
A Magyar Újságírók Romániai Egye-
sületének (MÚRE) igazgatótanácsa 
csütörtökön közzétett állásfoglalásá-
ban éles hangon kifogásolta, hogy az 
eljárás nem csupán méltatlan, hanem 
ugyanakkor diszkriminatív is, hiszen 
a román nyelvű Familia folyóirat 
megszüntetéséről döntő, ugyancsak 
december 15-i tanácsi határozat nem 
tartalmaz hasonló, a munkatársak 
végzettségére vonatkozó kitételt. A 
MÚRE kifogásolja, hogy a munkaadó 
három héttel a folyóirat átvétele után 
sem kötött munkaszerződést a kollé-
gákkal, így a most elbocsátott (majd a 
munkájukat mégis folytató) szerkesz-
tők előbb kapták kézhez a felmondá-
sukat, mint a munkaszerződést.

A Várad folyóirat új kiadója nem 
biztosított megfelelő munkafeltéte-
leket, nem oldotta meg az egyoldalú 

döntése óta eltelt hetek alatt a ké-
szülő lapszámok tördelését és ter-
jesztését: a felmondási idejüket töltő 
szerkesztőkön kívül egyetlen mun-
katárs maradt a lapnál. Ugyanakkor, 
a tanácsi határozatra hivatkozva, az 
önálló intézményből részleggé lefo-
kozott munkaközösségtől elvárják két 
folyóirat – a Várad mellett a Biharor-
szág havilap – szerkesztését, továbbá 
a könyvkiadási tevékenység folyta-
tását. „Ez diszkriminatívnak számít, 
mi jeleztük a megyei tanácselnök-
nek, hogy korrigálást kérünk. Ezt ők 
meg is tették, de mi tartózkodtunk a 
szavazástól, mivel megtámadtuk a 
közigazgatási bíróságon a decemberi 
döntést. A célunk az, hogy nyilvánít-
sák semmisnek a tanácsi határozatot, 
amivel megszüntették a kulturális 
folyóiratokat” – mondta el megkere-

sésünkre Borsi. Hozzátette, azt akar-
ják, hogy a Várad és a Familia is kapja 
vissza önálló intézményi státuszát. „A 
mostani korrigálás, hogy a két szer-
kesztő folytathatja munkáját, csupán 
kis módosítás. Azt szeretnénk, hogy 
töröljék el a tanácsi határozatot és 
mindkét folyóirat nyerje vissza az ön-
állóságát” – fejtette ki lapunknak a 
Bihar megyei önkormányzat RMDSZ-
es tagja. Rámutatott, a Váradnak je-
lenleg nincs tördelőszerkesztője, így 
a szerkesztői munka ellehetetlenül. 
„A pikantériája a történetnek, hogy 
az RMDSZ-frakció és a Bihar megyei 
RMDSZ nemcsak a magyar kulturális 
intézmények mellett és a leépítések 
ellen állt ki, hanem a román kulturá-
lis intézmények mellett is. A román 
nemzetiségű tanácsosok nem álltak 
ki a román kulturális intézmények 
mellett. Mi nemcsak a Várad, de a 
Familia folyóirat megmaradásáért is 
küzdünk” – jelentette ki Borsi.

Csütörtökön zajlott egyébként a 
tárgyalás a nagyváradi közigazgatási 
bíróságon, ahol a Várad megszünte-
tésének jogszerűségét vizsgálták az 
RMDSZ Bihar megyei szervezetének 
beadványa alapján. Borsi szerint az 
ügyben jövő héten születhet alapfokú 
bírósági ítélet. Szűcs László, a Várad 
korábbi főszerkesztője december kö-
zepén jelentette be, hogy a kulturális 
folyóiratokat is érinti a Bihar Megyei 
Tanács pénzügyi megszorításokat 
célzó átszervezése. Szűcs diszkrimi-
nációnak, teljességgel vállalhatatlan-
nak tartotta a tervezett megszorításo-
kat, ezért január 1-től nem is kívánta 
folytatni a munkát; őt követte Máté 
Zsófi a a főszerkesztői tisztségben.
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Folytathatja szerkesztői 
munkáját a megyei könyvtár 
alkalmazásában az intézmé-
nyi önállóságától megfosztott 
Várad kulturális folyóirat két 
alkalmazottja – döntött csütör-
tökön a Bihar Megyei Tanács. 
Az RMDSZ azt szeretné, ha a 
Várad és a Familia folyóirat 
visszanyerné önállóságát.

 » KISS JUDIT

M égis folytathatja szerkesz-
tői munkáját a megyei 
könyvtár alkalmazásában 

az intézményi önállóságától meg-
fosztott Várad kulturális folyóirat 
két alkalmazottja, Máté Zsófi a 
eddigi főszerkesztő és Fried Noé-
mi Lujza szerkesztő – mondta el a 
Krónika megkeresésére Borsi Imre 
Loránt Bihar megyei tanácsos a 
képviselőtestület csütörtöki ülését 
követően. A Várad című lap kiadá-
sát 2021-től a Gheorghe Șincai (Bi-
har) Megyei Könyvtár vette át, a ve-
zetőség január 21-én elbocsátotta 
a két szerkesztőt, arra hivatkozva, 
hogy a végzettségük nem felel meg 
a Bihar Megyei Tanács decemberi 
15-i határozatában szereplő felté-
teleknek. További négy munka-
társtól január 1-jétől váltak meg, 
szintén a tanácsi döntés nyomán. 
Máté Zsófi a lapunk megkeresésére 
elmondta, az új rendelkezés már 
felsőfokú végzettséget követel az 
alkalmazottaktól.

A MÉLTATLANNAK ÉS DISZKRIMINATÍVNAK VÉLT ELJÁRÁS UTÁN MÉGIS MARADHATNAK A NAGYVÁRADI FOLYÓIRAT SZERKESZTŐI

Újra önállóvá tennék a Várad kulturális lapot

 » A most elbo-
csátott (majd a 
munkájukat még-
is folytató) szer-
kesztők előbb 
kapták kézhez a 
felmondásukat, 
mint a munka-
szerződést.
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A Várad folyóiratnak jelenleg nincs tördelőszerkesztője, így a szerkesztői munka ellehetetlenül

 » MOLNÁR JUDIT

Kellemes meglepetést okozott a 
világjárvány nyomorúságának 

közepette élő előadásra vágyó kö-
zönségének a nagyváradi Szigligeti 
Színház, műsorra tűzve a várszín-
házban már tavaly augusztusban 
előkóstoltatott improvizációs játé-
kot, a Főnixtervet. Bevallom, jó adag 
fenntartással váltottam meg a hétvé-

gi jegyem, azon morgolódva, hogy a 
„kimaradás” közelgő első évforduló-
ján miért a rögtönzés kap előnyt, any-
nyi lehetséges nagy sikerű színpadi 
mű helyett?! De nem töprengtem so-
kat, hiszen ismert rosszmájúságom 
már súgta is választ: az improvizáci-
óra rá lehet majd kenni az esetleges 
melléfogásokat. De szerencsére az 
meg sem fordult a fejemben, hogy 
hagyom az egészet a csudába, mivel 

akkor az okoskodással én fogtam 
volna jó nagyot mellé, hiszen nem 
élhettem volna át az alig másfél órás, 
élményszerű produkciót.

Gyakran emlegetjük egy-egy előa-
dással kapcsolatban: mintha a mi 
életünket láttuk volna viszont a szín-
padról, de ez a jelenetsor valóban a 
leghétköznapibb életmozzanatok-
kal szembesítette a közönséget. S 
mindezt talán nem is lehetett volna 
jobban összehozni, mint éppen a 
rögtönzés fegyverével. Színlap hiá-
nyában név szerint nem tudom, ki-
nek kellene megköszönnöm az ötle-
tet, így hát egyaránt kalapot emelek 
Botos Bálint rendező és Kárpáti Péter 
dramaturg, valamint a fellépő színé-
szek előtt.

A mindennapokból ismert karak-
terek és helyzetek improvizációs 
feldolgozásának sok évszázados 
hagyománya, a commedia dell’arte 
játékstílus ezúttal is biztosította a 
tökéletes alakítás lehetőségét Balogh 
Attila, Csatlós Lóránt, Firtos Edit, Fo-
dor Réka, Kiss Csaba, Kocsis Anna, 
Kovács Enikő, Rácz Endre, Tasná-
dy-Sáhy Noémi és Trabalka Cecília 
számára. Florina Belinda Vasilatos 
díszletei és jelmezei segítették, hogy 
virtuóz módon villanthassák fel egy 
társasház lakóinak legkülönbözőbb, 
de mindannyiunk által jól ismert 

örömeit, bosszúságait, bimbózó 
vagy már hervadó érzelmeit, a nem-
zedékek közti majdnem állandó tor-
zsalkodást, barátságot, irigykedést, 
őszinteséget és hazugságot.

Az üresjáratokról mit sem tudó, 
dinamikus történetsor végén pedig, 
mintegy megmagyarázva a címet ki-
mondják: mindent helyre lehet hoz-
ni, mindig újra lehet az életet kezde-
ni, ahogy a mitológiai főnixmadár is 
újraéled a tűzhalál után. Játékukat 
egyetlen szóval tudom csak érté-
kelni: tökéletes volt, köszönet érte! 
Mintha egy mestercukrásznak olyan 
remekbeszabott tortáját eszegettük 
volna, amelynek minden szeletébe 
– a kellemes közös íz mellé – va-
lami sajátos zamatot rejtett volna 
el, ne lehessen őket egymással ösz-
szetéveszteni. Ahogy a folytonos 
rögtönzésekből sikert tudtak ková-
csolni a hajdani vándorszínészek, 
mindig valami új ötlettel dobva fel a 
már jól ismert karaktereket, a Szigli-
geti Színház művészeinek is ugyan-
ilyen módon sikerült: a szűnni nem 
akaró taps a legjobb bizonyíték arra, 
hogy nemcsak a művészek várták 
már az igazi találkozót a közönség-
gel, hanem a nézőknek is legalább 
ugyanannyira szükségük volt erre a 
közösen fogyasztható, zamatos élet-
szeleteket kínáló élményre.

Zamatos életszeletek: a Főnixtervet vitte színre élőben a Szigligeti Színház

 » Mindezt talán 
nem is lehetett 
volna jobban 
összehozni, mint 
éppen a rögtönzés 
fegyverével.

Virtuóz módon felvillannak egy társasház lakóinak legkülönbözőbb, de közismert örömei, bosszúságai




