
Még mindig kísért
a kommunizmus öröksége

Nagy Mihály Zoltán történészt
kérdeztük arról, mit is jelen-
tett Romániában a kommu-
nizmus.

The Ghost of
Communism Is Still Around

Even if the fall of communism
occurred 18 years ago, the
collective memories of the
past regime are still vivid. In-
terview with historian Mihály
Zoltán Nagy.

  The Hungarian Opera

There are three Hungarian art
institutions in Kolozsvár. We
present you the Hungarian
Opera, the Hungarian State
Theatre and the Puck Puppet
Theatre.

Torockó – Rimetea

Torockó rövid története, sok
pillanatképpel. Rimetea în
imagini. Torockó/Rimetea, one
of the most beautiful Hunga-
rian settlements in Transylva-
nia in pictures.

Hungarian Minority
Press in Romania

In the history of the Hungari-
an press in Romania the peri-
od following the First World
War has three major phases.
Read about the role of this
press and the role of the Hun-
garian journalist.

  Elkobzott javak sorsa
Romániában 1989 után

Szakértõk szerint a visszaszol-
gáltatások végleges rendezé-
sére legalább további 15–20
évet kell várni.

      The Fate of Confiscated
      Property in Romania

after 1989

One of the most important,
stil l  unsettled issues of the pe-
riod following the 1989 chan-
ge is the restitution of the
property that had been con-
fiscated or seized through du-
bious methods by the com-
munist regime.

Vendégeink –
a MIDAS tagjai
Our guests –

members of MIDAS
Oaspeþii noºtri –
membrii MIDAS

FOLYTATÁSA A 8. OLDALON

PAPP ANNAMÁRIA

A romániai
magyar
kisebbség
sajtója

A romániai magyar sajtótörténet
1918 utáni idõszaka három nagy
korszakra osztható. Az elsõ sza-
kasz az Észak-Erdélyt ismét Ma-
gyarországnak ítélõ, 1940. au-
gusztus 30-i második bécsi dön-
téssel zárult, a második korszak
ettõl az idõponttól kezdõdõen a
kommunista rendszer 1989. de-
cember 22-i bukásáig számítha-
tó, míg a harmadik szakasz az
utóbbi határkõtõl napjainkig öle-
li fel a romániai magyar sajtó tör-
ténetét. Ha az 1918 óta eltelt kö-
zel kilencven év történéseit ele-
mezzük, megállapítható, hogy a
sajtó hûen tükrözte az elsõ világ-
háború után kisebbségbe került
magyarság politikai elképzelése-
it, saját közmûvelõdési és gazda-
sági intézményrendszere fejlesz-
tésére irányuló törekvéseit, to-
vábbá kulturális és olvasási igé-
nyét.

Többségbõl
kisebbségbe

Magyarország az Osztrák-Magyar
Monarchia társállamaként vesz-
tes félként került ki az elsõ világ-
háborúból. Erdély, a Bánság és a
Partium (Bihar és Szatmár vidé-
ke) az 1920. június 4-én Magya-
rországgal aláírt trianoni béke-
szerzõdés értelmében Románia
részévé vált. Ezt megelõzõen az
itt élõ románság az 1918. decem-
ber 1-én Gyulafehérváron tartott
nemzetgyûlésen határozatot fo-
gadott el, amelyben kimondta
Magyarország románok lakta te-
rületeinek feltétel nélküli egyesí-
tését Romániával, teljes nemzeti
szabadságot ígérve „az összes
együtt élõ népeknek”. A trianoni
döntés nyomán a történelmi Ma-
gyarország területének kéthar-
mada, népességének pedig egy-
harmada az utódállamok (Romá-
nia, Csehszlovákia, Jugoszlávia)
fennhatósága alá került. Követke-
zésképpen a Magyarország új ha-
tárain túlra szakadt erdélyi, felvi-
déki, délvidéki és kárpátaljai ma-
gyarság váratlanul többségi stá-
tusból kisebbségbe került, és
akarva-akaratlanul szembe kel-
lett néznie az új helyzettel járó
következményekkel.

A gyulafehérvári nemzetgyû-
lés után az elsõ dilemma, amely-
lyel az erdélyi magyarság szem-
besült, a román államhatalom-
hoz való viszonyulás kérdése
volt. A trianoni békeszerzõdés
aláírása után a szülõföldjén ma-
radt közösség tagjaiban tudatoso-
dott, hogy kénytelen felhagyni a
kezdeti idõszakot jellemzõ politi-
kai passzivitással, és meg kell ke-
resnie az új, román államkeretbe
való betagozódás módozatait. A
huszonkét éves román fennható-
ság alatt a Romániához csatolt
területeken élõ magyarság

Megjelent a

támogatásával

Cotidianul de limba maghi-
arã Szabadsag este gazda unui
eveniment de patru zile. Între
3-6 mai, împreunã cu MIDAS –
Asociaþia Cotidienelor Regiona-
le ale Minoritãþilor din Europa –
Szabadság va organiza o confe-
rinþã cu tematica: situaþia coti-
dienelor tipãrite în limba  mino-
ritãþilor ºi regionale, precum ºi
multilingvismul în Uniunea Eu-
ropeanã. Conferinþa se va reali-
za cu sprijinul Primãriei Cluj-
Napoca, Consiliului Local ºi
Fundaþiei Communitas.

Cu aceastã ocazie vor fi pre-
zenþi reprezentanþi din þarã ºi
din strãinãtate. Toni Ebner, preº
edintele MIDAS va dezbate
problematica presei minoritare
în UE, dupã care vor urma
ºedinþe plenare. Va fi prezent vi-
ce-premierul Bela Marko, preº
edintele UDMR-ului, Zeno Pin-
ter, secretar de stat adjunct rep-
rezentând Oficiul Relaþiilor In-
teretnice, senatorul UDMR Peter
Eckstein-Kovacs, fost ministru
al minoritãþilor, secretarul de
stat Attila Korodi, ºeful actual al
Oficiului Relaþiilor Interetnice,
dupã care Asociaþia Ziariºtilor
Maghiari din România  ºi Asoci-
aþia Editurilor de Ziare Locale ºi
Regionale Maghiare din Româ-
nia va prezenta situaþia publica-
þiilor din România editate în
limbile minoritãþilor.

Punctul culminant va fi de-
cernarea premiului care poartã
numele lui Otto Habsburg ºi
premiului MIDAS.

The daily Szabadság is host
of a four days’ event. This is a se-
ries of conferences on the situati-
on of minority and regional
newspapers and on multilingua-
lism in the European Union, or-
ganized in cooperation with
MIDAS, The Association of Eu-
ropean Minority and Regional
Daily Papers and with assistance
from the Cluj Town Hall, City
Council and the Communitas Fo-
undation.

Renowned invited guests and
politicians from Romania and
abroad will lecture at the event.
Toni Ebner, President of MIDAS
comments on the issues of mino-
rity newspapers in the European
Union. A few lecturers: Béla
Markó, Deputy Prime Minister,
President of the Democratic Alli-
ance of Hungarians in Romania
(DAHR), Zeno Pinter, Deputy
Secretary of State at the Office
for Interethnic Relations, Péter
Eckstein-Kovács, DAHR Senator,
former Minister for Minority Is-
sues, Attila Markó, Secretary of
State, head of the Office for Inter-
ethnic Relations. After these lec-
tures, the Romanian Union of
Hungarian Journalists and the
Romanian Union of Hungarian
Local and Regional Publishers
will summarize the situation of
printed media written in mino-
rity languages in Romania.

The top event of the confe-
rence is the ceremony of the Ot-
to Habsburg and MIDAS awards
in journalism.

Négynapos rendezvény há-
zigazdája a Szabadság napilap,
amely a MIDAS-szal, az Európai
Kisebbségi és Regionális Nyelvû
Napilapok Egyesületével közö-
sen a kisebbségi és regionális
napilapok helyzetérõl és az eu-
rópai uniós többnyelvûségrõl
szervez konferenciát május 3–6.
között, a Kolozsvári Polgármes-
teri Hivatal és Városi Tanács,
valamint a Communitas Alapít-
vány támogatásával.

Az eseményen neves külföl-
di és hazai meghívottak, politi-
kusok tartanak elõadásokat. El-
sõként Toni Ebner MIDAS-elnök
az EU-ban megjelenõ kisebbségi
lapokról értekezik, majd plená-
ris ülések következnek. Többek
között Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke, Zeno Pinter, ál-
lamtitkár-helyettes, az Etniku-
mok Közötti Kapcsolatok Hiva-
talának munkatársa, Eckstein-
Kovács Péter, RMDSZ-szenátor,
volt kisebbségügyi miniszter,
Markó Attila, államtitkár, az Et-
nikumok Közötti Kapcsolatok
Hivatalának vezetõje tart elõ-
adást, majd a Magyar Újságírók
Romániai Egyesülete és a Romá-
niai Magyar Nyelvû Helyi és Re-
gionális Lapkiadók Egyesülete
vázolja a vendégeknek a kisebb-
ségek nyelvén írott hazai sajtó
helyzetét.

A rendezvény fénypontját a
Habsburg Ottó- és a MIDAS új-
ságíró-díj ünnepélyes kiosztása
jelenti.

Európai kisebbségi újságírók
Kolozsváron
European Minority Journalists
in Kolozsvár
Ziariºti minoritari din Europa la Cluj

 Kolozsvár alpolgármestere, Adrian Popa (balra) üdvözli az európai kisebbségi napilapok képvi-
selõit. Mellette Kiss Olivér fõszerkesztõ és Toni Ebner a MIDAS elnöke.

 The Deputy Mayor of Kolozsvár/Cluj, Adrian Popa (left) welcomes the representatives of the
minority  language newspapers from Europe. In the picture together with Olivér Kiss, the Editor in
Chief of Szabadság, and Toni Ebner, the President of MIDAS.

 Viceprimarul Clujului, Adrian Popa (stânga) salutã reprezentanþii cotidienelor în limbile minori-
tare din Europa. Împreunã cu Olivér Kiss, redactorul ºef al cotidianului Szabadság ºi Toni Ebner,
preºedintele MIDAS.


