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• RÖVIDEN
Kriterion-koszorú Korniss Péternek
A csíkszeredai Kriterion Alapítvány alapító elnökének, Domokos
Gézának a kezdeményezésére 1996 óta Kriterion-koszorúval jutalmazza
azokat a személyiségeket, akik Erdély hírét vitték a nagyvilágba, akik
munkásságukkal Európa és a világ szellemi áramlataiba kapcsolták az
erdélyi magyarság szellemi értékeit. A szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményükben azt írják, hogy az alapítvány kuratóriuma úgy döntött,
az idei Kriterion-koszorút Korniss Péter, a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas magyar fotográfusnak
ítéli oda. Korniss Péter Kolozsváron született 1937-ben. Munkássága az
egyik leggazdagabb magyar fotográfiai életmű. Hírnevét a kelet-európai
– elsősorban erdélyi – paraszti életforma és kultúra fényképezésével
alapozta meg. Az 1979 és 1988 között készült A vendégmunkás című, egy
ingázó munkás életét megörökítő sorozata a magyar fotográfia egyik
mérföldkövének tekinthető. A Kriterion-koszorú átadását december 8-án
Budapesten tartják, a Magyar Nemzeti Galériában. Laudációt mond Barabási Albert László, szintén Kriterion-koszorúval kitüntetett fizikus.
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Sok a nehéz sorsú, rossz
körülmények között élő család

A

nemrég lezajlott helyhatósági választási kampány során
néhány kiadványt kaptunk mi is az
RMDSZ részéről. A legvaskosabb
a Hargita megyei tanácselnök
programjáról szólt. Pár gondolatom
lenne ezzel kapcsolatban. Maga a
kiadvány nagyon tetszetős, sok fotót tartalmaz, nyomdailag elegáns
és biztosan nem olcsó. Szerintem
kevesebb költekezéssel is le
lehetne bonyolítani a választási
kampányokat Székelyföldön, az ország egyik legszegényebb vidékén.
Mivel pedig a korábbi megyeitanács-elnököt választották újra a
szavazók a negyedik mandátumra,
ezért fontos ennek a könyvecskének a tartalma, mert a megyénket
olyan irányba vezetik, ahogy az fel
van vázolva a kiadványban. Kifogásolom, hogy a szöveg tele van
közhelyekkel, például hogy „megoldjuk, odafigyelünk, fejlesztjük”
stb. Több konkrét számadat lenne
elvárható, olyan ígéretek, amelyeket esetleg számon is lehet kérni a
mandátum lejártakor.
A legnagyobb mulasztás, ami
aggasztó is, szerintem az, hogy
nem jelenik meg konkrétan, akár
mint egyik fő vezérfonál, a megye
falvainak a jövője, a megmaradásukért való munkálkodás, az erre
vonatkozó konkrét tervek, a munkahelyteremtés. Főleg a hegyvidéki
településekről beszélek, amelyek
a várostól is távolabb vannak. Ide
kapcsolódik a fiatalok kivándorlásának, elvándorlásának immár több
évtizedes súlyos kérdése. Köztudott, hogy Románia a kivándorlás
tekintetében világrekorder, Szíria
után a második. Utóbbi ország-

ban viszont egy hosszú, keserves
háború folyt. Nem is tudjuk, hány
millió ember, főleg fiatal hagyta el
az országunkat békeidőben, uniós
és NATO-tagként, 30 év alatt, a
kommunizmus összeomlása után.
A romániai magyarságnak is lassan
fele marad a harminc évvel korábbinál. Röviden úgy fogalmaznék, hogy
a Székelyföldnél maradva, történelmünk egyik legnehezebb korszakát
éljük át napjainkban. Semmi túlzás
nincs ebben, a demográfiai adatok
is jól mutatják ezt. Sok településünk
szó szerint elfogy, felszámolódik.
Román szociológusok szerint a romániai falvak szegénységet és szomorúságot árasztanak magukból. Az
elvándorlás, népességfogyás első
számú súlyos társadalmi problémánk, ami megfelelő és maximális
figyelmet, elköteleződést követel a
megyevezető részéről. Mondhatni
minden ténykedés, megszólalás
az itthon való boldogulásért kell
történjen. S még nem is beszéltünk
olyan kérdésekről, mint a falusi
egészségügyi ellátás beszűkülése,
napról napra való lepusztulása.
Arról, hogy a román nagy politika
csak grandiózus nagy kórházak
építésének a terveivel dobálózik
évtizedek óta, miközben egyetlen
kórházat sem építettek és főleg a
falusi orvosi ellátást bűnös módon
elhanyagolták. Az alapellátást. Ez a
folyamat Hargita megyében is jelen
van, pár év múlva pedig igen nehéz
helyzettel fogunk szembesülni. Az
oktatásról, iskolaelhagyásról, analfabetizmusról is beszélni kellene. A
megyénk tanácselnökének programjában egy szó sincs a cigányság
életével kapcsolatos rengeteg
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felhalmozódott problémáról. Egy
mostani szociológiai kutatás szerint
Erdélyben 105 000 magyar anyanyelvű cigány személy él, jelentős részük
Hargita megyei. Mint tudjuk, ezek
az emberek főleg Székelykeresztúr,
Udvarhely, Alcsík és Kászon vidékén
élnek, többnyire falvak szélén,
nyomortanyákon. Azt is tudom, hogy
az RMDSZ leghűségesebb szavazói
tájainkon a cigány emberek, akik választások napján már a reggeli órákban mindig leadták szavazatukat a
tulipánra. Sok helyen éppen ezért a
cigány emberek szavazatai döntik
el, hogy ki lesz a polgármester.
Ahol az elöljárók komolyan vették,
nem csak ígérgettek, ott történtek
pozitív lépések, de a téma ismerőjeként elmondhatom, hogy rengeteg
tennivaló felhalmozódott a falvaink
peremén. Sok helyen hihetetlenül
nehéz az ivóvízhez való hozzájutás,
mondhatnám szaharai körülmények
vannak, rendezetlen területviszonyok, az oktatás hatékonysága,
eredményessége… Erről is jobb nem
beszélnem. Másik dolog az orvosi
ellátáshoz, megelőző tevékenységhez való hozzáférés. A képzetlenség,
tudatlanság és a többi. Nem merném
kijelenteni, hogy igazi fejlődés történt harminc év alatt. Kinek kell felvállalnia igazán az itteni cigányság
problémáit? Ki kell mondani, hogy
a megye jövőjével alaposabban,
komolyabban, körültekintőbben kell
foglalkozni. Mert igenis válságos évtizedeket élünk. Több szerénységre,
kevesebb dicsekvésre, eredményesebb munkálkodásra van szükség. A
valódi törődésnek tükröződnie kell
akár egy választási propagandaszövegben is, mert egyik választás
megy, a másik jön…
Sztojka Tamás

