
Húsz éve rádiőzás - románul

A Magyar Rádió román nyelvű adásai immár húsz
éves múltra tekintenek vissza, A szolnoki stúdióból
köZvetített első élő adásban Fretuán István szerkesztő-
riporter beszélgetett iöbbek között szilágai Péterrel. a
Magyarországi Románok Demokíatikus Szöveiségé-
nek elnökével, Pű azőta öt fősre bővült, igazi műhellyé
vált szerkesztőség a szegedi stúdióból sugározza napi
két órás adásait: kilencven perces regionális és har,
minc perces országos román anlantlelvű mísort. Potenciá,
lis hallgatóink elsősorban a 20-25 ezres hazai román
közösséeből kerülnek ki, de természetesen minden
román nyelvet értő hallgató is ,,hallgat ránk", Mi egy
kis közösség vagyunk, így pl, hűséges hallgatóinknak
üdvözlő lapokat küldünk ünnepeinken, és kapunk
viszontüdvözleteket is, A legtávolabbi hallgatónk
Gaspare Brac.úi az itáliai Sondrioból, aki rendszeresen
küldi levelezőlapjait,

A hazai románság identitáSának megőrzése érdeké-
ben számos erőfeszítést tesz, de az is látszik - és ezt
mi riporterek, akik nap mint nap a románlakta falvak,
települések iskoláiban, művelődési házaiban, vagy az
egyszerű emberek házaiban megfordulunk -, hogy e
közösség ereje fogyóban van. Épp ezért azok az inter-
júk, összeállítások, amelyek műsorainkban elhangza-
nak, egyben kordokumentumok is: ötven-száz év múI-
va felbecsüIhetetlen értéket fognak képviselni, Szer-
kesztőségünk ezért tudatosan archiválja műsorait,
hozzátéve, hogy ennek ellenére nem az archívumnak dol
gozik, hanem a mindenkori hallgatónak,

Munkánk során sok olyan momentum volt, amely
emlékezetessé tette azt a pi|]anatot, melyet megörö-
kítettünk,

Pár éve egy strasbourgi, nemzetiségekkel foglalkozó
kongresszuson lehetőséget kaptam arla, hogy interiút
készítsek Göncz Árpád köztársasági elnökkel, Tíz perc, de
nem több - hangzott a SZerVeZők ,,eligazítása", De, ho€y
lehet ilyen kevés idő alatt annyi mindenről faggatni az
elnök urat - morogtam magamban, Azután félrehúzód-
tunk,Árpi bácsival" a Kongresszusi Központ egyik csen-
des zugába és a mikrofon oltalma alatt jól kibeszélget-

Enyedt zoltán felVétele

tük magunkat, nem nézve egyszer sem az órára_ Az in-
teriú végén pedig a Magyar Köztársaság elnöke megkér-
dezte tőlem, ,,Mondd, tudod-e maíd valamire használni azt,

amit m\st neked m1ndtam?" Hát, tudtam., ,

Egy másik történet kollégámmal, Bauer Ádámmal
történt meg, Eleken készített intetjút egy idősebb
parasztbácsival, A riport közben az udvaron elkezdett
ugatni a kutya, de kollégám nem állította meg a mag-
nót, nem szakította meg a beszélgetést a kutyaugatás-
ra, talán azért sem, mert a bácsi nem is vette észre, A
beszélgetés végeztével azt kérte kollégámtól, hogy
hallgathassa már vissza az ő általa mondottakat, meg
hogy szeretné meghallgatni a hangját, Semmi akadá-
lya - mondta Bauer Ádám kollégám, Elindította a
magnót és nemsokára a felvéte] odaért ahhoz a rész-
lethez, ahol a kutya ,,beleugatott" a felvételbe. Erre a
bácsi, kiszaladt az udvarra és iól elnáspángolta a ku-
tyát, aki szegény akkor már rég el is felejtette, hogy
pár perccel azelőtt - a felvétel ideién - ugatott.

Szyetozár UnÉ magyarcsanádi kántor, egyben közös,
sége népművelőie iS Volt, AZ 50-es években többek
közótt néptánc, Va]amint színjátszó csopoltot Szerve-
zett a faluban, Kiváló hangiára, ió felJépésére büszke
lehetett egész akkori román köZössége, Azok az évek
viszont elismerés nélkül múltak el és akkot amikor a
szegedi rádió és te]evízió román szerkesztősége, vala-
mint a főiskola román tanszéke köré csoportosuló kö-
zösség újra felfedezte és tehetségének, rangiának
megfelelően keze]te, l993,ban népzenei műsoros ka-
Zettát kéSzített vele, l993-ban a Parlamentben Boros
Péter ,,Nívódíiat" adott át hazai román kultúránk sok,
rétű művelőjének, És akkor bizony büszkék voltunk -
ismét - rá, Szvetozár Unk magyarcsanádi román orto-
dox kántorra és népdalénekesre. Felvétel őrzi ezt a pilla,
natot is.,,

Történetünknek, történeteinknek, reményeink sze-
rint csak most Vetünk, Vetettúnk véget, hiszen még
csak húsz évesek vagyunk, ,.
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A húsz éves román íádtóadás munkatiársalnak ünneplése
schilth lános felvétele
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