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Körkép
csík

Sok szó esett a napokban az egységes magyar érdekkép-
viseletről. Romániában jártak az Európai Néppárt kép-
viselői, így több találkozó zajlott az RMDSZ politikusai 
és az európai néppárti vezetők között (az RMDSZ tag ja 
az Európai Néppártnak). Ezeken elhangzottak ígéretek is, 
értékelések is. 

Egyik kijelentés, ami elég sarkalatos volt, és értelmezé-
seknek helyet nem adó, Wilfried Martens szájából hangzott 
el:  az Európai Néppárt álláspontja az, hogy a romániai 
magyar közösség számára az egységes képviselet az egyetlen 
megoldás annak érdekében, hogy érdekeit és célkitűzéseit to-
vábbra is érvényesíteni tudja. 

Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy biz-
tosan a belga politikus csak udvariassági gesztust tett. Álta-
lában hivatalos találkozókon tett kijelentések esetében jogos 
ennyi szkepszist alkalmazni. Ám ezt a kijelentést Martens 
valószínűleg nem a jólneveltsége hatására tette, inkább 
őszintén beszélt. Ugyanis Európában általában azt szeretik, 
ha az adott országok belső problémáikat párbeszéddel oldják 
meg, és addig rágódnak a problémákon, amíg azokra meg-
oldást találnak, olyan megoldást, amelyik megnyugtatja a 
feleket. Az erdélyi magyarság kérdésében is ezen az álláspon-
ton vannak, és a legkevésbé sem szeretnék, ha ez a probléma 
nem így oldódna meg. Évekkel ezelőtt, amikor még a külföl-
di hírek rovatnál dolgoztam, rendszeresen nyilatkozatokat 
kértem egy fideszes EP-képviselőtől a romániai magyarság 

különböző kezdeményezéseiről, ezek európai megjeleníté-
séről. Egyszer elmondta nekem, hogy a csatlakozási biztos 
már nem válaszol az erre vonatkozó kérdésekre, hanem át-
néz a kérdezőkön, mintha ott sem lennének. 

Vagyis az EU-nak és az európai hatalmaknak is az fe-
lel meg, ha folyamatos párbeszéd zajlik, és nem kell minden 
kérdésben bíráskodjanak. Romániában a magyarság és a 
román hatalom között a kezdetektől intézményes párbeszéd 
folyik: az RMDSZ parlamenti tényező. Ezt Európában 
kétségkívül jó szemmel nézik, és valószínűleg aggodalmat 
okozna, ha ebben a helyzetben egy törésvonal következne be. 
Hogy a párbeszéd nem abban az ütemben halad, amelyik-
ben mi elképzeltük, és amilyen ütemet elvárnánk, azon – 
ismerve a romániai helyzetet – nincs miért csodálkozzunk. 

Ekkora a tárgyalási erőnk, ennyit tudunk és ilyen ütemben 
megszerezni a minket megillető jogokból. Erőforrásaink me-
nedzsmentjének hatékonyságáról természetesen bármikor 
vitát nyithatunk, és illik is vitát nyitnunk, amikor aggályok 
merülnek fel. Viszont az intézményes kapcsolatot, és a jogok 
megszerzésének folyamatát megállítani nem szabad. Mert 
ha, tegyük fel, nem önként mondunk le a parlamenti kép-
viseletről, hanem például elveszítjük, akkor az a közösség 
gyengülését mutatja. És akkor nem több jogunk lesz majd, 
hanem megpróbálnak minél többet elvenni a megszerzett 
jogainkból, főként ha látják, hogy nem tudjuk érvényesíteni 
őket, illetve megakadályozni a visszarendezési folyamatot. 
Ebben az esetben viszont a közösségen belüli elégedetlenség 
megnő, és feszült helyzetekhez vezethet. Ezt Európa nem 
akarja (azt sem, hogy kevesebb jogunk legyen, mint van, azt 
sem, hogy feszültségek alakuljanak azért, mert elhülyésked-
jük képviseleti dolgainkat).

Ezért állítható, hogy az egységes képviselet támogatására 
vonatkozó kijelentés nem diplomatikus, hanem felszólítás: 
ne sodorjatok minket se, de magatokat sem zsákutcába. 

Az egységes
képviselet
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Három film kapott fődíjat a 7. film.dok-on

Nyomot hagytak

hargitanépe

108 alkotásból 67-et értékelt, és 
közülük háromnak ítélt oda nagy-
díjat a zsűri a szombati díjkiosz-
tó gálával véget ért 7. film.dok 
fesztiválon Csíkszeredában. a 
rendezvény, amely – mint elhang-
zott – idővel a magyar dokumen-
tumfilm-szemle szeretne lenni, 
minden bizonnyal tartotta magát 
szlogenjéhez: nyomot hagyott.
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Szombaton tartották a 7. film.
dok dokumentumfilm-fesz-
tivál díjkiosztó ünnepségét, a 

fesztivál viszont a díjazott filmek ve-
títésével még tegnap is tartott. Sok jó 
film, megérdemelt díjak és telt házas 
vetítések, törzsközönség jellemezte 
az idei fesztivált, a zsűrinek pedig a 
szakmai viták után kompromisszu-
mot is kellett kötnie, hogy igazságos 
döntést hozzon a díjazást illetően.

Amint egy rangos fesztiválhoz 
illik, a díjak kiosztása előtt a szer-
vezők és meghívottak értékelték a 
rendezvényt. Antal Attila alpolgár-
mester értékelte, hogy a film.dok 
eljutott oda, hogy mind a magyar, 
mind a román kulturális kormány-
zat támogatásra méltónak ítélje a 
rendezvényt. A fesztiválnak otthont 
adó város, Csíkszereda továbbra is 
keresi annak módját, hogy minél 

szélesebb körben hasznosíthassa a 
mai társadalomnak ezeket a „látle-
leteit”. Az alpolgármester ígéretet 
tett, hogy a következő fesztiválok 
háttérmunkájában is részt vesz, a 
szervezők számíthatnak a városra.

Az ünnepségen meghívottként 
jelen volt Magyarország bukaresti 
nagykövete, Füzes Oszkár is, aki 
hangsúlyozta, hogy a magyar kor-
mányzat kiemelkedően fontosnak 
tartja a rendezvényt a magyar–ro-
mán kapcsolatok szempontjából, 
és hogy a dokumentumfilm lett az 
egyetlen „lelőhelye” a közérthető 
tényfeltárásnak és szociográfiának. 
„A politika pedig nem nélkülöz-
heti ezt a tényfeltárást. Az a tény, 
hogy Székelyföldön meg lehet 
rendezni ezt a fesztivált, valóban 
politikailag is, az itteni magyarság 
szempontjából és román szem-
pontból is nagyon fontos” – mond-
ta a nagykövet. Szőcs Géza magyar 
kulturális államtitkár üzenetében 
hangsúlyozta, a fesztivál hozzájárult 
ahhoz, hogy átlépjünk a határok 
alkotta gátakon, legalább a mozgó-

kép, ezen belül a dokumentumfilm 
segítségével. Beke Mihály András, a 
fesztivál elnöke megköszönte a vá-
rostól kapott támogatást, valamint 
a közönség lelkesedését, amely ins-
pirálóan hatott a szervezőkre. Az 
elnök elmondta, céljuk eljutni oda, 
hogy a film.dok legyen a magyar 
dokumentumfilm-szemle. 

Csányi János, a Nemzeti Kultu-
rális Egyesület ügyvezetője bemu-
tatta az egyesületet, melynek kép-
viseletében zsűritagként volt jelen a 
fesztiválon. Elmondta: céljuk jelen-
tős szakemberekből, személyiségek-
ből létrehozni a magyar kultúra tel-
jes hálózatát a Kárpát-medencében, 
valamint a távoli kontinenseken. 
Tizenöt tagozatban 75 szekcióban 
hozták létre azt a rendszert, amely-
ben ezt az egyesületet szeretnék mű-
ködtetni. Ebből az első félév során 
40 szekció alakult meg, és mintegy 
500 szakember kezdte meg aktívan 
a munkát.

A Nemzeti Kulturális Egyesü-
let olyan elismeréseket hoz létre, 
amellyel kulturális missziót betöltő 
filmeket szeretnének támogatni. A 
magyar kultúra és történelem ki-
emelkedő eseményeit és személyi-
ségeit magas színvonalon bemutató 
filmeket díjazott a film.dok-on is 
Csányi János. 

Végül íme, mely filmeket díjaz-
ták az idei film.dok-on: A lakitelki 
Filmfesztivál díját Zsók Enikő 
Körbe vagyunk fülekkel véve című 
filmje, Daczó Katalin Kőbe vésett 
álom című filmje és Zágoni Bálint 
Janovics Jenő, a magyar Pathé című 
filmje kapta. A Nemzeti Kulturális 
Egyesület díját A szellem filozófusa 
– Fülep Lajos (1885–1970) című 
film (Kisfaludy András), A herceg 
(Katona Zsuzsa) és Így veszett el 

Erdélyország (Zsigmond Attila) 
kapta. A diákzsűri a Kapitalizmus 
– a mi titkos receptünk (Alexandru 
Solomon) és a Két világ közt (Nagy 
Viktor Oszkár) filmeket díjazta. A 
zsűri elnökének különdíját Dárday 
István Mohi Sándornak adta át a 
Világló Éjszaka című filmjéért. A 
legjobb tudományos ismeretter-
jesztő filmnek Szalay Péter A Nyol-

cak nyomában című filmjét ítélték, a 
legjobb forgatókönyve a Maradan-
dó sérülések (Nemes István) című 
filmnek volt, a legjobb operatőr 
díjat a Vad Magyarország – A vizek 
birodalma (Török Zoltán) című 
filmért ítélték oda, a legjobb vágója 
A város ritmusa (Salamon András) 
című filmnek volt, az elsőfilmes 
díjat pedig Aka Péter kapta a 6. sz. 
tömbház című filmért. A fesztivál 
nagydíját három filmnek ítélték 
oda: „Csak ritka a fenyőfa, az a baj” 
– A szarvasi székely (Sári Zsuzsa), 
Bárányfelhők (Zsigmond Dezső) és 
Kapitalizmus – a mi titkos receptünk 
(Alexandru Solomon).

Farkas György fesztiváligazgató. Nagyra törnek  fotó: mihály lászló


