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Hú sz é ves az ,,Ecranul Nostru"
Beszólqetós a román rnagazinr l

Klmplán Pé tet - Üdvözlöm a Kedves Nózóftet| Hú sz eszten-

deie láthattóft el ször a né hány másodperccel ezcl tt feltí í n  f ci
met_ A Magqar Telev(zió román ntlelv  magazinja most lett

hú sz é ves, tehát a í elnftthorba lé pett. AZé rt gaí í Itünh össze itt az
egqkoi é s a jelenlegi felel s szerkeszt vel, Fretaán lstvánnal,
Boka Tiborral ós Kozma Mihdllyal - ahi szinte hil)atásls té vé né -

z  -, hogu a m(í sorral kaptsolatos qoru1,olatainhat megosszuh

Önökkel Az adásra ké szülve rengeteg archí v anaaqlt né ztem

meq é s találhoztam az olalbányászohhal ké szült anqaqoddal,
amelg igen é rdekes volt,

Fretyán: - Örülök, hogy emlí ted, ké szültem rá, De
be kell vallanom, hogy sok min-
den zajlott spontán módon é s
csak a helyszí nen konkretizáló-
dott, hiszen tú lságosan kezd k
voltunk hú sz é wel ezel tt, ami-
kor ú tjára indult ez a m sor,
Emlé kszem, hogy komoly prob-
lé máink vo]tak a szakkife|ezé -
sekkel. Azt sem tudtuk, hogyan
mondiák románul az alapvet 
televí ziós funkciókat, Nálunk
nem voltak használatosak ezek
a kifejezé sek, Viszont aZ álta-
lunk megkeresett emberek ta-
lán könnyebben, gátlástalanab-
bul é s termé szetesebben be-
szé ltek akkor románul, mint
ma. Ennek ellené re é ppen egy
hete láttam az ,,Ecranul
nostru"-ban - amely azóta is
ezen a né ven fut, az elnevezé s
pedig Hlcopán Sándor é rdeme -
tehát egy hé ttel ezel tt láttam
a m sorban olyan fiatalokat,
akik gyönyör en beszé lnek románul,

Archí v fllmbeiátszás:
- Mié rt ió maguhnak a városi é Iet?

- Mert bárhová mé sz van |árda. Több dolgot látsz
é s ha]lasz. Ezt é lvezzú k-

- De ma,guh sokáiq laktah falun is- Falusinak vagy városi-
nak tartidk magukat?

- Most városiak vagyunk, akkor falusiak voltunk,
- HoI iobb az é let, í alun vaqq városon? Kisztina nóni, mit

tetszik mondani?

Az Ecranul Nostru 2002l l7. adása ke.ekasztal beszé lgeté § ke-
leté ben emlé kezett az elrnú lt hú §z é vben vé gzett münkára.
Enn€k a mú sornak a szerke§ztett szövegkön}ry változátát ad-
iuk közí e.
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Szerkeszt §é gl be§zé |geté § a iubiláló adásról
(balról iobbra: Kimpián Pé ter, Ffetyán Isván é s Boka Ttbor)

- É n a városomat szeretem. Itt születtem é s itt is
n ttem fel,

- De falun lahott sokáiq - Ott milaen volt?

- Ott is ió volt. Negyvenhat é vig laktunk falun.
- P,zt mondd í nkább, hoqu jó volt az ember_

- ott is rengeteget dolgoztunk, Sok verejté kkel é s
imádsággal é rtük el ezt.

Fretyán: - Hálás vagyok azé rt, mert a körülmé nyek-
nek köszönhet en rengeteg embert megismelhettem,
Tú lzás né lkül állí thatom, hogy minden magyarországi
román közössé get felkerestem. Ezáltal a magyaí orszá-

gi románsággal kapcsolatos gazdag ismeretanyagra
tettem szert, A felhalmozott tapasztalataimat pedig
megpróbáltam hasznosí tani, Azok az emberek, akik
akkoriban befogadtak az otthonukba, a mai nap is
megé rdemlik a 1egteljesebb tiSZteletemet.

Kimplán: - Ez a m sor egy vadonatú j inté zmé ny
volt, de ú gy gondolom, hogy nagymé rté kben hozzáiá-
rult kulturális é rté keink fe]tárásához. Mihály, te, mint
gondolkodó, ú gy is mondhatnám ,,hivatásos" té Vé né -
z , hogyan látod, milyen szerepe volt ennek a m sor-
nak a mi közössé günkben?

Kozma: - A m sorké szí t k számára nyilvánvaló,
hogy ez a m sor egy gyötlelmes munkát, hivatást ie-
lent, A televí zióné z  számára viszont teljesen mást,
Nekünk kellemes látni a ké perny n, mint egy tükör-
ben mindazt, ami a közössé günkben törté nik,



Archí v felvé tel:
- Sokat van a né pi mesemlndók kijzött.

- Igen, mert né pmesé kkel foglalkozom,
- Kihu jár a leggtlakrabban?

- Az utóbbi id ben a legtöbbet a ké tegyházi
simonka Tivadarnál voltam.

- VaIamikor nem iárhattunk templomba, Esté nké nt
általában mesé ltünk egymásnak, ünnepeken é s vasár,
nap is mesé lé ssel mú lattuk az id t,

- Úg11 hallottam, Bedóne is eI szeretne menni.

- Igen, Voltam is már egyszer Marosán ]ani bácsináI
é s ezú ttal Sz, Kiss Jánost szeretné m meglátogatni,

- A szikes vidé ken pásztorkodtam, Egy é jszaka a szé l
hozott nekem egy könyvet. A könlvben nagyon szé p
dolgokat í rtak é s amikor elolvastam egy óriási zivatar
kerekedett, Iin a gyermeki eszemmel elcseré ltem a
könyvet egy tamburára, amely mé g mindig megvan,
csak már nem m ködik, mert a gyerekek leeitetté k a
pad]ásról, Azt a köny/et a mai napig is sajnálom,

Kozma| - Csak ú gy tekinthetek a televí ziós m sor-

Fretyán lstván rlporton

ra, mint a többi román inté zmé nyí e. E ké t é vtized
alatt, ez a közössé g kialakí totta az információközvetí -
té s lehet sé gé t, Ez a saitó legfontosabb é s legvon-
zóbb formája, Ami nagyon fontos, hogy a televí zión
keresztül - é s ez nem lett volna lehetsé ges más mé di-
ával - a román közössé get a magyar né z k is megis-
meí hetté k, Ez nem csupán a feliratozáSnak, hanem a
ké p ereié nek köszönhet , Mindez hozzá|árult a több-
Sé gi társadaIom empátiájának növelé sé hez.

Archí v í elvé tel (Gheorghe Nistor):
- Gyermekkoromban ,,joc"-ok a|tajában é s ablakán

át leselkedve tanultam táncolni. Úgy szoktam monda-
ni, hogy engem táncolva szült az é desanyám, olyan
kicsi voltam, hogy a legé nyek az öIükbe vettek é s ú gy
vittek táncba,

Kimpián: - Utaltunft azohra az é rté kekre, amelveket talán

í qazán akkor fedeztünft í eI, amikor elkezdtük e mí í sorok szer-
keszté sé t -

Fí etyán: - Az id  mú lásával ezek a dokumentumok
egyre é rté kesebbé  válnak. Persze ez akkoliban is nagy
dolognak számí tott, hiszen a kamerák el tt románul
beszé ltünk, Addig ahhoz szoktunk, hogy a családi kö-
rön kí vüI magyarul beszé ljünk, É s akkor jön egy ú j in-
té zmé ny, amely rábí r arra, hogy ,,hivatalosan" is be-
szé lj az anyanyelveden. Ez az anyanyelv  kommuniká-
ció é rté ké t növeli,

Kimpián: - Kóizl tí z é ven keresztül, 1990-ig vlltál e mí í sl-
rok felel s szerkesztfie. Abban az id szakban több dokumen-
tumfilm is elké szült, amelqek a romón falvakat mutaüák be.

Enlé ftszem pé Idául né hówJ politikai esemé nyre is, amelaen ter-
mé szetesen szinté n í elen v\Itak a ftamerák_

Archí v felvé tel (Petfu Sllaghi):
- lntenzí v elóftószüIetek után, í tne egqbega lt a ROmán Szö-

vetsé q K7nOresszusa_ Miben látja a tanácskozás ielent sé qé t?
- A Kongresszus, mint a magyarországi román

munkásemberek fóruma, felel ssé ggel beszámol a
tagságnak az V Kongresszus
óta megva|ósult tervekr l, A
Kongresszusunkat minden
olyan magyarországi román
munkásember magáé nak vall ja,

aki é rdekl dik a saiát sorsa
iránt,

Fretyán: - Ennyi é v után
csak a szé pre emlé kezünk.
olyan nagyon nem nyomott
bennünket a politika.

Klmplán: - A kongresszusoí z - . -

Talán mi sem voltunk olaan radikáIi-
sak, amiluennek lennünk kellett vol-
na. P,z ón tevé henysóqem a román
szerfteszt sé q els  é vtizedé hez höt dik,
de rólam az emberek a mai napig azt
hiszift, hogy a televí zióban dOIqOzOm-

Ennek az az oka, hoqq ahkor privile-
gizáIt helqzetben voltunk, A Maguar
Telev(zió hé tí  n nem is suqánltt
adást- Mindamellett, hoqq jóval keve-

sebb m sorid nk volt, az adósnak
mé gis jóval nagqobb volt a sú Iqa.

Esemónqnek szóm(tltt, amiklr a televí zióban ronáh adást lát-
hattak az emberek. Büszke vaqlok arra, hoqu az emberek mé g
mindig azt hiszih, hoqq a televí zióban szerkesztek, mert eguré szt
szerettem ezt a munkát, másré szt pediq az embereh általában

iónak tartí ák a ma suqárzltt m soroftat is.
A mai felel s szerkeszt  BOka Tibor. Talán számotohra

hönngebb volt beilleszkedni ebbe a munhába, hiszen már voltak
el dök, modelbk_ Már lé tez  tevé kenusé gbe kapcsol dtatok be,

fohozatosan nagqobb feladatoftat váIlalva.
Boka: - Valóban elborzadok, ha belegondolok mi-

lyen lehetett számotokra a kezdet, Mi máí  lstván mel-
lett (Fretyán, a szerk,) kóstolhattunk bele ebbe a szak-
mába,   e|é g radiká|is módszerre|, kevé s eImé ]etteI
dobott be bennünket a mé Iyví zbe, El ttünk már volt
egy modell. láthattuk, hogyan dolgozik, milyen ötletei
vannak, hogyan valósí tia meg azokat, Mi akkor meg-
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próbáltuk folytatni a ránk hagyott feladatokat, Ké s bb
komoiy változások következtek be a közé letben, í gy
nem lehetett mindent VáItozatlanul folytatni, EZ kihí -
vás volt, amely ú j mentalitást é s munkastí lust is meg-
köVetelt,

Kimpián: - Miú err különbözik az els  tí z é y a másodiktól?
Boka: - Több lett a kötelezettsé g, A román adások

- vé lemé nyem szerint - a magyarországi román köz-
é leti változásoknak megfelel en alakultak, Elvárják
t lünk a politikai, vagy közé leti esemé nyen való ré sz-
vé telt, persze ez nem felté tlenül le]ent problé mát,
Sokszor abban a k]asszikus helyzetben vagyunk, ami-
kor azt állí tlák, hogy ha az erd ben kidöntöttek egy
fát, de azt a televí zió nem közvetí tette, akkor az olyan
mintha az meg sem tórté nt Volna, Másfel l pedig ú gy
gondolom, hogy nekünk el kellett té rnünk a doku-
mentációs munka els rend sé gé t l, amely az els 
nyolc-tí z é vet jellemezte. lrigylé sre mé ltó az a munka,
amit akkor vé geztek, hiszen mindenfé le el í té let né l-
kül, spontán módon lehetett beszé lgetni az emberek-
kel, í gy dokumentálva, hogy eb,
ben az országban é lnek romá-
nok, megmutatva az é rté keiket,
Mi annyival mentünk tovább,
hogy a té nyek bemutatásán tú l,
megpróbáltuk azt is feltárn i,

hogy mi taIálható bizonyos je-
lensé gek hátteré ben, Nem állí -
tom, hogy erre elé g hangsú lyt
helyeztünk, de mindenesetre
foglalkoztat bennünket. Abban
talán iobb a mai helyzet, hogy
ma intenzí vebbé  vált a szer-
keszt sé g tevé kenysé ge, A '80-

as é vek óta a m sorid nk jelen-
t sen növekedett, most heti 2ó
perc. Í gy ritkán, de alkalmunk
nyí lik a tié tekhez hasonló doku-
mentum é rté k  filmek ké szí té -
sé re, Ezek maradnak meg é rté k-
ké nt-

Fretyán: - Engem mindig
foglalkoztatott, hogy a szerkesz-
t sé g munkála csupán a doku-
mentáció szintjé n marad-e. Persze már azt is siker-
ké nt könyvelhetné nk el, ha valós ké pet tudnánk adni a
közössé günkr l, De bennem továbbra is megmarad az
a ké rdé s, hogy van-e esé lyünk az egyszer  dokumen-
tációnál va]amivel többet nyú jtani, EZt Szeretné m
megké rdezni az ú gynevezett egyszer  Ié vé né z l l _

Kozma: - Attól függ, melyik jd szakról beszé lünk,
A kezdetekben rengeteg spontán eleme volt a m so-

roknak. Az volt a gyakorlat, mint az akkori román ú j-
ságnál is, hogy arról vo]t szó, ami é ppen akkor tör-
té nt. Ahoev id ben közeledünk a mához, azt fedez,
hetiük fel, hogy bizonyos té mákat akár több m sol
kereté ben dolgoznak fe] é s azt is látom, hogy min-
den iobban van megtervezve, Ily módon szerintem
nem lehet ú gy felvetni a ké rdé st, hogy ez egy egysze-
r  dokumentum vagy olyasvalami, ami befolyásolia
a közönsé get, A román adások egyszer en a lé tükné l
fogva bí rnak befolyásoló hatássa], Egy közössé gnek
szüksé ge van egy önszervez  vagy önnevel  fórumra,
A televí zió minden családban |elen van, í gy akarva-
akaratlanul hozzájárul a közössé gi tudat, ha ú gy tet-
szik a román tudat alakí tásához. Az is igaz, hogy
mé g tovább lehetne menni a né z k é s a szerkeszt -
sé e közötti dinamikus párbeszé d vonalán, de tudom
azt is, milyen nehé zsé gek vannak ebben a tekintet-
ben, Az emberek nehezen vállaliák a kamerák el tti
egyáltalán nem izgalommentes megnyilvánulást. A
nyelvismeret hiányosságai é s a heti csupán egy m -

sor gátló té nyez ké nt jelentkezik. A ielenlegi körül-
mé nyek között egy kisebbsé gné l egyenl re nem le-
het elé rni azt az ideális helyzetet, f leg nyelvi okok
miatt, hogy valódi dialógus alakulion ki a közönsé g
é s a m sorké szí t k között.

Kimpián: - Kedves Né z nk| Tisztliban vagulk azzal, hogy

nem sikerült mindent elmondanunh az ,,Ecranul nostru" eddiqi

hú sz é vé ró1. A többi az elkövetkez  mí í sorokra marad,

Televí ziós felvé tel az iskolában
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