 
próbálja megérteni.

Amikor visszatérnek, Pozzo vak 
és Lucky néma. A férfi nek eltűntek 
a tárgyai, a nő elvesztette a kalapját. 
Semmijük sincs abból, ami önma-
gukat és viszonyukat meghatározta. 
Csak az őket összetartó lánc maradt 
meg. Ez is egymásrautaltság, egy-
máshoz tartozás, csak másmilyen, 
mint a szeretet.

Szakítás az abszurddal Az elő-
adásban a szférák zenéjének eltorzult 
foszlányai között egy kislány a hír-
hozó: Godot nem érkezik, de holnap 
biztosan itt lesz. Fehér ruhában jön, 
kezében zacskó, benne víz és arany-
halak. A Megváltó jelképe lehet, aki 
nem jön. Várni, élni kell tovább. 
Holnap biztos eljön – mondja Didi 
mérhetetlen szomorúan. 

Csíky Ibolya (Didi) egy félmo-
sollyal suttogja el a mondatot, és 
abban benne van egy egész élet, 
minden örömével és nyomorúságá-
val, de benne van a halál, a meg-
pihenés utáni vágyakozás is. Csíky 
eszköztelen játéka mélységesen 
megrázó. Arcán kimondatlan sza-
vak jelennek meg. Bölcsességet és 
szeretetet sugároz, olyan arc ez, aki 
már elszámolt, megbékélt. Ahogy 
ránéz társára, ahogy kéri az öle-
lést, ahogy könyörgi a szeretetet, 
maga az asszonyi, emberi érzelmek 
utáni vágyódás. Dobos Imre játé-
kában felsejlik a valamikori erős 
férfi . Öregen néha durcás, néha el-
esett, élete egyetlen értelme Didi 
maradt. Lehet, elment volna, jobb 
életet keresni, de maradt az asszo-
nya mellett. Azt sem bánja, ha meg-
verik, mégis kimegy az emberek 
közé, hogy megtudja, mennyit kell 
még várni. Gogo férfi  módra szereti 
Didit, mintha restellné, hogy neki 
jólesik átölelnie. Ő már rég nem 
hisz Godot eljövetelében, feladta a 
reményt, nem vár semmit, a halált 
sem. Csíky és Dobos játéka torok-
szorítóan őszinte és gyönyörű. 

Szotyori József pöffeszkedő, 
dicsekvő, Pozzoja durvasággal pró-
bálja férfi assággát, hatalmát. Moz-
gása kapkodó, szögletes. Pozzo 
nevetséges, holott retteg attól, hogy 
kinevetik. Gyáva, senkivel sem mer 
szembeszállni, csak társát alázza. 
Hátha elhiszik neki, hogy erős és 
fontos. Szotyori meggyőző játéka 
teszi, hogy ismerősnek tűnik ez a 
fi gura az utcáról, a tévéműsorokból. 
Innen ismerős Lucky is. Fodor Réka 
is szuggesztív bábszerű mozdulata-
ival, hadaró beszédével, mindenbe 
beletörődő tekintetével. Fodor arca, 
testhelyzetei a teljes lemondást mu-
tatják. Ez a nő már nem vágyik sem-
mire. Neki és Pozzonak már nincs 
Godot-juk sem. Pozzo vakon meg-
alázkodó, Lucky némán gonosz.

Szabó K. István rendezése sza-
kít a klasszikus abszurd színházzal. 
Az újszerű megközelítésen túl azért 
is izgalmas, mert egyszerre jelenik 
meg a demiurgosz keresése és ta-
gadása, az élet szeretete és a halál 
szükségszerűsége. Nem tagadja a 
reménytelenséget, de felvillantja a 
reményt is. Mert holnap talán eljön 
az, amire várunk. Akire várunk. 

Egyszerre 
jelenik 
meg a 
demiurgosz 
keresése 
és tagadása, 
az élet 
szeretete 
és a halál 
szükség-
szerűsége

Fotók: szigligeti 
színház

Fodor réka 
és szotyori József 

kettőse
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A Magyar Nemzeti Múzeum nyu-

galmazott főigazgatója a honfog-

lalás korszakáról tartott előadást a 

Szacsvay Akadémián. SZILÁGYI ALA-

DÁR a népvándorlás koráig vissza-

tekintő honfoglalás-kutatás néhány 

kevésbé ismert – Erdélyre is vonat-

kozó – aspektusáról faggatta az ar-

cheológust.

Idézek az Ön egyik szövegéből, s 
javasolom, indítsuk ezzel a beszélge-
tésünket: „Ha jól meggondoljuk, va-
lóban csodálatra és ugyanakkor cso-
dálkozásra méltó dolog, hogy elindul 
egy fi nnugor nyelvű nép az Irtis-Isim-
Tobol folyók vidékéről, majd három 
és félszáz évvel később hazát teremt 
magának a Kárpátok által koszorú-
zott medencében, megtartva a sztyep-
pén ugyancsak ritkaságszámba menő 
nyelvét és etnikai tudatát.” Mire ala-
pozza ezt a megállapítást, hisz írott 
emlékeink nem maradtak fenn ebből 
a korból?

Az őstörténet, minden népnek 
ez a korai korszaka azért homályos, 
mert nincsenek egyértelmű írott for-
rások. Még akkor is, amikor megje-
lennek, kis szerepet játszanak abban, 
hogy rekonstruálni tudjuk a törté-
nelmet. Ami a leghosszabb időre 
visszanyúlik, az nem az emlékezet, 
hiszen az ember emlékezete gyor-
san változik, hanem a nyelv. A nyelv 
rengeteg dolgot megőrzött a régi-
ségből. Nem csak azt, hogy miként 
neveztünk egy-egy tárgyat, egy-egy 
tevékenységet, nem csak azt, hogy 
milyen szavaink voltak régen a fák-
ra, a növényekre, az állatokra, az 
életre magára, hanem megőrizte a 
kapcsolatainkat is más népekkel. Ré-
gen nem volt erőszakos az asszimi-
láció, az az újkor találmánya. Akik 
többen voltak, általában ők asszimi-
lálták azokat, akik kevesebben. Az, 
hogy a magyarság milyen népekkel 
élt együtt, iráni nyelvűekkel, török 
nyelvűekkel, szlávokkal, megőrző-

dött a nyelvünkben is. Amikor az 
őstörténetkutatás elkezdődött, egy 
sor olyan tudomány, ami ma hozzá 
kapcsolódik: a régészet, a termé-
szettudományok, a növényföldrajz, 
az állatföldrajz, a biológia, az em-
bertan, még nem is létezett. Mikor a 
nyelvészet elérte az a szintet, hogy 
igazából tudománnyá vált a 18. szá-
zadban, ezt követően a nyelvtudo-
mány vált az őstörténetnek vagy a 
régi történetnek az egyetlen forrás-
anyagává. Ma már a fentebb említett 
tudományok eredményei alapján 
is következtetni tudunk arra, hogy 
a magyarság honnan származik. A 
legtöbb adat arra mutat, hogy őseink 
valaha a nyugat-szibériai alföldön 
éltek. Nem a tajga, meg a tundra öve-
zetében – ahogyan eleink gondolták 
száz-százötven éve –, hanem sokkal 
délebbre alakult ki az a nép, amely 
magát „magyar”-nak, tehát „beszélő 
ember”-nek nevezte. A „magy”, az a 
„mond” szóból származik, az „-ar” 
„-er” pedig ősi fi nnugor szó, nem pe-
dig török, ahogy sokan ma is feltéte-
lezik, ami azt jelenti, hogy „ember”.

Ismét Önt idézem: „A datálást 
illetően a régészet soha nem lehet 
eléggé biztos saját eszközeiben. A 
radiokarbonos kormeghatározás sem 
megoldás mindenre, mivel túlságosan 
rövid időről van szó. Ott, ahol egy-két 
évtizednek is nagy tétje van, a hiba-
határok miatt óvatosnak kell lenni.”

A radiokarbon analízisnek ma 
már nagy szerepe van a régészet-
ben, de ma is vannak kutatók, akik 
ezt nem fogadják el. Azt hiszem, 
nincsen igazuk. Mert van egy „tól-
ig” időszak, amit valószínűsít ez a 
kormeghatározási analízis. Ez a kel-
tezés elsősorban a régi korok tágabb 
időszakaira alkalmazható. Arra nem, 
ahogy néhányan próbálják pontosan 
megállapítani bizonyos lelőhelyek-
ről, hogy a honfoglalást közvetlen 
megelőző vagy azt követő temetők-

ről, tárgyakról van-e szó. E tekintet-
ben a radiokarbon vizsgálatban én 
sem bízom.

Javaslom, térjünk vissza a lele-
tek kormeghatározására. Tegyük fel, 
előkerül egy honfoglaláskori vagy 
honfoglaláshoz közeli lelet. A tár-
gyi kultúrából, a motívumkincsekből 
megállapítható-e megnyugtatóan, 
hogy „magyar” sír-e vagy sem? Hi-
szen az előbb beszélgettünk arról, 
hogy a magyaroknak állandóan vol-
tak kulturális, kereskedelmi kapcsola-
tai más népekkel. Tehát más népeknek 
is lehetett hasonló, akár azonos tárgyi 
világuk. Hogyan lehet ezt differenci-
álni?

Általános szentenciákat nem 
érdemes fölállítani. Abból származ-
hatnak problémák, ha kis sírszámú 
temetőben vagy magányos sírokban 
nem találunk tárgyakat. A honfog-
lalás kori régészetünk hosszú időre 
tekint vissza, az első sírt 1834-ben 
találták a pásztorok Kecskemét mel-
lett, a bene-pusztai legelőn. Ponto-
san lehetett keltezni, pontosan le-
hetett tudni, hogy magyar, ugyanis 
pénzek is voltak benne. Méghoz-
zá Berengár olasz császár pénzei. 
Jankovich Miklós műgyűjtő rögtön 
meg is állapította, hogy a sírban egy 
olyan vitéz nyugszik, aki részt vett 
a Berengár elleni hadjáratban, 924-
ben Itáliában. A korai avar sírokat 
csak az 1870-es években sikerült 
azonosítani, méghozzá a bizánci 
pénzek segítségével. Ez Pulszky 
Ferenc érdeme, a Nemzeti Múzeum 
főigazgatójáé. De a késői avar, úgy-
nevezett griffes-indás leleteket még 
a 20. században is Hampel József, a 
nagy régész hun leleteknek tartotta. 
A honfoglalás kori régészet hosszú 
időre tekinthet vissza, sok tudást 
fölhalmozott a tárgyakról, a hon-
foglalók temetkezési szokásairól. A 
honfoglaló magyarság olyan jelleg-
zetes szellemi és anyagi kultúrával 

Volt két 
esemény, 
amiről 
pontosan 
lehetett 
tudni, hogy 
mikor 
történt. 
Az egyik 
Bizáncban 
egy 
nagyerejű 
földrengés, 
a másik 
István 
pátriárka 
halála. Ezek 
alapján 
állapította 
meg Pauler 
Gyula hogy 
a hon-
foglalás 895-
ben volt

Fodor István régész, kandidátus

A nomád életmód nem jelentett 
visszafejlődést
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vezérek viszont kénytelenek voltak 
diplomáciai kapcsolatokat kiépíteni. 
Bíborbanszületett Konstantin írja, 
hogy a kazár kagán, mikor odaköl-
töztek a magyarok, akkor Levédihez, 
az első vajdához egy előkelő kazár 
nőt adott feleségül. A házasságok 
felső körökben akkor sem szerelem 
alapján kötettek. Ezért írhatta Kons-
tantin, hogy a magyarok egyaránt 
beszélik a kazárok nyelvét és a saját-
jukat is. Ez lehetett az oka annak is, 
hogy átvettük a kazároktól azt a ko-
rai félnomád államformát, amelyik 
Szent István uralkodása előtt az első 
magyar államalakulat volt, az úgyne-
vezett kettős fejedelemség.

Bár történészeink évre pontosan 
kijelölték, hogy mikor volt a honfog-
lalás, az feltehetően nem egyetlen 
esztendő leforgása alatt zajlott le. 
Bizonyára voltak előzményei, illetve 
utóhullámai is…

A honfoglalás időpontjával a 
magyar történészeknek a 19. század 
vége felé gyűlt meg a bajuk. Azt tud-
ták, hogy Regino prümi apát 889-et 
ír, a bizánci források szerint is ebben 

érkezett a Kárpát-medencébe, amely 
különbözött minden korábban itt 
lakó népétől.

Olvastam, hogy a nomád életmód 
nem jelentett társadalmi-gazdasági 
visszafejlődést…

Valóban nem. A magyarság a li-
getes-sztyeppe északi sávjában élt, 
Szibériában. Ott ugyanúgy kialakul-
tak nomád népek, mint másutt a vi-
lágon. Ez egy új gazdasági formáció 
volt. A legracionálisabb fölhaszná-
lása annak a nem gazdag sztyeppei 
legelőnek, ahol nekik az állataikat 
kellett tartaniuk. A nomadizálás egy 
teljesen új és abban az időben rend-
kívül előremutató gazdasági változás 
volt, amelyet a sztyeppei népek ki-
alakítottak maguknak.

De miért neveztek bennünket 
„türkök”-nek a bizánciak?

Azért, mert abban az időben, a 
10. században, amikor bizánci szer-
zők, főleg Bíborbanszületett Kons-
tantin császár írt rólunk, a sztyeppe 
nagy részét már török, tehát türk 
népek uralták. Előtte, mintegy ezer 
évig a szkítákhoz hasonló iráni né-
pek. Nos, ebbe a közösségbe került 
be mindenféle másnyelvű nép is. A 
legközelebbi nyelvrokonaink is, fő-
ként a vogulok és az osztjákok egy 
jelentős része. Ezek később elve-
szítették a nyelvüket. A magyarság 
viszont nem. Tényleg csodálatos 
dolog, hogy a hosszú vándorlás alatt 
meg tudta a nyelvét őrizni ebben az 
előbb iráni, később török tengerben. 
Ennek racionális oka az lehetett, 
hogy a főbb fi nn-ugor nyelveknek a 
szerkezete alapvetően különbözik a 
török nyelvekétől. Egy merőben kü-
lönböző nyelvet nehezebb, mint egy 
hasonlót elsajátítani. A török népek 
gyakorlatilag ma is – akár a szlávok 
– megértik egymást. Ez a különbség 
a magyarság számára nyelvi gátat 
épített. Ennek fontos szerepe van 
etnikai, néptörténeti vonatkozás-
ban is. Kialakult egy biológiai gát 
is. Ugyanis a magyar nemzetségek 
csak a magyar nemzetségekkel há-
zasodtak. Mivel létezett egy nyelvi 
gát is, az etnikai endogámiát job-
ban meg tudtuk őrizni, mintha mi 
is török nyelvet beszéltünk volna. A 

az időben lehetett valamikor. Nagyjá-
ból a 9. század vége, 10. század eleje 
az az időszak, amikor a magyarok 
bejöttek a Kárpát-medencébe. 1881-
ben összehívott egy tanácskozást 
a Magyar Tudományos Akadémia. 
Ezen részt vettek a korszakkal foglal-
kozó legkiválóbb történészek. Pauler 
Gyula tartotta a legszínvonalasabb 
előadást, méghozzá olyan érvénnyel, 
hogy ma is az ő álláspontját fogadjuk 
el. Hogyan tudta megállapítani pon-
tosan a honfoglalás esztendejét? Úgy, 
hogy a különböző, egymástól függet-
len forrásokat vette fi gyelembe. Volt 
egy a bizáncitól független arab forrás, 
egy szláv forrás, ezeket gyűjtötte ösz-
sze, és az eseményeket egymás után-
ra tette. Ebből még nem alakulhatott 
volna ki a honfoglalás évszáma, de 
volt két esemény, amiről pontosan le-
hetett tudni, hogy mikor történt. Volt 
Bizáncban egy nagyerejű földrengés, 
amiről már akkor, a 19. század máso-
dik felében a geológusok meg tudták 
állapítani, hogy pontosan mikor tör-
tént. A másik esemény István pátriár-
ka halála volt. Ennek alapján Pauler 
megállapította, hogy a honfoglalás 
895-ben volt. Méghozzá annak az 

Ha csupán 
húszezer 
magyar jött 
volna be a 
szlávokkal 
teli Kárpát-
medencébe, 
akkor mi 
ketten ma 
valami 
kitűnő 
szlovák 
nyelven 
beszél-
getnénk 
egymással 

Fodor istván, a 
Magyar Nemzeti 
Múzeum korábbi 
főigazgatója
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gaton a morvák, nyugaton a fran-
kok, az Alföld pedig egy átmeneti 
fölvonulási terület volt, ahol sokat 
pusztítottak a hadak. A nem magyar 
nyelvű népességek közül a szlávok 
őrizték meg a legtöbben a nyelvüket. 
Mert ők kompakt tömegben éltek a 
Dunántúlon is, Szlavóniában, meg 
Zala megyében. Azokat a magyarság 
csak katonailag szállta meg, ott nem 
telepedett meg. Döntő többségben a 
Nagyalföldön és a Kisalföldön ala-
kította ki az életterét, összesen 110 
ezer négyzetkilométernyi területen. 
A többit katonai ellenőrzés alatt tar-
totta, nem csak a Kárpátokon belüli, 
hanem a Kárpátokon kívüli terüle-
teket is. Ilyen volt Délkelet-Len-
gyelország és Nyugat-Ukrajna, ahol 
magyar temetők kerültek elő. De 
föltehető az is, hogy Moldvában is 
voltak magyar határőrzők, akiknek 
a sírjait föltárták, például Jászvásár 
környékén.

Született olyan hipotézis is, mely 
szerint a honfoglaláskor a hágókon, 
szorosokon Erdélybe érkező magyar-
ság még nem maradt Erdélyben, csak 
átvonult rajta, s a fokozatos betelepí-
tés később kezdődött. Mi a véleménye 
erről?

Írott forrásokkal is jól doku-
mentálható a magyarság széttelepü-
lése Erdélyben, amelyet nagyon jól 
ismerünk. Tehát a Meszesi kapun a 
későbbi Maros megyébe vonult be 
a magyarság, majdnem egészen az 
úgynevezett Szent István-i határo-
kig. Ez bizonyítható mind az anyagi 
kultúra, mind az írott források alap-
ján is. Gáll Ervin foglalta össze az 
erdélyi honfoglaláskori leleteket, 
két nagy kötetben. Erdély-szerte, 
Partium-szerte, a Bánságban is szép 
számmal kerültek elő 10. századi 
sírok. A nyugati országrészből Er-
délybe való település, az valóban 
későbbi, a 11-12. században zajlott 
le. Viszont a honfoglalás korából 
nem egy, nem két sírról van szó, 
hanem sírok százairól, ezreiről, 
temetők soráról. Kolozsváron két 
temetkezési hely van, a Zápolya 
utcai és a Tordai út melletti nagy 
temető, mind a 10. században léte-
sültek. Ahhoz, hogy egy ilyen, több 
száz síros temető kialakuljon, ott 
laknia kellett valakinek… De nem 
is a Szamos völgye volt az erdé-
lyi betelepülés fő útvonala, hanem 
a Maros völgye, amely elég széles 
ahhoz, hogy a magyarság ott a maga 
külterjes állattartását folytatni tudta. 
A legérdekesebb a gyulafehérvári 
székesegyház mellett előkerült hon-
foglalás kori temető, lovas sírokkal. 
Ezek mind arra utalnak, hogy ott 
jelentős népesség telepedett meg, 
akiknek a fő feladata a sóbányák – 
később az aranybányák – kiterme-
lése volt. Malomfalva környékén 
vagy Csombordon is jelentős teme-
tőt tártak fel. A Mezőségen egymás 
mellett van egy bolgár, meg egy ma-
gyar temető. Ugye, bányászni a bol-
gárok tudtak… Tehát a magyarság 
a 10. századtól megtelepült, ezt sok 
magyar helynév bizonyítja Hunyad 
megyében, Szeben környékén is. 
Erdélyt tele van olyan kora árpád-
kori elnevezésekkel, mint Les, tehát 
azok a falvak határőrök települései 
voltak.

évnek az őszén. Ezt Győrffy György 
némileg helyesbítette. Magam is 
ezen a véleményen vagyok, hogy a 
nagy állattartó népeknek, ha tovább 
akarnak vándorolni, meg kell várniuk 
a téli időszakban legyengült állatok 
fölhízlalását a friss tavaszi legelőn. 
Főleg a felderítőknek naponta akár 
száz kilométert kellett megtenniük 
lóháton, ezt nem lehetett csont és bőr 
gebéken vágtatva véghezvinni. Álta-
lában tavasszal indultak hadjáratra.

Eléggé eltérő véleményekre buk-
kantam arra nézvést, hogy hányan 
lehettek a honfoglaló magyarok.

Egyetlen írott forrásunk van, 
amelyik számszerű adatot tartalmaz: 
háború esetén a magyarok két „tö-
mény” lovast tudnak kiállítani. Ez 20 
ezer embert jelent, ami nagy haderőt 
jelentett abban az időben. Hódító 
Vilmos négyezer harcossal foglalta 
el Angliát. Egy tömény – tyumen – 
tehát tízezer lovas. Zimonyi István 
kollégám Szegeden arab források-
ról írt egy könyvet, ő mutatott rá, ha 
megnézzük ezekben a forrásokban, 
hogy egy-egy tömény mennyit je-
lent, eltérő adatokat kapunk. Viszont 
ha elfogadjuk ezt a húszezres nagy-
ságrendet, abból következtetni lehet 
arra, hogy mennyi volt az összlakos-
ság. Győrffy György ezt 200-400 
ezer közé tette. Véleményem szerint 
az a két tömény lovas reálisnak tűnik, 
hisz a magyarság lélekszámára visz-
szafelé tudunk következtetni: a hon-
foglalás-kori sírokból már huszon-
valahány ezret ismerünk, amiknek 
csak a töredéke van feltárva. Tehát 
nem voltunk kis nép, a Győrffy-
féle 1965-ös becslés ma is helytálló. 
Kristó Gyula történész professzor 
viszont csak mintegy húszezerre be-
csülte a teljes magyarság létszámát. 
Ez nevetséges… ha csupán húszezer 
magyar jött volna be a szlávokkal teli 
Kárpát-medencébe, akkor mi ketten 
ma valami kitűnő szlovák nyelven 
beszélgetnénk egymással.

Az Alföldön több helyen buk-
kantak rá olyan 9-10. századi né-
pességre, amelyik valószínűleg az 
avarok közül maradt meg. Bármeny-
nyire furcsa, az akkor is termékeny 
Alföld volt a legkevésbé lakott terü-
let ebben az időben. Dél-Erdélyben 
a bolgárok uralkodtak, észak-nyu-

Az erdélyi 
betelepülés 
fő útvonala 
a Maros 
völgye 
volt, amely 
elég széles 
ahhoz, hogy 
a magyarság 
ott a maga 
külterjes 
állattartását 
folytatni 
tudta
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mozimustra

A Mozimustra új epizódjában két 

olyan filmrõl számolunk be, amelyek 

azt mutatják meg, hogyan uralkodik 

egyik ember a másikon, és milyen kö-

vetkezményekkel jár mindez. A Vak-

ság és A zóna történetét KUSTÁN 

MAGYARI ATTILA mutatja be.

Egymásra utalva: 
Vakság
José Saramago portugál Nobel-

díjas író világhírű regényét dolgozta 
fel Fernando Meirelles rendező, a 
Blindness (2008) segítségével mutat 
rá arra: ha egy társadalomban erő-
sebbek és gyengébbek élnek együtt, 
akarva-akaratlanul az erősebbek erő-
södnek tovább.

A történet egy férfi  megvakulá-
sával indít, akit csúcsforgalomban 
ér utol az „átok”. A többiek persze 
kíméletlenül dudálnak, és csupán 
egyetlen emberről hihetjük azt, hogy 
segíteni akar rajta, de ő is az autó-
ját rabolná el. Csakhogy megvakul. 
És elveszíti látását a főhős felesége, 
szemorvosa is, a városban pestisként 
terjed az állapot.

A járványt megfékezni akaró ha-
talom elkülöníti a vakokat, a külön 
épületbe toloncoltakat pedig őrökkel 
veszik körbe, hogy akár le is löves-
sék a menekülni akarókat. Személy-
zetet nem adnak melléjük, nincsenek 
orvosok, ápolók, még takarítók sem, 
csak az időről időre érkező élelmi-
szeradag.

A szemorvost (Mark Ruffalo) el-
kíséri felesége (Julianne Moore), aki 
titkolja ugyan a többiek előtt, de nem 
vakult meg. Ő követi az eseménye-
ket, megéli, ahogyan két teremben 
sikerül megvalósítani a közvetlen 
demokráciát, jól működik a javak 
elosztása, egy harmadik teremben 
azonban valaki kikiáltja magát a ki-
rálynak, ezzel magához ragadva a 
tényleges hatalmat. Mindez kihat a 
másik két terem kis társadalmára is, 
ugyanis a hierarchiát építők ráteszik 
a kezüket az élelmiszerkészletre, és 
egyre többet követelnek az embe-
rektől, hogy egyáltalán enni adjanak 
nekik. Ahogy azt börtönökben vég-
zett kísérletek is bizonyították már, 
az emberek közti viszonyok termé-

szetszerűen alakulhatnak úgy, hogy 
egyikük a másik fölé emelkedik. A 
világtól elzárt vakoknál ez szintén 
így történik, erőszak, halál, kiszol-
gáltatottság teszi pokollá minden-
napjaikat. Az író, Saramago mun-
kásságára jellemző az elnyomás, a 
szenvedés iránti érzékenység, és ha 
a fi lm nem is teljesíti maradéktalanul 
a néző elvárásait, célját eléri: a mo-
zivászon előtt ülők emberszeretetére 
sikerrel apellál.

Jólét a falakon innen: 
A zóna

Az uruguayi Rodrigo Plá 2007-
ben mutatta be La Zona című al-
kotását, a fenti fi lm készítőihez 
hasonlóan tanúbizonyságot téve a 
társadalmi egyenlőtlenségek iránti 
érzékenységéről. Filmje a mexikói 
nyomornegyedek körgyűrűjében 
fekvő, fallal, őrséggel, biztonsági 

kamerákkal védett gazdag társada-
lom mindennapjaiba vezet be, illet-
ve azok tragédiájába, akik áttörik a 
két világ közti valós és szimbolikus 
falat. Korábban már volt alkalmunk 
a 2013-ban megjelent Elysium fi lm-
jéről beszélni, amely némileg hason-
latos A zónához: mindkét alkotás az 
elkülönített, már-már gazdagságuk 
miatt önmaguk építette börtönükbe 
kényszerülő emberek és a nyomorul-
tak harcáról szól.

A zóna közelebb hozza szereplőit 
a nézőhöz, mint az említett Elysium, 
főhősének sorsa – anélkül, hogy po-
ént lőjünk le – nem hagy szemeket 
szárazon.

Három, szegénység sújtotta fi atal 
történetét követhetjük végig, akik 
behatolnak A zónába, kifosztanak 
egy lakást, és meggyilkolják az ott 
élő asszonyt. A lakók két fi atalt el-
kapnak, és lelőnek – önbíráskodás 
jellemzi ezt a vidéket, a rendőrség 
is csak engedéllyel léphet be a zóná-
ba. A harmadik fi ú – a főhős – egy 
család pincéjében rejtőzködik, míg 
végül egy vele egyidős srác fel nem 
fedezi őt. A két fi ú megbarátkozik, 
egyikük sem árulja el a másikat, de 
a helyzet egyre nehezebb, a lakosság 
ugyanis eldöntötte, hogy skalpját ve-
szik az „idegennek”. Bosszúvágyó, 
paranoiás, elfogadó és tébolyult em-
berek csatája jellemzi a Zónát ekkor, 
a fi ú pedig egyre kevesebb esélyt kap 
arra, hogy kiszabaduljon.

A történet jól tükrözi a fi lmren-
dező humánus világszemléletét, mi-
közben betekintést nyerhetünk a dél-
amerikai mindennapok keserédes 
szépségeibe is.

A Vakság egy 
Nobel-díjas író 
regényén alapul

Képkocka A 
zónából, mely 
a mexikói 
társadalomba 
kalauzol

Harcok emberi mivoltunkért
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veletet. A 25 tonnás szobrot 12 erős 
szigetlakó állíotta fel a domb tetején 
18 nap alatt. A pálmaligetet az 1950-
es évek végén telepítette újra a chilei 
haditengerészet Tahitiről hozott pál-
mákkal.

A táj szépsége érthetővé teszi, 
hogy miért volt az Anakena-öböl 
hosszú ideig a sziget „kormányzati” 
központja. A szigetet vezető család, 
illetve annak klánja, az Ariki Paka 
ugyanis ezen a területen székelt. A 
Húsvét-szigeti társadalom a legendák 
és régi történetek alapján kasztokra 
tagolódott, amelyek között elég nagy 
volt az elkülönülés. A királyi család 
mellett vezetőnek számított a bölcsek 
(maorik) és papok (ivi atua) kasztja, 
de jelentős volt a harcosok (matatoa) 
kasztja is. Külön rendet alkottak a 
kézművesek, a halászok és a föld-
művelők, míg a társadalmi piramis 
alapját az úgynevezett közemberek 
(huru manu) képezték. Alattuk csak 
a szolgálók (kio), illetve a fogságba 
ejtett legyőzőtt ellenfelek (ika) álltak, 
ez utóbbiakat gyakran feláldozták 
vallásos ünnepeiken. Az arisztokrácia 
egyenesen az istenektől származtatta 
magát. A sziget királya tisztséget a 
király elsőszülött fi a örökölte. A kasz-
tok és klánok közötti összefüggések 
még kevéssé ismertek, de azt tudni 
lehet, hogy a szigeten 12-15 egymás-
sal vetélkedő klán (mata) élt, akik a 
területeik határát határkővel (horeko) 
jelölték meg.

Az arisztokrácia a sziget északi 
részén élt, míg a közemberek a sziget 

Králik Lóránd sorozatának újabb ré-

szében a Húsvét-sziget egyik festõi 

helyszínét, s a hozzá kapcsolódó tör-

ténelmi eseményeket ismerhetik meg.

A sziget jelenkori történel-
métől újra visszatérünk a 
régmúltba. Kalandozásaim 

egyik legszebb emléke az Anakena-
öbölben tett látogatás, amely magas 
pálmafáival, aranyszínű homokjával 
és csendes vizű öblével teljesen elüt 
a sziget többi részétől, ahol habos 
hullámok ostromolják a sziklákat. 
Az öböl 18 kilométerre északra fek-
szik Hanga Roától, s az oda vezető 
úton újratelepített lombhullató erdők 
és a füves pusztaságok váltják egy-
mást. Ez az öböl arról híres, hogy a 
legenda szerint itt szállt partra az első 
ember: Hotu Matua, az alapító ki-
rály. A rendkívüli szépségű öbölben 
végzett régészeti kutatások is igazol-
ják, hogy ez a terület a Húsvét-sziget 
legrégebben lakott része. Ha autóval 
érkezünk ide, a pálmaliget fái között 
felsejlik az öböl vize, majd feltűnik a 
hét kőszobor is, amely arccal a nyílt 
víz felé fordul. Az itt található szobro-
kat, amelyek közül négy nagyméretű, 
három pedig közepes nagyságú (az 
egyiknek a feje hiányzik, egy másik 
pedig csak egy csonk) 1978-ban állí-
tották fel újra egy helyi régész, Sergio 
Rapu Haoa vezetésével. A restaurálás 
során talált egy, a feltáráson dolgozó 
chilei egyetemista lány a sövény ho-
mokjában korallból készült ékszer-
szerű tárgyakat, amelyekről utólag 
kiderült, hogy ezek voltak az egyik 
moai szemei. Így derült ki, hogy a 
szigetlakók a kőszobrokhoz fehér 
korallból és vörös vulkáni kőből ké-
szítettek szemeket is. A hét szobor 
hátsó részén petrogifek találhatók, 
amelyek valószínűleg később, a 17. 
század után keletkeztek, ugyanis ezek 
a Madárember-kultúra jelei. Jobbol-
dalt az öböl fölé magasodó dombon 
egy magányos kőóriás kémleli a tá-
volt. Az Ahu Ature Huki talapzaton 
álló szobor az első volt, amelyet újra 
felállítottak a szigeten, mégpedig 
Thor Heyerdahl norvég antropológus 
kísérletének eredményeként, aki Aku 
Aku című könyvében le is írja a mű-

többi területén. A klánok valószínűleg 
sokáig elismerték a királyi család fel-
sőbbségét, ám amikor a sziget lakói 
élelemhiányban kezdtek szenvedni 
és az erdők is kipusztultak, megnőtt 
az elégedetlenség a sziget arisztok-
ráciájával szemben. Valószínűleg ez 
vezetett ahhoz a polgárháborúhoz, 
amely a legendákban a hosszú- és rö-
vidfülűek közötti háborúként maradt 
fenn. A hosszú- és rövidfülűek kife-
jezés egy rossz fordítás eredménye, 
ugyanis a hosszúfülűek rapa nui neve 
valójában magas és sovány embere-
ket, a rövidfülűeké pedig alacsony, 
vaskos embereket jelent. A fülek 
hosszára vonatkozó utalás azonban 
valós, ugyanis az uralkodó kaszt tag-
jai valóban fülékszerekkel nyújtották 
a fülcimpájukat és a két csoport eltérő 
tetoválásokat is viselt. A 17. század 
közepén lezajlott polgárháborúban 
a számbeli többségben levő közem-
berek lerohanták az arisztokraták 
szállásait, akik az Anakena-öbölből a 
közeli, jobban védhető Poike vulkán 
kúpjára menekültek. A legenda sze-
rint a hosszúfülűek itt csapdákat ás-
tak, hogy távol tartsák ellenségeiket. 
A veszedelmük okozója egy, a rövid-
fülűek közé tartozó asszony volt, aki 
egy hosszúfülűhöz ment férjül és egy 
éjszaka átvezette rokonait a csapdák 
között, akik így meglepték az arisz-
tokratákat és egy kivételével mind 
egy szálig lemészárolták őket. Az 
egyedüli hosszúfülű túlélő Ororoina 
volt, akinek népes nemzetsége ma is 
létezik a szigeten.

A pálma-
ligetet 
az 1950-es 
évek végén 
telepítette 
újra a chilei 
hadi-
tengerészet 
Tahitiről 
hozott 
pálmákkal

Sziget a világ végén 23.

Az aranyos 
homokú Anakena-
öböl, egykor a szi-
get kormányzati 
központja
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