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Viszonylag kevés szó esett a médiában ar-
ról, hogy májusban a kolozsvári városhá-
za által szervezett városnapok kezdetén 
durva történelemhamísító és diszkrimi-
natív cselekedetre került sor. Az történt, 
hogy a Polgármesteri Hivatal a kincses 
város főtérének nyugati sarkára a 20. szá-
zad elejéről származó, a Státus Palotákat 
ábrázoló kép óriásposzter-reprodukció-
ját helyezte ki. Minden jóérzésű kolozsvári 
láthatta, hogy a poszter súlyosan megha-
misítja a történelmet. Az eredeti fénykép-
felvételhez képest a városháza poszteré-
ről eltávolították a magyar vonatkozású 
üzletneveket és feliratokat, ezzel tagadva 
a város történelmi identitását, Kolozsvár 
magyar múltját.

A történelemhamisító és diszkrimina-
tív posztert végül eltávolították köszön-
hetően annak, hogy a Musai-Muszáj el-
nevezésű civil szerveződés bejelentette: 
feljelentést tesz a Kolozsvári Polgármes-
teri Hivatal ellen az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanácsnál.

Nem telt el egy hónap a kolozsvá-
ri esettől, és Nagyváradon magyaro-
kat gyalázó falragaszok jelentek meg. A 
piros-sárga-kék alapú lapon az a szöveg 
áll, hogy „románok vagyunk, és megvéd-
jük földünket, népünket és történelmün-
ket”. Alatta egy piros-fehér-zöld folt fe-
hér sávjában a Magyarország felirat sze-
repel, amit piros vonallal áthúztak, a lap 
alján pedig egy nyomdafestéket nem 

tűrő magyargyalázó felszólítás szere-
pel. A Pece-parti városban, ahol a ma-
gyarság aránya még mindig kiteszi a la-
kosság mintegy negyedét, több helyen 
is megjelentek hasonló feliratok, tehát 
nem egy elszigetelt jelenségről van szó. 
A napokban derült ki az is, hogy Nagy-
várad (is) búcsút mondhat a többnyelvű 
utcanévtábláknak.

Viszonylag friss hír, hogy a képvise-
lőház után a román parlament szená-
tusa is elutasította a Székely Nemze-
ti Tanács (SZNT) által kidolgozott és 
Kulcsár-Terza József háromszéki képvi-
selő által beterjesztett törvényjavasla-
tot, amely területi autonómiát irányoz-
na elő a Székelyföldnek. Az akármilyen 

szintű autonómiát egyenesen ördögtől 
valónak tekintik Romániában. 

Az úton-útfélen hangoztatott centená-
rium évében Romániában kevés ok van 
az ünneplésre. Ám továbbra is csodálato-
san működik a xenofóbia, sokaknak okoz 
mérhetetlen kielégülést, ha gyalázhatják 
az „ősellenséget”. Románia nem küzd az 
arab világból terjedő migráció veszélyé-
vel. A románoknak mi magyarok jelentjük 
a bevándorlókat, akik ellen küzdeni kell 
minden eszközzel. Sosem felejtenek em-
lékeztetni bennünket: Erdélyben mi idege-
nek vagyunk, jöttmentek, akik belecsöp-
pentünk egy „ősi kultúrába”.

A történelmi igazság persze egészen 
más. És Trianon is régen volt… 

Régen volt Trianon
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Románia legnagyobb és legszínvonalasabb filmes 

rendezvényét, a Transilvania Nemzetközi Film-

fesztivált idén május 25. és június 3. között tar-

tották meg Kolozsváron. A magyar film kedvelői-

nek csemege volt, hogy az elmúlt másfél évtized-

ben még soha nem vetítettek annyi magyar al-

kotást, mint az idén. A TIFF idén is hű maradt a 

multikulturális bőséghez: izlandi feketekomédián 

át szlovák akciófilmig mozis svédasztalt varázsolt 

az érdeklődők örömére.
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Széles Anna színésznő, valamint két kiváló magyar filmrendező, Mészáros Márta és Szabó István a TIFF életműdíjában részesült

Rekordszámban vetített magyar filmekben és kétszáz programban bővelkedett az idei TIFF

Liga 1: harc
a bennmaradásért, 
küzdelem Európában

Uniós adatvédelem: 
biztonságban leszünk
a világhálón?

Tóthfalussy Béla,
az erdélyi magyar falu 
krónikása
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A hentestől a pocsék szomszédig
FOTÓK: TIFF
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