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Kolozsvári szórólapok eltérő nyelvezete

K

étnyelvű, román és magyar nyelvű turisztikai
szórólapokból tallózok.
A többnyelvűség az önkifejezés
szabadságát nyújtja, de amikor
ugyanazt fejezik ki más-más
nyelven, az adatoknak, a mondanivalónak azonosaknak kellene
lenniük. Már a város megnevezése is eltérő: Kolozsvár, ClujNapoca. Nem csoda hát, ha a
magyar szöveg igyekszik a több
mint száz évvel ezelőtti múltból
meríteni, míg a román szöveg az
elmúlt száz esztendő vonatkozásaiból, fenntartva magának
– a város dák nevével sugallva –
az elsőséget.
Az még „érthető”, hogy a magyar személyiségekről elnevezett egykori utcanevek teljességében megváltoztak: Bocskaiból Avram Iancu lett, Ferenc Józsefből Horea vagy Deák Ferencből egyszerűen Hős
(Eroilor). Az már kevésbé, hogy
a magyar nevek elhallgatása következetesen megfigyelhető a román szövegismertetőben. A Farkas utcai (Mihail Kogălniceanu) református
templom román nyelvű bemutatója ezért feltűnő módon rövidebbre sikeredett, miközben Báthory István, I. Rákóczi György és Apafi Mihály fejedelem, valamint Régeni Asztalos János szószékkészítő nevei elhallgattattak. Csak – „a román származása” miatt elfogadott, sőt „népszerűsített” – Corvin Mátyás neve kerül említésre. A szász személyiségekkel
már nincs ilyen megkülönböz-

tetés, mind Elias Nicolai, mind
Benedict Mueck kő faragók
munkáját dicséri a szövegíró.
A Sétatér (román fordítása:
központi park) magyar nyelvű leírása megemlíti Pákey Lajos és Kós Károly építészek neveit, a román megfeledkezik róluk. Az agrobotanikai kertet viszont Iuliu Prodan professzorról elnevezett parkként emlegeti, a híres botanikus kerttel pedig feltétlenül párosítja
Ale xandru Borza személyiségét, miközben megfeledkezik a
fűvészkertet alapító Mikó Imre nevéről. A Rönk park és az
egyetemi sportpark megnevezésénél és leírásánál már nincsenek lényegi eltérések. Annál nagyobb az „egyetértés” a
Fellegvár ismertetésénél, ahol
Ferencz József császár és Erzsébet királyné neve mindkét
szövegben megtalálható. Említést tesznek továbbá az 1848-as
forradalom áldozataira emlékeztető hatalmas keresztre, az
időközben átkeresztelt Belvedere szállóról azonban megfeledkeznek. Amiként egy másik
szórólapon a Hóját is süllyesztőbe szánják, meg sem említik a
néprajzi múzeum szabadtéri részének a bemutatásánál.
A román leírást más nyelvvel
társító szórólapok esetében már
könnyebb és egyszerűbb a közös
nevezőre jutás. A Házsongárdi
temetőt ismertető általános szöveg még elfogadható románul és
franciául egyaránt, a sírok válogatása azonban egyoldalú. A bemutatott sírok közül kettőn ol-

vashatóak a nevek: Emil Isac és
családja, valamint Iulian Pop,
„Kolozsvár (azaz Cluj-Napoca)
első polgármestere” sírkövén.
Miközben a temetőben eltemetett híres személyiségeket ismertető válogatás három magyar és három román személyt
és sírkövét mutatja be. Sok emberöltővel ezelőtt halt meg Apáczai Csere János, (gróf) Bánffy

György, sőt Brassai Sámuel is.
Annál frissebb Emil Racoviţă,
Ion Agârbiceanu és Adrian Marino emlékezete.
A „béke” kedvéért az egyik
szórólap a Tükör utcát mutatja be, kivételesen megemlítve
Alpár Ignác tervező kilétét. Innen idézek: „A két épület csaknem teljesen szimmetrikus, tükörkép hatását keltik, kivéve a

keleti és nyugati homlokzatot.”
Úgy látszik, a kolozsvári turisztikai szórólapok eltérő nyelvezete azt bizonyítja, hogy a keleti és
nyugati mentalitás nem teszi lehetővé a tükörfordítást.
DR. ÁBRÁM ZOLTÁN
A szerző marosvásárhelyi
egyetemi tanár
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Tükör (utca) által homályosan. A keleti és nyugati mentalitás nem teszi lehetővé a tükörfordítást

Nicolás Maduro venezuelai elnök legfőbb támasza: a hadsereg
Kulcsszerepet játszik a jelenlegi venezuelai válságban az
erős hadsereg, Nicolás Maduro
szocialista elnök hatalmának
legfőbb támasza –írja az AFP
francia hírügynökség abból az
alkalomból, hogy Maduro bejelentése szerint a hétvégén
egy katonai támaszpont ellen
irányuló „terrorista támadást”
vertek vissza Caracastól nyugatra, Valencia közelében.
A hadsereg főszerepet játszik az ország stratégiailag
fontos gazdasági ágazataiban,
így az olajiparban is. Az orosz
és kínai fegyverekkel felszerelt fegyveres erőt az időközben elhunyt Hugo Chávez követőjének (chávistának), nemzetinek és antiimperialistának minősítik, melynek vezetői „abszolút és feltétlen lojalitással” tartoznak Nicolás
Madurónak.
A Bolívari Nemzeti Fegyveres
Erő (FANB) létszámát 365 ezer
főre teszik elemzők, s ez a létszám a szárazföldi erők, a légierő, a haditengerészet, valamint a nemzeti gárda és a tartalékosok között oszlik meg. Ereje vetekszik a szomszédos Brazília hadseregének erejével, miközben Venezuelában körülbelül 30 millióan laknak, míg Brazíliában 210 millióan.
2006-ban az Egyesült Államok megtiltotta észak-amerikai fegyverzet és katonai technológia eladását és átadását Venezuelának, ami arra késztette Hugo Chávez akkori elnököt,
hogy az új „stratégiai szövetsé-

gesekhez”, Oroszországhoz és
Kínához forduljon.
Oroszország a katonai aktivitást figyelő nem kormányzati szerv, az Állampolgári Ellenőrzés szerint szállított Venezuelának tűzfegyvereket, rakétavetőket, páncélozott hadieszközöket, légvédelmi rendszereket, harci repülőgépeket és helikoptereket, valamint rakétákat is. Kínából híradós felszere-

lések, radarok, páncélozott járművek, repülőgépek és helikopterek érkeztek.
Maduro kormányának 32 minisztere közül tizenkettő katona, tíz közülük még aktív, kettő nyugállományú. A hadsereg
élén Vladimir Padrino López
tábornok áll, aki védelmi miniszterként egyfajta szuperminiszter. A katonák vezette
kulcstárcák között van az el-

nöki hivatal, a belügyi, az igazságügyi, az élelmezési, a mezőgazdasági, a halászati, a lakásügyi, a villamosipari tárca,
valamint a közmunkaügyi minisztérium.
Az ellenzék Rodolfo Marco
Torres ezredest, az élelmezési tárca vezetőjét teszi felelőssé az országot sújtó élelmiszerhiányért.
Manuel Quevedo tábornok,
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Feltétlen lojalitás. A hadsereg főszerepet játszik az ország stratégiailag fontos gazdasági ágazataiban

lakásügyi miniszter irányítja
Maduro kormányzatának egyik
kiemelt programját, 1,7 millió szubvencionált lakás megépítését.
Az ellenzék bírálja a katonák
nagyarányú részvételét a kormányzatban, azt, hogy beleártják magukat a politikába. „Hugo
Chávez legnagyobb hibája az
volt, hogy kiengedte a katonákat
a laktanyákból. Ki fogja őket oda
visszaküldeni?” – tette fel a kérdést tavaly Henry Ramos Allup
politikai veterán, a parlament
volt elnöke.
Televíziós csatorna, bank,
autóösszeszerelő üzem, építési csoport szintén részét képezi azoknak az intézményeknek, amelyek fölött katonák
gyakorolnak ellenőrzést. A listát gyarapítja a 2016-ban alapított Camimpeg, a bányászati,
kőolaj- és gázkitermelési ágazatokat tömörítő vállalat. Ennek a társaságnak ugyanazok a
funkciói, mint a nyílt Pdvsának
(Petroleos de Venezuela): megújítani és működtetni a kitermelőhelyeket, eladni, terjeszteni a bányászati, az olaj- és gázipari, illetve vegyipari termékeket.
A Camimpeg az „ipar katonai
motorja” Maduro szerint. Az elnök ennek segítségével akar
szembeszállni a „gazdasági háborúval”, amelyet szerinte az
ellenzék és a vállalkozók vívnak kormánya destabilizálásának céljával.
BALOGH LEVENTE

