Bt}|tJT[Tlllt

A bukaresti televí zí óMagyar Adásának
szerkeszt sé gé t

A Román Televí zió bukaresti Ma€yar

Szerkeszt sé gé l'
csatornán heti ké t é s fé lórás a2 ország negyven százalé kát lefed Rry2-n egy órás adása Van, Ezeken kí vú ]
45 perces m soráVal ielen Van a m holdon egé sz Eu-

nek

aZ egé sz Románia terü]eté re

sugárzó,,Rónárili

rópában Vé telezhet nemzetközi csatornán is Hár_
minc mUnkatársunk egy ré sze B í lircstú ? lákik, de
vannak koi legáink, akik Marcivásá rhelqen, K0l0z9 áron,
Brassóban é s Gaergaószentmiftlósan é lnek AZon á terü]e,
ten, aho] a legtöbbet for€
atunk, hjszen adásunk alapvet en az erdé lyi, a lomániai ma€
yarokról szól Minden nagyobb erdé lyi Városból kapunk - f le€ hí radó
]elleg - anyagokar, az ott dolgozó té Vé sekt l is A kilencvenes é vek eleié n, amí g a köZszo]€
álati
televí zió
monopol,helyzetben Volt, a hé tf dé lurán né cyt l hé
tjg k Zvetí tett adás, meghaladta minden más dé lutánj
m sor né zettsé gé t.Erdé lyben sok helyen Vigyáztak arra is hogy az é rtekezleteket, a helyi rendezvé nyeket
ne hé tf dé lutánra tecyé k, mert akkor mindenki a
,maeyar adást" né zte Szokatlan Volt: hé tf n dé lután
né Zni rendszeresen te]eví ziót arnikoí egyé bké nt az áltá]ános szokás az esii té Vé zé s,A Duna Televí zió ú tnak
indu]ásával azután ez a helyzet o]dódott, fu erdé Iyi
rnagyar né z ma már Válogathat a magyar közszolgálati é s magáncsatornák, valamint az igen szí nvonalas
román ma€
ánté vé k kí nálata közötl. Köz nsé günk egy
ré sze felvette az általános í né diá-fogyasztásj társadalmi szokást, é s f le€ este né zi a televí Ziót
sokan máradtak azonban, akik ma is bennünket vá,
lasztának, é í zikhogy mj - akárcsak k a romániai
ma€
yar neí nzeti közössé g problé máit belülí l testközelb6l a saját b rünkón tapasztaliuk é s ezé rt kí Váncsiak a Vé lemé nyünkre

Amit a csánqóké rt tenni tudunk

_

_

.

Munkatársaink els sorban, termé szetesen Erdé lyt iáriá} Rend.2é r" er ]é 'é r!árldl |.é peln.yól l,ör d, "r
gók is számukra ma is ez aZ egyetlen magyar nyeIv
csatorna, hiszen azon a Vidé ken, ah()1 é lnek, nem teí iedt el a kábelté Vé , s alig van m holdvevó antenna,
Biztosak Vagyunk abbán. hogy a csángóság ma€
áí a ta]álásában nagy szerepe Van a mé diának, száZadok óta
belé i k oltották ugyanis azt a tudatot, hogy a nyelVük
nem js jgazi nyelv, ók legfeliebb elmagyarosodott románok Egy nyelV egy kultú ra hitelé t az í rásbelisé g, é s
ma már mellette a mé dia teremri meg Ha a csángók
is megszólaIhalnak saiát nye]vükön a í ádióban, a te,
leví zióban rnár kevé sbé hiszik el a beolvasztani

szándé kozók harnis é rvelé seit,A Kálpátokon kí v ]
nemcsak á csángókhoz látogatunk el, hanem olyan
35}6

dé l,romániai é s moldoval helysé €
ekbe js, ahova az elrnú lt é vszázadok alatt ielentós számú magyar költö,

zótt,

yi ]el-elo.e€
A pé n,,L€
eir

l

</o,p,lVe(, oe meg]., d .o

mán államtól havonta harminc f fizeté sé tkapiuk,
meglehet sen szeré ny stú dió é s vá€
ókapacitást
Valamint gé pkocsit. Ennek ellené re sem volnánk azonban
ké pesek heti né gy é s fé l óra adást elké szí teni,ha aZ
llll!é s Közalapí tvdna az é yek so.án nem támogatott Vo]na
bennünket mú szaki eszközökkel: kamerával é s vá-

góVal
A né z ket

- ú gy órezzük a televí zióban a szórakoZáson kí vül a saiát sorsuk é rdekii a legjobbán Meg
szeretné k é rteni, hogy mi törté nik kórülöttük infor_
rnációra é hesek az é let minden területé n, é s f ]eg a
sajátos, a magyar közössé €
et közvetlenü1 é rint prob_
lé mákban Az RTV magyar ádása - akárcsak maga az
inté zmé ny mára elvesztetle monopo] iellegé t, En_
nek ellené re rn sorunk a kilencvenes é vekben ké szí tett felmé ré sekszerint a romániai magyar nye]V televí zió,m sorok közül a le€
né zettebb adás A ma€
yarországi adók közül is né zettsé gé té s hitelessé gi inde,
xé t csak a Duna ry é s az Mry2 haladia meg Közvet]e,
nül utánunk a Kolozsvári TV é s a helyi szé kelyföldi
m sorok köVetkeznek Az is nyomon köVethet persze
hogy az RTV többi m soraival e€
yú tt, mi is Veszí tet,
tünk né z táborunkból, A felmé ré sek szerint a né z k
alapvet en a hiteles táié kozlatá5t Váriák el t lünk A
rnin sé gi összehasonlí tási alap má már nemcsak a
Román Televí zió va€
y annak dé lutáni adásai hanem
minden más adó, ami a né z ké szülé ké nfogható
É rté kmeg rzé s

é s tár g,Jilag a ssáq

Amit hozzá szeretné nk adni a nálunk sokkal nagyobb
lehet sé gekkel rendelkez magyar televí ziók m sora j,
hoz, az é pp a bukarestisé €nkb ] ered, EZ a balkáni
VilágVáros annak az országnak a f Városa, amelyben
az anyaországon kí vül a legtöbb ma€
yar é l A töné neIem fo]yamán fontos szerepet iálszott a maByilr nemzet bizonyos ré tegeinek é ]eté ben Nemcsak Rákóczi
emi€
rációba ké nyszerült hí Vei vagy aZ e]bukott
1848/49,es szabadsá€
harc üldözötlei telepedtek itt le
hanem rendszeresen iöttek munkavállaló mag}arok
is, f leg a szé kelyföldr 1 ftianon után Erdé ly po]jtikai
f Városa fokozatosan Bukaresl lett] a román par]amentben megielentek a ma€
yar ké pvisei k js, A másodjk Világháború után a központosí tás tovább folytatódott é s jelent s mágyar mú Vel dé sj inté zmé nyekjs
helyet kaptak Bukarestben
Ma a román országgyú lé segyik Iecstabjlabb pániá

é ppen a Romániai Magyar Demokrata SzöVetsé g,
amely a maga Változat]an hat,hé t százalé káVal akár

mé rleg nyelve"

is lehet lggó-ban a

,,a

választásokon

gy ztes demokratikL]s pártok szöVetsé e
€seké nt a koryárok
mányba keí ú lt,Minden olyan gond, ami a ma€
által lakott terü]eteken (is] felmerül, itl csapódik le, az

egyel re igen központosí lott rendsze.ben iit törlé nnek a dönté sek. A román fóvárosban tovább teriesztelepedett mUltinaciokednek a \,4agyarországon me€
nális cé gek, ame]yek rendszeresen a]kaImaznak ma,
gyarul tudó munkatársakat js
van tehát elé g té ma Bukarestben, Annál is inkább,
mivel ma már a magyar közé let kin tte a demokrácia
kezdeté n, a nagy a kú Is nyomás által kiváltott ysé €
et", é s a lectöbb politikái
'megbonthatatlan e€
ké rdé sben kül n vé lemé nyek is elhangzanak A mi
kötelessé günk megszólaltatni rnindazokat, akiknek a
magyarság sorsáról é rté kes mondanivalóiuk van, füg,
getlenül attól, hogy az mege€
yezik Vagy sem a kor,

mány, illetve az R]\,,1DSZ,,hivatalos álláspontiáva1",
ered általános
irányelveket, Ezek: kie€
yensú ]yozottság a politikai é let
Vé lemé nyekmeeszólaltatükröZé sé ben; a kü]önböz
tá§aj a magyaI kisebbsé g t rté neté nek é s mai helyzeté nek kend Zé s né lküli nyilVánossá té tele Elkerú lünk
mjnden olyan kijelenté st, szerkeszté si magataftást,
amj sé rtheti valamely közössé g é rzé kenysé gé t,Ugyan,
dkkol ,l, ."l o (ág,a |,ozzuP ha ilye.n a rn3gy"l,aggal szemben fordul el . Bí rálatalnkban - szándé kunk
szerint - minden szavunk mögött té nyek vannak. fu
adás eszmei tartalmát, a romániai rnagyar közóssé g
alapvet iellemZ inek figyelembevé telé ve] a nemzeti
(kisebbsé gj) é s a kereszté ny é í té kekhatározzák meg,
Termé szetesen tiszteletben tartjUk mindenkinek a Val,
lási Vagy Va]]áson kí vüli meggy zódé sé t is, Bí rálunk
embereket, h jVatalokat, közé leti szemé lyisé geketde
nem általánosí lunk. hanem pontosí tunk, Fontos helye loel"l er "d;.Jlr[bar a - nen-, -ak " rr"gvat.jg'a
iellernz - szociális gondok bemutatása, a megoldások kelesé se
Kózszo]gálat j feladataink között különös figyelmet
szentelú nk az é rté kmea rz^fl?ft. szalagtárunk aZ e]mú lt
é vtizedek kultú rtörté neti dokumentumait Ei, Doku,
menturnfi]mieink á rna mé g fellelhet kultú É öfté neti
emlé keket kortárs m vé szeinket, a]kotóinkat mutatiák be Xdfit s cábor rendez ,operal r alkotásai pé ldául számtalan nemzetkózi dí jat kaptak. A.,,juhdimnak
yar nemzel
maladé hát összega jtöm" cí m sorozat a rna€
leszakadó ré tegeire, a szórványságban é l kre hí vta fel
d l,g]elmel B.-nUI"l ,l " poli jl."i elel d ,on;l '"'
magyar közé let törté né seit, a román-magyar dip]orná,
cia j kapcsolátok esemé nyeit,
TáreYilagossága miátt a kilencvenes é vek els felé nek forrongó hangulatában gyakran é Ité ktámadások
az adást a román hatalom (több Í zben a köZtársasági
elnöki kabinet) irányából, A ré ci-ú ikáderekból alakult
Adásunk köVeti a kózszolgálatiságból

vezet ré teg nehezen Viselte el, hogy az akkoí i köz,
szolgálati te]eví zióban egy-ké t m sor nem Vetj magát
alá a ké zi vezé rlé snek
A mi Vé dekezé sünk nem lehetett más mint maga a
nuil,lánassáa, afiil Viszont egyetlen hatalom sem sze_
ret. Minden olyán kí sé rletet ámely áz ádás Válóságl"r|d'n"rák al-g,50lb Id);,J ,á,l} -, l )ilVj,lo<.ág,d
hoztunk, s adott esetben aZ európai inlé Zmé nyek, valamint az Egyesült Államok Vezet pólitikusainak tudomására iuttattunk. l992-ben a ,.le€
keresna€
yobb
kedelmi kedvezmé ny" rnecí té lé sé nekecyik felté lele,
ké nt, bukaresti láto€
atása alkalmáVaI az Ecyesült Á]lamokal ké pvisel Tom Ldfii05, a magyar adás helyzeté nek stabilizálását ielölte meg
A saitó egé szé n belül a televí Zió- é s rádióadásokra
is saiátos, fontos szerep hárult Többek közölt, rendszeresen számon ké rni magas beosztású koí mány-

tisztvisel inkt l mjndazt, amié rt a sZaVaZópo]gárok
ráiuk adták szavazataikat

A

Kisebbsé qeké rt dí j ,,kötelez"

A Kisebbsé geké rt,dí j,amelyet 200l deceí nbel l8-án

á Párlamenlben Vehettem át. számUnkra olyan tizenké t é Vi munka elismeré sé t ielentette, amelyr l bátran
kimondhatjUk hogy a ké tszeresé ve] is felé r figyelem,
be Vé Ve a ráfordí tott energiát, a feszültsé get é s a
stresszt. Nekem külón tetszjk a dí j elnevezé se, meft
mi a maeunké nak Vallottuk, é s Válliuk minden romániai kisebbsé c eondiait M soí t ké szí lettünka magyal
kultú ráiú é s anyanye]V öí mé nyekr |, szászokról, zsidókról de Duna Televí ziót megelózve a kárpátaliai,
burgenlandi é s dé lvidé kj magyarokról is
Meleg hangulatú felenel é lrné ny Volt a dí ]kiosztás, A magyarorszá€
i é s a hazaj té vé ,rádió é s a hí r]apok is beszárno]tak róla, a bUkaresti í nagyar nagyköVetsé g fogadást adott a szerkeszt sé g tiszteleté Ie. A

dí j egy elkülöní tett ré szé taz e]mú lt tizenké t é Vben
ny!gdí iazott kollegáknak adtuk, Ha jól láttam, so,
künknak csillogott a szeme

Egy é Vtizede munkálkodom azon hogy a magyar
közsZolgálati csatornák n€ csak Veté lkedienek egy,
mássál, hánem fóleg, amia határon tú l m köd kol,
legákhoZ f zód kapcsolatokat illeti - tekintsé k paftnelnek mindazokat a szerkeszt sé gekel, amelyek

magyarul é s magyar szellernben szólnak, gyakran
ugyanazokhoz a né z khöz, E té ren valami az utóbbi
id ben, é n í €
y é rzem jó irányban indult e]
A dí i azt is ielké pezi, hogy ma már amikoí ]egalább
az é terben nincsenek határok a mágyar fóVárostól legmesszebb m köd , a Kárpátokon tú l1 szelkeszt sé g is
szeNes ré sze lehet a magyal mé dia-galaxisnak,
Boros zoltán
f szerkeszl
l\ , Kisebbsé gek Maguararszágan 20aa-2aal"
cí m kiadú ub6l

