
Polgári hetilap

Első alkalommal szervezték meg szeptember 

8–10. között Budapesten a Transylvanicum 

Fesztivált a festői környezetet biztosító Nehru 

partnak nevezett Duna-parton. A Tiltott Csí-

ki Sör és a magyar főváros polgármesteri hi-

vatala által támogatott háromnapos rendez-

vény a hagyomány, a turizmus és a gaszt-

ronómia jegyében várta az érdeklődőket. A 

nagy népszerűségnek örvendő fesztivál nem-

csak az erdélyiek és magyarországiak, ha-

nem a külföldi turisták körében is nagy siker-

nek örvendett.
8–9.

Hanga Ádám válogatott 
játékos: Magyarországot
a kosárlabdatérképre!

Gyülekezeti találkozó: 
unitárius feltöltődés
a Tordai-hasadékban

Vándortársulat Thália 
szekerén a Bánság 
döcögős útjain

Transylvanicum: Pesten Erdély

4.

7.

11.
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Látszólag mindenki fellélegzett, amikor 
a magyar diplomácia határozott fellépé-
sének köszönhetően a marosvásárhe-
lyi katolikus gimnázium sorsa átmeneti-
leg rendeződött. A magyar kormány si-
kerként könyvelheti el, hogy a kisebb-
ségi jogokat folyamatosan lábbal tipró 
Románia visszakozásra kényszerült, hi-
szen ne férjen kétség ahhoz, hogy kül-
ügyi tiltakozás nélkül – az ominózus bí-
rósági döntésre hivatkozva – a helyi tan-
felügyelőség rég áthelyezte volna a gye-
rekeket más iskolákba. Paradox mó-
don a Tudose vezette román kormány is 
fellélegzett, mert az iskolacirkusz ren-
deződésének oldalvizén megmaradt 
az RMDSZ-szel fenntartott paktuma. 
Amúgy jellemző az RMDSZ politizálásá-

ra, hogy hiába van egyezsége a Szociál-
demokrata Párttal, önmagában képtelen 
egy ilyen iskolaügyre megoldást találni. 
Ha ennyire sem telik a kormányzópárttal 
kötött paktumból, kérdés, hogy lehet-e 
ennél nagyobb horderejű ügyek megol-
dására számítani?

Dicséretes módon a magyar külpoli-
tika végre arra a pászmára állt rá, ami-
re mindig is szükség lett volna a triano-
ni országcsonkítás óta. Huszadik száza-
di történelmi tapasztalatok bizonyítják, 
hogy a Kárpát-medencei utódállamokba 
szorult magyarság jogainak érvényesí-
téséhez a szép szavak nem elegendőek. 
Példa rá a közelmúltban lezajlott, mo-
solydiplomácia-ízű román–magyar kül-
ügyminiszteri találkozó, amikor a román 

külügyminiszter még mindent meg-
ígért, de rögtön el is felejtette. A kétolda-
lú megállapodásról szóló egyezségen jó-
formán még meg sem száradt a tinta, és 
bírósági határozatra hivatkozva a román 
tanügy-minisztérium fel is számolta a 
katolikus gimnáziumot.

Ehhez hasonló, illetve ennél kemé-
nyebb meccsek ígérkeznek Kárpátal-
ja magyarságának védelmében is, ahol 
a kijevi hatalom teljesen felszámolná 
a nemzetiségi oktatást. Igaz, hogy az 
orosz nyelv ukrajnai kiirtása a tét, de 
mivel ezt így nem lehet törvénybe ik-
tatni, egy kalap alatt elintéznék az „ős-
ellenség” magyarokat is. Nincs új a 
nap alatt, csak a módszerek és a rend-
szerek változnak.

Magyarország kormánya ma már 
nem csak az erősödő migráció elle-
ni harc végvárainak egyike Európában: 
az unió és a környező sovén nemzetál-
lamok ellenében kell megvédenie saját 
nemzeti közösségeit is. Ebben a harc-
ban az országnak évszázados tapasz-
talatai vannak, ezért a kormány hely-
zeti előnye, hogy hideg fejjel elemez-
heti, melyik módszer volt sikeres és 
melyik nem.

Ma már egyértelmű, hogy minden 
bevethető diplomáciai eszközre szük-
ség van. Ha ügyesen csináljuk – lásd 
a V4-ek együttműködését –, az ered-
mény nem marad el. A politikában 
ugyanis az igazság rendszerint az erő-
sebb oldalán áll.

Diplomáciai „keménykedés”
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Hagyományos szőttesek: osztatlan sikert aratott a mintegy ezer erdélyi termék

Háromnapos rendezvényen mutatták be a régió gasztronómiáját, zenéjét, népviseletét
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