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Legjobb emlékezetem szerint Cs. Gyimesi Évánál találóbban soha, senki 
nem fogalmazta meg az erdélyi magyarok szellemi állapotát: Honvágy a 
hazában. A címet viselő tanulmánykötet - a román Securitate zaklatásai 
után - végül 1993-ban jelent meg Budapesten. A szerző, a kolozsvári 
egyetem magyar tanszékének vezetője, aki szinte legenda tanítványai és 
az erdélyi értelmiség körében, tegnaptól a JATE tiszteletbeli doktora is. 

• Eltelt néhány év a dik-
tatúra bukása óta. Van-e 
még honvágy a hazában? 
- Ez a honvágy aktuális, 

mindennapi érzés , bár el-
mondhatom: nagymértékben 
tőlünk is f ügg , mennyi re 
érezzük otthon magunkat Er-
délyben. Talán még elég ke-
vesen vagyunk, akik nem 
egy mindent elsöprő politikai 
fordulatra várunk, hanem el-
kezdtünk építkezni. A társa-
dalomban sajnos nagyon tar-
tósan fennmaradt az állami 
gondoskodás mental i tása , 
pedig be kell látnunk, a jövő 
útja nem az, hogy intézmé-
nyeinket teljes mértékben az 
állam finanszírozza. Otthon 
lenni a hazában azt is jelenti, 
hogy saját magunk hozzuk 
létre - egyelőre kisméretű -
alapítványi, egyházi és ma-
gánintézményeinket. 

• Ön is létrehozott egy 
alapítványt: a Collegium 
Transsylvanicum a ma-
gyar egyetemi képzést se-
gíti. De megvan-e Erdély-
ben a tehetős támogató 
polgári réteg, avagy csak 
az anvmországi pénzekben 
hízhatnak? 
- Erdélyben rengeteg ala-

pítvány működik, javarészük 
az anyaországi támogatást 
próbálja elérni. Szerintem vi-
szont az alapítványt nem csa-
tornának kell használni, mely 

Otthon lenni a hazában 
Cs. Gyimesi Éva a JATE új díszdoktora 

Cs. Gyimesi Éva: nem várhatunk a román államra. 
(Fotá: Nagy László) 

egy forrásra van irányítva s 
onnan átfolyik a segítség. A 
Collegium Transsylvanicum 
programjául tűzte ki, hogy 
megnyeri az ügyesen vállal-
kozó, már tehetősnek számí-
tó magyar réteget. Tudatosít-
juk azt, hogy egy iskola léte 
vagy jó működése nagy mér-
tékben függ a szülői vállal-
kozói és önkormányzati té-
nyezőktől. 

• Kolozsvárott viszont az 

önkormányzat Gheorghe 
Funar polgármester irá-
nyítása alatt álL.. 
- Kolozsvár polgármeste-

re szélsőséges eset, de a Szé-
kelyföldön semmi akadálya 
annak, hogy viszonylag kis 
befektetéssel és jó ötletekkel 
építsük az intézményrend-
szerünket. Tudjuk, hogy Ro-
mániában nem történt meg a 
pénzügyek decentralizációja, 
(gy az önkormányzatok ke-

vés pénzzel gazdálkodhat-
nak, mégis legalább Székely-
földön megoldható lenne, 
hogy a fiatal magyar tanárt 
vagy orvost szolgálati lakás-
sal várják. 

• Evek óta napirenden 
van az önálló magyar 
egyetem alapításának 
kérdése. Ha politikai for-
dulat következne be, meg-
lennének az egyetemala-
pítás feltételei? 
- A kolozsvári egyetemen 

vannak olyan karok, amelyek 
teljes tanári karral rendelkez-
nek, s ettől a pillanattól is 
magyar nyelvű képzést tudná-
nak biztosítani. Ilyenek első-
sorban a magyar irodalmi és a 
nyelvészeti, valamint a mate-
matikai és a fizikai fakultán-
sok. A többi kar azonban fog-
híjas, tehát ezeket magyarul 
oktató megfelelő szakembe-
rekkel kellene feltölteni. Sok 
tehetséges fiatal oktató került 
az utóbbi időben az egyetem-
re: ők lehetnek azok, akikre a 
jövő magyar egyetemét lehet-
ne építeni. 

• Helyi, a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen be-
lüli ellenállás is van az 
önálló magyar egyetem 
létrehozásával szemben? 
- Van egy nagyon erős 

helybeli ellenállás is. A ko-
lozsvári egyetem rektorát, 
aki nagyon liberális gondol-
kodású ember, a román naci-
onalisták erősen támadják 
amiatt, hogy túlságosan nyi-
tottan fogadja a mi igényein-
ket. Neki ezért a saj tóban 
nyíltan állást kellett foglalnia 
az önálló magyar egyetem 
ellen. Ez engem n. gyon el-
szomor í to t t , de be lá t tam, 
hogy sarokba szorí tot ták. 
Épp amikor eljöttem Kolozs-
várról, az egyetem szenátu-
sának román tagjai közül 
egyesek egy állásfoglalás ki-
adására készültek az önálló 
magyar felsőoktatási intéz-
mény ellen. Ez onnan ered, 
hogy én, mint az egyetemi 
szenátus tagja és az RMDSZ 
oktatási alelnöke egy román 
lapban nemrégiben közzétet-
tem a vé leményem, mely 
szerint a 7.2 százalékos ma-
gyar kisebbségnek joga van 
számarányának megfe le lő 
befogadóképességű és jelen-
tőségű egyetemre. A diákság 
7.2 százaléka 1990-ben 13 
270 fő volt: ennél sokkal ki-
sebb létszámú román egyte-
mek működnek. Részünkről 
tehát legitim az óhaj, hogy 
arányosan részesüljünk abból 
az összegből, amivel hozzá-
járulunk a nemzeti jövede-
lem oktatásra fordított kere-
téhez. 

• Tízmilliós hitelekbe bukott 

Maksa autókban „utazott" 
A bankok alaposan meg-

gondolják manapság, hogy 
milyen cégnek kölcsönöznek 
és mekkora összeget. Saját 
kárukon tanulták meg - tisz-
telet a kivételnek - , hogy 
futhatnak a pénzük után, ha 
az adós nem tör leszt , be-
fuccsol. Ilyenkor szokott ki-
derülni, hogy a fedezet az 
nem is úgy létezik a valóság-
ban, mint állították, ha pert 
nyer a bank, akkor is hosszú 
hónapokat , éveket várhat, 
mire kezébe kapja pénzét. 

Ez a történet is pénzről, 
hitelről, befuccsolásról, nem 
fizetésről szól. Hódmezővá-
sárhe lyen a lak í to t t a meg 
Maksa Imre a Mikrotechnika 
Kft.-t, amelynek ügyvezető-
je volt. Nem ment valami ró-
zsásan az üzlet, milliós vesz-
teségeket produkált évről év-
re. Pedig komoly anyagi in-
jekciókat nyomott a társas-
ágba. Két évvel ezelőtt a Bu-
dapest Banktól 40 mill iót 
vett föl, majd tizet a Corvin 
Banktól, a szegvári takarék-
szövetkezettói pedig 5 millió 
forintot. Az utóbbit sikerült 
is megadnia. 

Az adósság egyre gyara-
podott, ám ezt tovább hal-
mozta Maksa. '94 januárjá-
ban közös vállalkozásba fo-
gott az ugyancsak vásárhelyi 
Mikroker re l , amelytől 15 
mill ió for intot kapott egy 
szegedi autószalon beindítá-
sához. A Dorozsmai úton 
bérelt ingatlant, három hó-
nap alatt egyet len üzletet 

sem s ikerül t nyé lbe ütni , 
ezért lehúzta a redőnyt. A 
kölcsönt azonban nem fizet-
te vissza. 

A Mikrotechnika számára 
'93 ősze a nagy kölcsönfel-
vételek j egyében telt . Az 
említetteken túl 45 milliót 
markolt fel az Iparbank vá-
sárhelyi kirendeltségétől. Fe-
dezetként két kamiont, szer-
v ízberendezéseke t , nyolc 
Toyotát és 80 Ladát vonulta-
tott fel. Késett a törlesztés, 
ezért a szerződést módosítot-
ták, a bank kikötötte, hogy 
csak rajta keresztül értékesít-
heti a gépkocsikat. Ez nem 
minden esetben történt így. 
Előfordult, hogy hat kocsit 
eladott, ám a 9,5 milliós be-
vételből csupán fél miljiót 
fizetett be a bankba. Egy idő 
után a pénzintézet megelé-
gelte a dolgot, 25 jármúvet 
maga értékesített 16,5 milli-
óért, Maksa Imre 17 milliót 
fizetett vissza, ám ez még 
mindig csak 33,5 millió és 
nem 45. És a kamatról még 
szó sem esett. 

A vásárhelyi bíróság 3 év 
6 hónap bör tönre í tél te a 
Mikrotechnika ügyvezetőjét, 
a megyei bíróság tegnap 1 
évvel csökkentette a bünte-
tést, mert Maksa csalásához 
nem fér kétség, ám ezen kí-
vül sikkasztás nem, csupán 
„tartozásfedezet megvonás" 
történt esetében. Az ítélet 
jogerős. 

V. F. S. 

Társtettes csalók kerestetnek Olasz egyetemi kérus Szegeden 
A Perugia i Egye tem 

Énekkara viszonylag fiatal 
együttes, 1987-ben alakult, 
de már elsó éveiben bekap-
csolódott az olasz zenei élet-
be. Kezdettől fogva célul 
tűzte ki, hogy a zene segítsé-
gével közvetlen kapcsolato-
kat épít az európai egyete-
mek között, utazásaival és 
más nemzetek kórusainak, 
zenekarainak meghívásával 

a személyes találkozásokat, 
egymás ku l tú rá jának mé-
lyebb megismerését kívánja 
előmozdítani az egységese-
dő, de sokszínűségében me-
gőrzendő Európában. A kó-
rus virágzó kapcsolatokat 
ápol Stockholm, Tallinn, Ki-
éi , T ü b i n g e n , F re iburg , 
Graz, Aix-en-Provence, Ali-
cante és más jelentős egyete-
mi városok együtteseivel, de 

M a g y a r o r s z á g o n e lőször 
vendégszerepel . Szegeden 
szerdán este 7 ó rakor ad 
hangversenyt a JATE aulájá-
ban. 

A koncert műsora teljesen 
eltér a magyar kórusok szo-
kásos repertoárjától, ugyanis 
az olaszok számára központi 
jelentőségű műfaj, az opera 
népszerű kórusdarabjai sze-
repelnek a hangversenyen. 

Jelenet az előadásból (Fotó: Schmidt Andrea) 

Királyfi és a koldusok 
A mesét mindenki ismeri. A királyfi szabad-

ságról, játékról álmodik, a koldusfiú pedig 
száp ruhákról, finom ételekről. Hogy mindket-
ten kipróbálhassák a másik életét, ruhát cserél-
nek. A cseréből persze bonyodalmak származ-
nak, s míg a kalandos történet bonyolódik ki-
derül, hogyan is élnek az angliai koldusok és a 
királyi nagyságok VIII. Henrik idejében. Nagy-
jából ennyi az eszenciája a Mark Twain Koldus 
és királyfi című regényéből készült, zenés szín-
padi adaptációnak, melyet a szegedi társulat 
tűzött műsorra a Kisszínházban. 

A Szegedi Rendőrkapi-
tány Gazdaságvédelmi Al-
osz tá lya t á r s t e t t e s ségben 
üzletszerűen jelentős érték-
re elkövetett csalás bűntet-
tének alapos gyanúja miatt 
nyomozás t fo ly ta t Nagy 
Endre András (szül.: Sze-
ged. 1959. 07. 02., an.: Fa-
zekas Julianna, f: vállalko-
zó) Szeged, Tisza L. krt. 40. 
alatti és fe lesége Nagyné 
Juhász Erzsébet (szül.: Sze-
ged, 1969. 08.26., an.: Nyi-
lasi Margit) Szeged, Tisza 
L. krt. 40. alatti lakosok el-
len. 

N e v e z e t t e k a S z e g e d , 
Szt. István tér 9. alatt autó-
mosó és javítóműhelyt üze-
meltettek, melynek bővíté-
sére tőkeerős üzlettársakat 
kerestek újsághirdetésen ke-

MÉG KÉT NAPIG 
( szerda, csütörtök) tart 

az öszi leértékelés 
a Itála Á r u h á z b a n 

férfiing KXMtX). egészruha 50%. 
női hiú/ 450, kélrészcsek 30%, 

női szoknya 450, kosz.tilmök .30%, 
pulóverek 350, férfiöltönyük 

és -zakók. 
Ballunok. dzsekik nagy 

választékban 30% 
árengedménnyel. 
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resztül . Az eddigi adatok 
szerint 1994 májusától ez 
év a u g u s z t u s á i g köze l 
1 0 - 1 5 m a g á n s z e m é l y je -
lentkezett és társult a meg-
hirdetett üzleti vállalkozásra 
egyenként 1-4 millió forint 
nagyságrendű készpénz be-
f i z e t é s é v e l . A b e f i z e t e t t 
a laptőkére Nagyék a Sze-
ged, Szt. István téri üzletet, 
annak te l jes árukészle té t , 
Sándorfalván lévő üdülőjiÉ 
ket és a tulajdonukban lévő 
OYD-OOl f rsz . Mercedes 
190 D típusú személygép-
kocsijukat jelölték meg fe-
dezetként. A megjelölt in-
gat lanokat és a gépkocsi t 
időközben eladták. A hitele-
zőkkel nem közölték a fede-
zetük megszűnését, illetve 
az újabb hitelek felvételénél 
is eltitkolták a fedezet hiá-
nyát, ezzel hitelezőiket té-
vedésbe ejtették. 

A felvett pénzkölcsönö-
ket először csupán részben, 
majd a későbbiekben egyál-
talán nem fizet ték vissza, 
így adósaiknak jelenleg kö-
zel 20 millió forinttal tar-
toznak. 

A gyanúsítottak augusz-
tus elején szegedi lakásuk-
ról ismeretlen helyre távoz-

tak. Ellenük elfogatóparan-
csot bocsátottak ki, de az el-
fogásukra tett intézkedések 
ez ideig e redményre nem 
vezettek. 

Személyleírásuk: 
Nagy E. András 175-180 

cm maga, telt testalkatú, ha-
ja szőkésbarna, hosszú, fej-
tetőn kopaszodik. Ruházata 
ismeretlen, különös ismerte-
tőjele nincs. 

Nagyné Juhász Erzsébet 
170 cm magas, közepes tes-
talkatú, haja szőkített, kö-
zéphosszú. Ruházata isme-
retlen, különös ismertetőjele 
nincs. 

Vélt feltalálási helyeik: 
az ország nagyvárosai, ma-
gasabb rendű szórakozóhe-
lyek, szállodák. 

A rendőrség kéri, hogy 
aki a nevezett személyekkel 
vagy azok tartózkodási he-
lyével kapcsolatban infor-
mációval tud szolgálni, úgy 
m u n k a i d ő b e n a Szeged i 
Rendőrkapitányság Gazda-
ságvédelmi Alosztályán a 
62/477-577-es számú tele-
fonon a 11^47-es melléken, 
munkaidőn túl a 07-es tele-
fonszámon, vagy az ország 
területén bármely rendőri 
szervnél jelezze. 

Umbria tartomány a festői 
Itália legszebb tájai közé tar-
tozik. Minden bizonnyal a 
természeti környezet is hoz-
zájárult, hogy a képzőművé-
szek gazdag hagyományai 
kapcsolódnak ehhez a vidék-
hez. A Szegednél valamivel 
kisebb Perugia etruszk emlé-
keivel, középkori és rene-
szánsz épüle te ive l és az 
umbriai festészet és szobrá-
szat kiemelkedő alkotásait 
őrző galériájával Itália egyik 
legismertebb múvészvárosa. 

Az ismert gyermekre -
gényből készült darab a dra-
maturg ia i döccenókke l 
együtt is (színpadra alkal-
mazta: Kárpáthy Zol tán) , 
igen kedves és meseszerű, 
f ü l b e m á s z ó be té tda la iva l 
(zene: Nagy Árpád, szöveg: 
Kormos Is tván) k íná l ja a 
rendezőnek a az é rdekes 
megoldásokat. Mészáros Ká-
roly, aki maga is szerepet 
vállalt a darabban (ő a jós-
ágos Hendon lovag) él is a 
helyzetek adta lehetőségek-
kel, kellő humorral és emel-
kedettséggel viszonyul a „ki-
rályi" témához. Szerencséjé-
re két remek gyerekember 
segíti ót munkájában. A da-
rab egyik főszereplője a ti-
zenhat éves Czene Zoltán, 
aki kellő arisztokratizmussal 
rende lkez ik ahhoz , hogy 
hercegi szerepet bízzanak rá. 
A kékvérűek méltóságával, a 
világ valós dolgairól keveset 
tudó uralkodók naivitásával 
formálja meg Edward figu-
ráját. Rózsa István hiteles 
ko ldus f iú , a f fé l e a ranyos 
maci, aki kissé nehézkesen 
mozog a színpadon, de ép-
pen darabossága bájos eset-
lensége miatt eredeti. 

A felnőtt szereplők látha-
tó élvezettel bújtak a gyer-
meki világ felnőtt-szerepei-
be. Jakab Tamásnak kedve-
sen gonosz nagybácsit, Ja-
chinek Rudolfnak aranyosan 
ripacs VIII. Henriket, Far-
kas Andreának mesebelien 
rosszindulatú testvért, Szan-
ka Dórának kislányosan ősz-
inte alattvalót. Mészáros Ká-
rolynak gyermekien roman-
t ikus „ő rangya l t " , Bobor 
Györgynek kedvesen bum-
fordi í télömestert sikerült 
megformálni . A koldusok 

közül Kiss László tetszett a 
legjobban, aki megható „bal-
ladájával" külön színfoltja 
az előadásnak. Galkó Bence 
és Dobó Alexandra szeretni-

valóan közönségesek. Szabó 
Mária amolyan valódi nép-
mesehős , a V ö r ö s h a j ú r a , 
vagyis Bicskey Lilire pedig 
nem lehet nem odafigyelni. 

A gyönyörű színekben 
pompázó, mesebeli jelmezek 
(terv:Mo!nár Zsuzsa) erejé-
ből sajnos sokat levett a kis-
sé bonyolult és fullasztóan 
meleg színű díszlet (terv: 
Iszlai Zo l t án ) , ame lynek 
mozgatása is láthatóan prob-
lémát jelentett a műszaknak. 
A koreográfus jópofa tácbe-
tétekkel mozgatta meg a sze-
replőket, az előadás ritmusa 
és időtartama éppen gyere-
kekre méretezett. Bizonyára 
sok gyerek fog jól szórakoz-
ni, ha elmegy a Kisszínház-
ba megnézni a Koldus és ki-
rályfit. 

Pacsika Emil ia 


