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MEGFELLEBBEZTE A CNCD DÖNTÉSÉT A KOLOZSVÁRI MAGYAR BÁBSZÍNHÁZ KEZDEMÉNYEZŐ CSOPORT

Bábszínházügy: perel a KOMAB
Sorozatos diszkrimináció 
éri a vezetőség részéről a 
kolozsvári Puck Bábszínház 
magyar tagozatát, ezért 
megfellebbezte az Orszá-
gos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) döntését 
a bíróságon a Kolozsvári 
Magyar Bábszínház kezde-
ményező csoport (KOMAB) 
– közölték tegnap a magyar 
intézmény létrehozását 
kezdeményezők. Felsorolták, 
több tekintetben is hátrá-
nyos megkülönböztetés éri a 
magyar tagozatot.

 » KRÓNIKA

Megfellebbezte az Orszá-
gos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD) 

döntését a bíróságon a Kolozs-
vári Magyar Bábszínház kezde-
ményező csoport (KOMAB) – ír-
ták tegnapi közleményükben a 
magyar bábszínház létrehozását 
kezdeményezők. A CNCD április-
ban döntött úgy, hogy a kolozsvá-
ri Puck Bábszínházban nem érte 
diszkrimináció a magyar tagoza-
tot a vezetőség részéről. A báb-
színház magyar tagozatának egy 
része már tavaly nyilvánosságra 
hozta, hogy több szempontból 
is hátrányos megkülönböztetés 
éri őket a vezetőség részéről. „A 
kolozsvári Puck Bábszínház ma-
gyar tagozata a román vezetésű 
intézmény szemében csupán 
olyan, mint egy címke, vagy mint 
a cápa az akváriumban: fel lehet 
mutatni, hogy létezik, közben 
semmi joga nincsen. A tagozat 
lassú, szisztematikus sorvasztó 
folyamatnak az elszenvedője, 
a régóta tartó áldatlan állapot 
megszüntetését a különválás, 
egy állami fi nanszírozású ma-
gyar bábszínház jelenti” – nyi-
latkozta tavaly augusztusban a 
Krónikának Vadas László szín-
házi rendező, a bábszínház több 

előadásának létrehozója, a ma-
gyar tagozat egykori vezetője, a 
KOMAB egyik indítványozója. A 
csoport másik tagja Urmánczi 
Jenő bábszínész, ellene és a veze-
tőség ellen kérte a CNCD vizsgá-
latát Emanuel Petran igazgató, 
aki elutasította a magyar tagozat 

képviselői által megfogalmazott 
vádakat. Urmánczinak fegyel-
mi eljárás keretében levonták a 
fi zetését, amiért csorbította az 
intézmény jó hírét. A KOMAB 
csoport tagjai tegnapi közlemé-
nyükben több példát hoznak fel 
a magyar tagozatot ért diszkri-
minációra. „Megdöbbenéssel 
és csalódottsággal értesültünk, 
hogy az Országos Diszkriminá-

cióellenes Tanács 2021. április 
12-i 393. határozatában nem mi-
nősítette diszkriminációnak még 
az emberi és anyagi kapacitások 
látványosan aránytalan eloszlá-
sát sem a Puck Bábszínházban. 
Az egyenlőtlen bánásmód bizo-
nyosságául hát álljanak itt azok 
a tények, amiket maga a Puck 
Bábszínház ismer el magáról” 
– olvasható a közleményben. 
Felsorolják, az intézmény román 
tagozatának vezetője hivatalo-
san 4 órában látja el azt a tago-
zatvezetői feladatkört, amit a 
magyar tagozat vezetője csupán 
2 órában. A román tagozat tevé-
kenységének kommunikációját 
románul beszélő szakemberek 
láthatják el, miközben a magyar 
tagozat tevékenységeinek kom-
munikációját képesítés nélkül az 
irodalmi titkár kénytelen ellátni. 
Felróják, hogy a Puck Bábszín-
ház újan vásárolt buszával több 
mint tízezer kilométert tett meg 
a román tagozat, mielőtt a ma-
gyar tagozat használhatta volna 
bár egyszer. A felsorolásban az 
is szerepel, hogy a Puck Bábszín-
ház 2017-2020 között 13 külföldi 

(Törökország, Belgium, Kanada, 
Moldova, Franciaország) nem-
zetközi fesztiválra küldte ki a 
román tagozatot, miközben csak 
1 külföldi nemzetközi fesztiválra 
(Magyarországra) küldte ki a ma-
gyar tagozatot. „A Puck Bábszín-
ház a 2018. november és 2020. 
november közti periódusban a 
román tagozat fesztiválszerep-
léseire több mint 20-szor annyit 
költött, mint a magyar tagozat 
kiszállásaira” – írják a közle-
ményben a KOMAB tagjai. Szám-
szerűsítik: az intézmény saját be-
vallása szerint 122 639 lejt költött 
a román tagozat kiszállásaira és 
5 291 lejt a magyar tagozat ki-
szállásaira az említett periódus-
ban. „Hogy jogszerű volna ez? 
A diszkriminációellenes tanács 
szerint igen, szerintünk nem. 
Igazságunk mellett kiállva, a bí-
róságon megfellebbeztük a dön-
tést!” – áll a közleményben. Ta-
valy egyébként Csoma Botond, 
az RMDSZ Kolozs megyei szerve-
zetének elnöke is támogatásáról 
biztosította a Puck Bábszínház 
magyar tagozatának önállósodá-
si törekvését.

KOMAB csoport: a kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozatát diszkrimináció éri a vezetőség részéről
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 » „A Puck Bábszínház a 
2018. november és 2020. 
november közti perió-
dusban a román tagozat 
fesztiválszerepléseire 
több mint 20-szor annyit 
költött, mint a magyar 
tagozat kiszállásaira” – 
írják a közleményben a 
KOMAB tagjai.

Kolozsvári kettős 
kötetbemutató

A Nap Kiadó gondozásában 
megjelent Magyar szem-

határ sorozat Székelyföld a 
21. században című kötetét, 
valamint Cseke Péter Trianoni 
hófogságban című könyvét 
mutatják be Kolozsváron. A 
Magyar szemhatár sorozatot 
Pusztay János szerkesztő, Cseke 
Péter kötetét Gróh Gáspár 
irodalomtörténész ismerteti, 
az est háziasszonya Sebestyén 
Ilona, a Nap Kiadó igazgatója. 
A kettős könyvbemutatót július 
16-án, pénteken 18 órakor 
tartják Magyarország kolozsvári 
főkonzulátusának rendezvény-
termében (Főtér 23. szám, belső 
udvar). (Krónika)

Megvan a jövő évi  
könyvhét időpontja

Bejelentette jövő évi dátumát a 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhét: 

a rendezvénysorozat 11. kiadá-
sát a tervek szerint 2022. június 
9–12-én rendezik. „Varázslatos 
négy napot tölthettünk együtt, 
idén végre valódi találkozások-
kal. Köszönjük mindenkinek, aki 
közreműködött, vendégeskedett, 
fellépett, és különösen azoknak, 
akik kilátogattak, és megtöl-
tötték élettel a 10. Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhetet” – írták az 
esemény Facebook-oldalán a 
szervezők a június elején tartott 
esemény összegzéseként. A jubi-
leumi kiadáson a kincses város-
ban számos könyves eseményt, 
közönségtalálkozót, kísérő ren-
dezvényt tartottak. Az erdélyi 
és magyarországi kulturális élet 
jeles személyiségei tették tiszte-
letüket az ünnepi könyvhéten, 
számos új kiadványt mutattak 
be a közönségnek. Olyan jeles 
magyarországi szerzők is jelen 
voltak a programsorozaton, 
mint Bereményi Géza, Nyá-
ry Krisztián, Cserna-Szabó 
András, Száraz Miklós György. 
Számos erdélyi író, költő is 
bemutatta újonnan megjelent 
kötetét az ünnepi könyvhéten. 
A gyerekolvasóknak is ked-
veztek a szervezők: számos 
gyerekkönyvszerző találkozott 
közönségével a rendezvény 
négy napja alatt. (K. J.)




