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Laut Dringlichkeitserlass der Regierung Nr. 64/2003 wurde das Minis-
terium für Öffentliche Informationen aufgelöst. Gleichzeitig wurde das Departe-
ment für interethnische Beziehungen neu gegründet und Ministerpräsident
Adrian Nãstase direkt unterstellt. Federführend ist Minister ªerban Mihãilescu,
der das Generelsekretariat der Regierung koordiniert. Das Organigramm sieht
einen Staatssekretär und zwei Unterstaatssekretäre vor. Ernennt wurden jedoch
nur die Unterstaatssekretäre, und zwar ein Vertreter der ungarischen Minder-
heit und ich. Für die Roma-Minderheit gibt es eine neue selbständige Struktur.

Die Aufgaben des Departements sind:
1. Erarbeitung von Strategien zur Erhaltung und Entwicklung der

Identität der Bürger, die den nationalen Minderheiten angehören, diese werden
der Regierung zur Genehmigung vorgelegt;

2. Erarbeitung von Vorschlägen für Gesetze oder andere gesetzliche
Normen im Bereich nationale Minderheiten;

3. Avisierung von Gesetzen, die nationale Minderheiten tangieren;
4. Beobachtung der Art und Weise, wie interne und die internationale

Gesetzgebung betreffend nationale Minderheiten in Rumänien respektiert wird;
5. Verwaltung der finanziellen Unterstützungen seitens des rumä-

nischen Staates, die für die Tätigkeit der Verbände der nationalen Minderheiten
zur Verfügung gestellt werden;

6. Kooperation mit dem Minderheitenrat;
7. Vertretung der rumänischen Regierung gegenüber internationalen

Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen im Bereich nationaler Min-
derheiten;

8. Finanzierung interethnischer Projekte, die von Nichtregierungs-
organisationen vorgeschlagen werden.

Aus dieser Aufzählung geht hervor, dass im Bereich der Politik der
rumänischen Regierung den Minderheiten gegenüber unter diesem institutio-
nellen Aspekt die Kontinuität bewahrt wurde. Gleichzeitig geht hervor, dass
man im Bereich der Situation der Roma eine gewisse Priorität setzen wollte
angesischts der besonderen Situation dieser Minderheit.

Die Bilanz der letzten zwei Jahre zeigt, dass wir eine sehr gute Zusam-
menarbeit mit Herrn Minister Vasile Dâncu hatten, dem ich bei dieser

Neugründung des Departements

für interethnische Beziehungen
von Unterstaatssekretär Prof. Ovidiu GanþUnterstaatssekretär Prof. Ovidiu GanþUnterstaatssekretär Prof. Ovidiu GanþUnterstaatssekretär Prof. Ovidiu GanþUnterstaatssekretär Prof. Ovidiu Ganþ

Bukarest/Temeswar
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Gelegenheit ganz herzlich danken möchte. Das ganz wichtige Problem der
Unterfinanzierung des Forums durch den rumänischen Haushalt in den letzten
der Jahren wurde dank dieser Zusammenarbeit in diesem Jahr gelöst. Gleich-
zeitig wurden sehr interessante Projekte realisiert, wie zum Beispiel Finanzie-
rung aus dem rumänischen Haushalt von Schulbüchern für das Lyzeum.

Ich bin zuversichtlich, dass infolge dieser Neugründung des Depar-
tements die gute Kommunikation und Zusammenarbeit auf Regierurungs-
ebene erhalten bleiben wird. Für uns, dem Demokratischen Forum der Deut-
schen in Rumänien, ist es äußerst wichtig, eine Vertretung auf Regierungse-
bene zu haben, um unsere Anliegen auf Kabinettsebene vorbringen zu können.

Es stehen wichtige Diskussionen bevor, die nationale Minderheiten
betreffen werden, wie zum Beispiel Wahlgesetze oder ein Gesetz betreffend
nationale Minderheiten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Kommu-
nikation zwischen den Minderheiten und der Regierung und die Zusammen-
arbeit im Sinne EU-Beitritt Rumäniens bestens funktioniert.

Peter Kneipp s-a nãscut în Jebel-Banat, în 24 iunie 1939. A fost profe-
sorul meu ºi un îndrumãtor pentru zeci, sute de copii din jurul Bocºei. Din
munca serioasã de profesor au ieºit oameni serioºi, cu meserii serioase, cu
funcþii serioase‚ cu activitate ºtiinþificã, profesionalã, culturalã, serioasã. El a
fost dirigintele clasei mele, cu care am început studiul la liceul din Bocºa,
astãzi „Tata Oancea”, pe atunci Liceul Real Umanist. În toamna anului 1965,
proaspãtul absolvent al Facultãþii de Desen din Timiºoara debuteazã cu entu-
ziasm ºi profesionalitate într-o îndelungatã ºi fructuoasã activitate profesionalã
în Bocºa, încununatã cu mari succese ºi întreruptã prin emigrarea în Germa-
nia, când s-a stabilit în oraºul Tuttlingen. Anii cei frumoºi i-a petrecut în România,
aici a întâlnit copiii care îl stimau pentru solida sa pregãtire profesionalã ºi îl
iubeau pentru devotamentul ºi seriozitatea cu care îºi concepea relaþiile cu
clasa. Iniþial a absolvit Liceul Pedagogic, apoi a urmat anii lungi de armatã, iar
dupã o îndelungã meditaþie alege între matematicã ºi desen, desenul.

Soseºte la Bocºa cu soþia sa, tot profesoarã de desen. A fãcut parte
dintr-o generaþie strãlucitã de absolvenþi ai facultãþii din Timiºoara, generaþie
care a continuat sã întreþinã focul sacru al artei pe întreg spaþiul cãrãºan: Petru
Comisarschi, Petru Galiº, lulian Vitalis Cojocariu, Tiberiu Orvoº la Reºiþa;

Omagiu lui Peter Kneipp,

Magistrul
de prof. Cãlin Chinceaprof. Cãlin Chinceaprof. Cãlin Chinceaprof. Cãlin Chinceaprof. Cãlin Chincea

Berzovia
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Florin Beºliu, Margareta Meschini la Oþelu Roºu; Dimitrie lanculovici la Caran-
sebeº. E vorba de o generaþie care a trebuit sã-ºi împartã preocupãrile artistice
cu ucigãtoarea muncã pedagogicã, într-o vreme când orice profesor de desen
mai avea de îndeplinit ºi corvoada comenzii sociale, pavoazare, lozinci... Dar
comanda socialã nu are doar aspectele sociale neplãcute din punct de vedere
agitatoric. Aceºti tineri au trebuit sã se implice în viaþa socialã a oraºului,
consultaþi fiind în problemele de organizare arhitecturalã, arhitecturã peisagie-
rã, evaluare a patrimoniului, valorificare a trecutului cultural. Astfel cã în aceºti
ani, deceniul 70-80-90, ei au reprezentat conºtiinþa esteticã, solidã a vremii.
Cum au ºtiut, au trebuit sã rãspundã la toate solicitãrile ºi sã gãseascã rezolvãri
excelente. Cãci ei erau profesioniºtii, meseriaºii, fãrã de care nimeni nu îndrãz-
nea sã facã un pas. În afarã de elevii pe care i-au creat ca viitori artiºti, au
alcãtuit cenacluri, au pus bazele unui învãþãmânt artistic de masã prin ºcolile
populare, au creat sãli de expoziþii unde au expus, au susþinut prin aceste
galerii de artã nu numai o efervescentã viaþã artisticã prin expoziþii de grup,
omagiale, tematice, propagandistice, dar ºi-au conturat mai ales un drum
personal. În afara îndeplinirii funcþiei de intelectual al oraºului, de creator de
imagine ºi personalitate al acestuia, printre multiplele obligaþii sociale ºi zdrobi-
toarea prestaþie profesionalã, fiecare ºi-a construit cu rãbdare, pasiune, devota-
ment imaginea sa de artist. Peter Kneipp a creat un cenaclu în care s-a preo-
cupat de stimularea talentelor copiilor din zona Bocºei. Eu poate am fost prin-
tre primii dintre ciracii lui, care de la început a optat pentru studiul teoretic al
artei, pregãtindu-se cu avânt pentru profesiunea de critic, pe care a ajuns sã o
practice ca un simplu diletant. Din clasa mea a urmat arhitectura o colegã, mi
se pare cã se numea Geta Romsauer, nume pe care mãrturisesc cu ruºine cã
l-am uitat. ªtiu cã dupã ce a absolvit lnstitutul de Arhitecturã din Bucureºti s-a
consacrat arhitecturii interioare. Florin Olingheru, absolvent al lnstitutului Grigo-
rescu din Bucureºti ºi chiar cadru didactic la aceastã facultate la secþia de artã
a sticlei, a obþinut numeroase premii din timpul studenþiei ºi pânã în prezent.
La fel, Viorel Coþoiu, care continuã ºi astãzi activitatea de artist plastic profe-
sionist în spaþiul Banatului, domiciliat fiind în oraºul Bocºa unde mai activeazã
ca profesor un alt elev Petru Sperneac. Într-o vreme profesorul Peter Kneipp
îmi spunea cã are nouã absolvenþi de institute de artã.

Prin anii 70 a înfiinþat în oraºul Bocºa o secþie a ªcolii populare de artã,
unde s-au format numeroºi iubitori de picturã, unii cu activitate expoziþionalã
deosebitã, precum: F. Oancea, Vasile Marcu, Tiberiu Borcovici, ªtefan Gurmai,
pictor de biserici, Elena Hãbãºescu, cu o activitate expoziþionalã prestigioasã
ºi realizãri tot mai performante, Viorel Coþoiu care a continuat studiile la
Facultatea de Arte din Timiºoara Ia secþia de picturã, Cipriana Ghercea, etc.

Bocºa este pãstrãtoare de tradiþii de culturã plasticã cu adevãrat
valoroase, fiind chiar prima Iocalitate unde prin sosirea lui Vasile Diaconovici
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din localitatea Srediºte în 1736 s-a început studiul desenului ca disciplinã
aparte. Aici funcþiona un atelier de picturã bisericeascã tradiþionalã, unde a
început sã lucreze ºi pictorul loan Zaicu, originar din Fizeº, alãturi de Filip
Matei. ln atelierul lui Mihai Velceleanu venise sã studieze ºi Nicolae Popescu
din Zorlenþu Mare. Viaþa culturalã a oraºului devine importantã prin prezenþa
protopopului Mihai Gaºpar, originar din Gãtaia, dar care a fost un împãtimit
colecþionar, unul dintre scriitorii importanþi ai Banatului, care aici a publicat
broºurele, dar mai ales a scris cãrþi: „Din vremuri de mãrire”, un roman istoric
notabil. În vremurile acelea scria frenetic ºi Casian R. Munteanu, cu o conºtiinþã
scriitoriceascã nobilã, prieten al lui Camil Petrescu, forþã creativã întreruptã
tragic de tuberculoza care fãcea ravagii în acea perioadã. Aici s-a stabilit un
artist plastic complex, precum Tibor Bottlik, cu studii finalizate la Paris, dar
care începuse la Budapesta ºi Viena. Ca ºi alþi artiºti formaþi la Paris: Stefan
Szönyi, ori la Budapesta ºi Viena: lulius Podlipny, sau la Budapesta ºi Praga:
Corneliu Liuba. O generaþie profund influenþatã de ideile utopice ale socialis-
mului francez, încercând sã se facã utili comunitãþii pe care o reprezentau,
introducând în artã ºi preocuparea pentru reprezentarea muncitorului, a muncii.
loan Zaicu este autorul primului tablou de muncitor din pictura româneascã,
iar Stefan Szönyi a activat într-o tipografie clandestinã. Deºi vorbea ºapte
limbi ºi era un social-democrat convins, Tiberiu Bottlik nu a beneficiat de
avantajele unei asemenea convingeri împãrtãºite cu mult înainte de actul din
‘44. A rãmas acelaºi artist sãrac ºi entuziast, îndrãgostit de oamenii Bocºei ºi
împrejurimile acesteia, încercând sã menþinã focul artei adevãrate într-un oraº
cu aspect de staþiune climatericã, dar în ale cãrui fragile structuri exploda
megalitic Uzina. Bocºa are meritul de a fi nu numai cel mai vechi centru artistic
al Banatului, dar ºi cel mai vechi centru industrial.

Contemporan cu Peter Kneipp era ºi pictorul losif Vasile Gaidoº, cel
care fãcuse studii Iibere de picturã la Baia Mare ºi care ºi-a dãruit existenþa
artei, cu rezultate notabile pânã în momentul morþii. Aici activa pe vremea
aceea ºi ilustrul scriitor Petru Encoveti Oance, rãmas în literaturã sub apelativul
Tata Oancea, dar care avea ca profesiune sculptura bisericeascã, executând
tâmplãrie pentru altare, uºi împãrãteºti, cruci, rãpizi, ba chiar busturi ºi
basoreliefuri.

Ca ºi predecesorii sãi, Peter Kneipp avea ºi talent literar manifestat
prin discursurile pline de umor ºi ironie de la întâlnirile cadrelor didactice, dar
mai ales prin epigramele din care a ºi publicat în revista „Semenicul”. Filip
Matei, Petre Encoveti Oance erau ºi scriitori, primul fiind ºi închis câteva luni
pentru luãri de poziþie zeflemitoare la adresa regimului maghiar. Pe masa sa
de lucru se afla o monografie sau un studiu închinat miºcãrii plastice din
Bocºa. Emigrarea în Germania însemna rupere de aceastã febrilã activitate
creatoare în care excelase ca director de ºcoalã ºi lider de sindicat, activitãþi
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care i-au restrâns mult spaþiul acordat picturii.
Spera ca anii de pensie în Germania sã-i aducã liniºtea necesarã

creaþiei, însã acolo totul a însemnat o nouã viaþã, un nou început, un urcuº
pornit de la zero. Anual organizeazã în Germania întâlniri cu numeroºii elevi
care nu l-au uitat, perpetuând activitatea de sfãtuitor ºi îndrumãtor de conºtiinþe.
A rãmas în ochii noºtri Profesorul, Maestrul, Magistrul. Un om senin, cu o bunã
cunoaºtere a vieþii ºi care îþi poate da oricând un sfat vital. latã, am în faþa mea
un program al unei expoziþii: „Bilder aus dem Banat” din 13 septembrie 1997,
în care expune 22 de lucrãri de graficã, majoritatea în tuº cu aplicaþii de
acuarelã, pastel. Toatã activitatea plasticã a lui Peter Kneipp s-a desfãºurat în
spaþii marginale, evitând metropolele, nu din cauza conºtiinþei lipsei de valoare,
ci din convingerea cã artistul este exponent al locului unde trãieºte, loc unde
creeazã pentru oameni. ªi deci acþiunea sa este acolo, precum a lui Stefan
Jäger a fost Jimbolia. A expus rar la Reºiþa ºi Timiºoara, dar întotdeauna la
Bocºa, locul unde expunea ºi Tibor Bottlik, losif Vasile Gaidoº ºi recent elevii
sãi: Elena Hãbãºescu ºi Vasile Marcu.

lmaginile din expoziþia germanã de Ia Spaichingen reprezintã nostalgic
casele germaniior din Banat cu tristeþea ºi austeritatea locului pãrãsit, loc ce
mai pãstreazã urmele muncii tenace ºi ale bucuriilor trecutului, sufletele strãmo-
ºilor uitaþi aici în România. Casele cu aspect idilic refuzat sunt arhitecturi
interioare, semne ale unui mod de a trãi ºi acþiona metodic, tenace, în pofida
tuturor opreliºtilor. Fiecare neamþ a adus cu sine un mod de a gândi ºi rezista,
o modalitate de a accepta rezistenþa. Ei bine, asemenea lucruri dintr-odatã
refuzate, tãiate, pãrãsite au tragismul lor excelent. Casele acestea respirã
durerea dupã cei care le-au construit cu trudã ºi au vieþuit acolo cu bucurie ºi
în pacea Domnului.

Cu totul altfel aratã lucrãrile în ulei. Echilibrate, senine, pãstrând vibraþia
tandrã ºi explicitã a fiecãrui obiect. Peter Kneipp nu este un emotiv, el este un
spirit exact ºi riguros, care construieºte un tablou aºa cum orice meseriaº
german finalizeazã obiectul ºtiinþei sale de a munci. Nimic nu este întâmplãtor,
totul este îndelung gândit, fiecare linie, fiecare acord, fiecare patã de culoare
este expresia chibzuinþei îndelungi. Peter Kneipp este un perfecþionist. Pânã
sã atingã cu penelul pânza, gândeºte, analizeazã, picteazã în gând de sute
de ori. Lucrãrile sale nu sunt spiritualizate, sunt opere de artã purã. Naturi
statice în sine, compoziþii abstracte în sine. Pictorul refuzã improvizaþia, acciden-
talul, efemerul, grotescul, patima. Registrul sãu este unul apolinic. Compoziþiile
sale au ceva pur, eliberat de patimile zilnice, sunt reprezentãri luminoase,
bine colorate, mãiestru puse în scena. Nu ai senzaþia mediocritãþii, a lucrului
fãcut fãrã speranþã, ci a obiectului fãcut cu bunã ºtiinþã, cu o deplinã stãpânire
a mijloacelor, cu eleganþã, rafinament ºi strãlucire. Sunt lucrãri inteligente ºi
totuºi convenþionale. Lucrãri prudente. Lucrãri lipsite de vocaþia ridicolului ºi
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exagerãrii. Peter Kneipp se refugiazã în picturã precum poeþii parnasieni în
spaþiul savuros al cuvintelor. Cele câteva zeci de lucrãri îl vor defini ca un artist
cu adevãrat contemporan, ca un martor prudent al unui secol ce nu a lãsat sã
treacã vreo tentaþie pe care sã nu o epuizeze.

Spirit eminamente clasic, ponderat, elegant cu adevãrat cult, preocupat
de adâncirea tuturor filoanelor meseriei sale, Peter Kneipp construieºte o
lume perfectã într-o lume supusã tuturor prefacerilor, tentaþiilor, refuzând
impostura, improvizaþia, abisalitatea. S-a întors în spaþiul strãbunilor sãi, acolo
unde pastorul Sebastian Kneipp are casã memorialã, muzeu, statui, iar în Bad
Wörishofen, strada principalã îi poartã numele. Cunoscutul preot a practicat
medicina. A fost excomunicat, apoi reprimit, s-a întâlnit cu Papa, al cãrui doctor
personal a fost pentru scurt timp. În farmacia din Bocºa aþi vãzut numeroase
cutii cu medicamente naturiste purtând emblema Kneipp.

Sã sperãm cã destinul lui Peter Kneipp care s-a desãvârºit în România
la modul excepþional va fi receptat cum se cuvine în Germania adoptivã, dar ºi
în România natalã ºi postmodernã, ca unul de excepþie. Peter Kneipp e o
personalitate originalã, care premerge postmodernitatea, prin spiritul ludic,
prin absenþa angajãrii ideatice, mai bine spus prin dezinteresul pentru o situare
esteticã fixã, efectuând lucrãri stenice, aparent decorative, cu citate din opere
clasice ale modernitãþii, refuzând manierismul, poza, emfaza, excesiva pasio-
nalitate. Este un cerebral, un antiemoþional, un mediocru din punctul de vedere
al exploziei senzoriale, cu o altã manierã de a fi expresiv, pictural, fiind cerebral,
inteligent, raþional, decorativ, în spaþii ce altora li se par efemere. Unele lucrãri
sunt bidimensionale, altele ies din sfera bidimensionalului. A lucrat ºi artã
decorativã. A experimentat tehnici inedite, chiar neconvenþionale.

Este un model. Un om nobil ºi fericit. Cu o viaþã împlinitã. Despre opera
lui plasticã încã nu s-au spus cuvinte esenþiale. Aºteptãm ca anumite concepte
ale artei contemporane sã prindã teren ºi în limbajul jurnalistic din România
spre a nu pãrea un demolator atunci când, cu bune intenþii încerc sã îl situez
în spaþiul modernitãþii. Alãturi de marile spirite ale spaþiului german din Banat,
Chasper Mayer, Johann Cristof Winkler, Anselm Wagner, losif Bayer, Josef
Mehler, Adolf Humborg, Maria von Thurnberg, Stefan Jäger, Hildegard Klemper
Falkner al cãrui elev a fost, Peter Kneipp se înscrie cu demnitate ºi strãlucire.
Deºi în româneºte sunã urât, aº adãuga ºi cuvântul meserie, care în germanã
trebuie sã sune frumos, fiindcã este chiar emblematic pentru modul lor, lui,
nostru-banatic, de a fi.
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Hetvenöt esztendeje, hogy megtervezték, illetve belefogtak építésébe
annak az épületnek, amelynek eredeti rendeltetése a nevében van: Templom
és Iskola. Mivel a korabeli református lelkipásztor Keresztes JózsefKeresztes JózsefKeresztes JózsefKeresztes JózsefKeresztes József erdélyi
székely ember volt, talán megkockáztatható az állítás, hogy Reményik Sándor
Templom és iskola címû, 1925-ben írott költeménye ihlette ennek a
kettõsrendeltetésû épületnek a megépíttetésére.

Miért épült kettõsrendeltetésû épület?Miért épült kettõsrendeltetésû épület?Miért épült kettõsrendeltetésû épület?Miért épült kettõsrendeltetésû épület?Miért épült kettõsrendeltetésû épület?
Resicabányán, Trianon után a magyaroktatás állami keretek között

nem mûködött, de a református egyház mûködtetett egy elemi iskolát, illetve
amikor ezt a helyzet úgy hozta, hatosztályos általános tagozatot. Mivel a város
ipara fejlõdõben s így a lakosság növekedõben volt Keresztes József egy
kétlépcsõs egyházépítési tervet kívánt megvalósítani. Az elsõben megépíttette
a jelenlegi épületet, amely két hatalmas tanteremmel és középen a
szárnyasajtókkal  elzárható szószékkel és úrasztalával felszerelt részt
hétköznapokon elkülönítette és vasárnapokon egybenyitva a három részt a
két tanterembõl egyetlen terem lévén templommá alakította át egy-két perc
leforgása alatt.

Keresztes közben megterveztette a templom és lelkészi lakás
egymásba kapcsolódó épületeit és külföldi pénzekbõl földeket vásárolt, hogy
azoknak hasznából azt fel is tudja emelni, de a második világégés és az azt
követõ mindent elkobzó kommunista rendszer ezt a tervét meghiúsította.

A Templom és Iskola épületének emeleti és tetõtéri része tanítói
lakásoknak adott helyet, illetve ebben az épületben lakott a templomgondozó
is. (A lelkészi lakás az utcára nyílt, amelyet 1979-ben városrendészeti okok
miatt kisajátítottak és lebontottak). Ma a lelkészi lakás a parókiális épület
lebontása óta ebben az épületben van.

Ha a templom fölépülhetett volna és azzal együtt a  lelkészi lakás is
megépül, a Templom és Iskola épülete kizárólag iskolai és mûvelõdési célokat
szolgálhatott volna, hiszen úgy van megépítve, hogy annak földszintje egyféle
mûkedvelõ elõadásokra és bálokra is alkalmas lett volna. A tetõtér egy korabeli
kölcsönkönyvtárnak is helyet biztosíthatott volna, illetve kisebb klub-
tevékenységre is jól megfelelt volna.

Ilyen értelemben többrendeltetésû református épületté is válhatott
volna a Templom és Iskola épülete.

A resicabányai Templom és

Iskola épületérõl
Makay BotondMakay BotondMakay BotondMakay BotondMakay Botond
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A Templom és Iskola épülete manapságA Templom és Iskola épülete manapságA Templom és Iskola épülete manapságA Templom és Iskola épülete manapságA Templom és Iskola épülete manapság
A diktatúra éveiben 1979-ig az épület alsó szintjébõl elköltözött az

államosított egyházi iskola, de ezzel iskolajellege még nem szûnt meg teljesen.
1950 után, amikor a nehézipar hatalmas fejlõdésnek indult és Resicabánya
az ipar erõsödése, illetve a falusi kollektivizálás miatti menekülésnek
köszönhetõen népesedésében felduzzadt, az idevándorolt fiatalságot elméleti
ipari oktatásban is részesíteni kellett. A Templom és Iskola épületében pár
éven át magyarnyelvû szaktanfolyamokat tartottak, ahol lakatosokat, darusokat,
öntõket, forgácsolókat, esztergályosokat neveltek. Az ötvenes évekre
elsõsorban a bánsági, illetve a szilágysági és érmelléki bevándorlás volt a
jellemzõ.

Az épületbõl lassan kicserélõdtek a lakók, de az is elõfordult, hogy
megtöbbszörözõdött a lakók száma. A három lakásban 1974-ben hét (!),
családban 17-18 lakó élt. Az elsõ emeleten két fürdõszoba és két vécékagyló,
a manzárdon egyetlen vécékagyló volt. A vízcsapok száma az egész épületben
5. El sem lehet képzelni, hogy milyen nyomorúságos körülmények között éltek.
Volt idõszak, amikor az egykori parókia épületében a lelkészi család mellett
még két lakót is ráerõltetett a korabeli lakáshivatal.

Ma az emeleti rész egyik lakrésze (két szoba, konyha, fürdõszoba) a
lelkipásztoré, a másik különbözõ egyházi célokat szolgál, míg a manzárdon a
római katolikus Páli Szent Vince Karitatív Egyesület raktárai vannak
ökumenikus díjmentes „bérletben”.

A földszint képe gyakorlatilag nem változott, de az istentiszteletek
mellett néha a balszárnyon RMDSZ közgyûlések, író-olvasó találkozók is
elõfordulnak, illetve ugyancsak a széksorokkal berendezett balszárnyon,
amelyet istentiszteleti célokra csak nagyünnepeken használnak, egy állandó,
ma már múzeumnak is nevezhetõ gyermekrajz kiállítás van, amirõl érdemes
lesz egyszer külön is szólni.

Amit az épületrõl tudni illikAmit az épületrõl tudni illikAmit az épületrõl tudni illikAmit az épületrõl tudni illikAmit az épületrõl tudni illik
A rendszerváltás után Resicabányán minden történelmi egyház

istentiszteleti épületét mûemlékké nyilvánították. Így lett fiatalkora ellenére a
Templom és Iskola épülete is kulturális mûemlék. Ennek elõnyei is vannak, de
van egy nagy hátránya, hiszen külön engedélyféleségek kellenek egy-egy
munkálat elvégzéséhez. Manapság ez már külön kiadás is.

Mikor ezt az épületet építették, a református egyházközség telkének
belsõfelébe építették. Mivel az utcafronton a parókia volt, errõl az épületrõl
még az õsresicabányaiak közül is kevesen tudtak. Nagy volt a csodálkozás,
amikor a parókia lebontása után az épület láthatóvá vált.

A kis toronnyal ellátott kétszárnyas épület külsõleg igen tetszetõs,
mutatós, de a belsõbeosztás tekintetében nem elõnyös, mert az emeleti rész
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szobái és mellékhelyiségei öt- és hatszögûek, ami meglehetõsen kényelmetlen
és elõnytelen a berendezés szempontjából.

Az emeletre és a manzárdra szûk szögletesített csigalépcsõ vezet,
ami nehezen járható, de költözködésre egyáltalán nem alkalmas. A bútorzatot
még darabokban is csak az erkélyeken át lehet följuttatni, vagy levinni.

Az épületet alaposabban szemügyrevevõ hamarosan észreveszi,
hogy a földszinten az ajtókon és ablakokon kis sárgaréztáblák találhatók.
Kérdezés nélkül felvilágosítjuk az idegent, hogy egy-egy kis táblácskával
jelölték meg az illetékes ajtó vagy ablak készíttetõjét.

A szószék fölötti részen Streleczky Sándor emlékét megörökítõ tábla
van, aki lelkészköltõ, meseíró és grafikusként volt ismert egyházi berkekben
és 1943-1953 között volt a gyülekezet lelkipásztora. Az emléktábla 1989 után
került a falra. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a Keresztes József
emlékére Boksánbányán van emléktábla a református templomban).

 Ami nem az épülethez tartozik, de mégisAmi nem az épülethez tartozik, de mégisAmi nem az épülethez tartozik, de mégisAmi nem az épülethez tartozik, de mégisAmi nem az épülethez tartozik, de mégis
  Az elsõ emeleten a gyülekezeti teremnek nevezett nagyszobában egy
érdekes berámázott „gyûjtemény” látható. A piros bársony alapon 56 nagyobb
és 398 kisebb sárgaréz pajzson nevek szerepelnek. Azoknak a neveik, akik
nagyobb, illetve kisebb adományokkal támogatták a Templom és Iskola
épületének felépítését. A nevek javarészt korabeli bennszülött resicabányaiaké.

Külön idõt igényelne a korabeli adakozók vallási szempontból történõ
azonosítása. Ez azonban ma már szinte teljesen lehetetlennek tûnik.

Kár, hogy 1974 elõtt 11 nagypajzs elkallódott.
Resicabányára való meghívásom, illetve idekerülésem után 1975-

ben találtuk meg ezt a pannót a szószék hátánál. A korabeli egyházközségi
vezetõség, de a gyülekezeti tagság sem tudott errõl a gyülekezet szempontjából
mindenképp értékes tárgyi dokumentumról.

A kis pajzsok javarészt jó állapotban vannak. Néhány azonban
tisztításra szorul, mert a rézrozsda (grünspan) kikezdte.

Hogy a tizenegy hiányzó pajzsot kik és miért szedték le, azt nem
tudjuk. Talán amolyan korabeli nemkívánatos személyek nevei voltak, akiknek
„nem illett” az ötvenes években egy ilyen táblán „illetlenkedniük”. (Ezt sem
tarthatjuk kizártnak egy olyan korban, amikor például az érettségi tablómról
származásom miatt „eltûnt” a fénykép, illetve – mivel papinasok voltunk – a
kolozsvári teológián nem volt szabad tablót csináltatnunk).

A Templom és Iskola épületének jelenlegi állapotaA Templom és Iskola épületének jelenlegi állapotaA Templom és Iskola épületének jelenlegi állapotaA Templom és Iskola épületének jelenlegi állapotaA Templom és Iskola épületének jelenlegi állapota
Sajnos - s ezt kevesen hiszik el, én sem hittem, amikor idekerültem

Resicabányára - a resicabányai református gyülekezet életképtelen.
Életképtelennek minõsítette már Szombati-Szabó István lelkészköltõ is. Azért
távozott innen Lugosra.
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Életképtelen a gyülekezet, mert annak tagjain kívül semmilyen
vagyona nincsen. A tagság hatvan százaléka pedig nem nevezhetõ
egyházfenntartónak.

Így jellemzõ a gyülekezetre, hogy nemcsak azzal nem törõdik, hogy
van-e megélhetési alapja a lelkipásztornak, de azzal sem, hogy az az épület,
amely tulajdonképp az õ temploma, milyen állapotban van. Ennek tudható be
az, hogy a maholnap hetvenöt éves épület javításai csak a láthatókra
korlátozódnak. Az imatermek idõnkénti kimeszelésére, az öt-hét esztendõnkénti
külsõ meszelésre. Komoly munkálatokban az épület nemigen részesült. Két
évtizede, hogy a tetõzet lett rendbe téve úgy, ahogy. Két másik alkalommal az
elkorhadt padlózatot betonnal helyettesítették. Komoly külsõ nagyjavítás az
épületen nem volt. A nem látható, üzemfelõli falak vakolata már rég nincs a
falakon és kiesõfélben vannak a téglák is imitt-amott.

Anyagi támogatásra sajnos, semmi kilátás.
Ha valaki azt kérdezi, hogy mi az oka mindennek, akkor erre csak azt

válaszolhatom, hogy egyrészt az, hogy jövevény népünk nem érzi sajátjának,
másrészt pedig az, hogy az itt szolgált lelkipásztorok javarészt anyagiakkal
nem bajlódó mûvészféle emberek voltak igen kevés gyakorlati érzékkel és
tehetséggel megáldva. Szombati-Szabó Istvántól, Streleczky Sándoron és
Nagy Mártonon át máig (kivéve Keresztes Józsefet) a lelkészek írók, költõk,
festõk és általános mûkedvelõk voltak. Az egyházközség gondnokai pedig
csak egy-két esetben vették tudomásul saját kötelességeiket.

Pedig-pedig: éppen itt, a Templom és Iskola épülete esetében kellene
vérré váljon kiben-kiben a Reményik-írta parancsfelhívás:

„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát”.

PPPPP.S.: A T.S.: A T.S.: A T.S.: A T.S.: A Templom és Iskola épületének a bemutatását kezdetnek szánjuk.emplom és Iskola épületének a bemutatását kezdetnek szánjuk.emplom és Iskola épületének a bemutatását kezdetnek szánjuk.emplom és Iskola épületének a bemutatását kezdetnek szánjuk.emplom és Iskola épületének a bemutatását kezdetnek szánjuk.
Szeretnénk, ha Krassó-Szörény olyan templomait bemutathatnánk szerre-sorra,Szeretnénk, ha Krassó-Szörény olyan templomait bemutathatnánk szerre-sorra,Szeretnénk, ha Krassó-Szörény olyan templomait bemutathatnánk szerre-sorra,Szeretnénk, ha Krassó-Szörény olyan templomait bemutathatnánk szerre-sorra,Szeretnénk, ha Krassó-Szörény olyan templomait bemutathatnánk szerre-sorra,
amelyek ha nem is kizárólag magyar templomok, de magyar vonatkozásaik isamelyek ha nem is kizárólag magyar templomok, de magyar vonatkozásaik isamelyek ha nem is kizárólag magyar templomok, de magyar vonatkozásaik isamelyek ha nem is kizárólag magyar templomok, de magyar vonatkozásaik isamelyek ha nem is kizárólag magyar templomok, de magyar vonatkozásaik is
vannak. (M.B.)vannak. (M.B.)vannak. (M.B.)vannak. (M.B.)vannak. (M.B.)
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Poetului Lenau
de Alexandrina PaulAlexandrina PaulAlexandrina PaulAlexandrina PaulAlexandrina Paul

Timiºoara

Ai fost un om zbuciumat
ce din loc în loc a rãtãcit.
Doar unde leagãnul þi-a stat,
tu fericirea þi-ai gãsit.

În þinuturi îndepãrtate
printre trestii argintii,
stau versurile tale toate
pe vechile poteci pustii.

Uºor rãsunã în pãdure
din ºatrã duioase melodii,
stau ºi ierburile sã le-asculte
când soarele-i la miazãzi.

În cârciuma din câmpie
cântã noaptea trei husari
la iubita de departe
nici nu s-au gândit mãcar.

Împânzitã-i azi câmpia
de cãrãri în lung ºi-n lat
iarã salcia nu mai este
lângã lacul cel secat.

Muza ta cu mâna-ntinsã
îþi aratã a ta cale.
Tu în vechi rãmâi aicea
pe plaiurile natale.

Aceastã poezie am dedicat-o poetului Nikolaus Lenau cu prilejulAceastã poezie am dedicat-o poetului Nikolaus Lenau cu prilejulAceastã poezie am dedicat-o poetului Nikolaus Lenau cu prilejulAceastã poezie am dedicat-o poetului Nikolaus Lenau cu prilejulAceastã poezie am dedicat-o poetului Nikolaus Lenau cu prilejul
aniversãrii a 200 de ani de la naºtere, inspirându-mã de la cele mai cunoscuteaniversãrii a 200 de ani de la naºtere, inspirându-mã de la cele mai cunoscuteaniversãrii a 200 de ani de la naºtere, inspirându-mã de la cele mai cunoscuteaniversãrii a 200 de ani de la naºtere, inspirându-mã de la cele mai cunoscuteaniversãrii a 200 de ani de la naºtere, inspirându-mã de la cele mai cunoscute
poezii ale sale care ne-au fost nouã bãnãþenilor aproape de suflet.poezii ale sale care ne-au fost nouã bãnãþenilor aproape de suflet.poezii ale sale care ne-au fost nouã bãnãþenilor aproape de suflet.poezii ale sale care ne-au fost nouã bãnãþenilor aproape de suflet.poezii ale sale care ne-au fost nouã bãnãþenilor aproape de suflet.

Precum este cunoscut, Nikolaus Lenau s-a nãscut în localitatea CsatádPrecum este cunoscut, Nikolaus Lenau s-a nãscut în localitatea CsatádPrecum este cunoscut, Nikolaus Lenau s-a nãscut în localitatea CsatádPrecum este cunoscut, Nikolaus Lenau s-a nãscut în localitatea CsatádPrecum este cunoscut, Nikolaus Lenau s-a nãscut în localitatea Csatád
în anul 1802, localitate care din 1926 poartã numele de Lenauheim. (A.Pîn anul 1802, localitate care din 1926 poartã numele de Lenauheim. (A.Pîn anul 1802, localitate care din 1926 poartã numele de Lenauheim. (A.Pîn anul 1802, localitate care din 1926 poartã numele de Lenauheim. (A.Pîn anul 1802, localitate care din 1926 poartã numele de Lenauheim. (A.P.).).).).)
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An Lenau
von Alexandrina PaulAlexandrina PaulAlexandrina PaulAlexandrina PaulAlexandrina Paul

Temeswar

Ein unsteter Mensch bis du gewesen,
du wandertest von Land zu Land.
Doch das Glück war dir erlesen,
nur dort wo deine Wiege stand.

Weit weg vom Zeitgetose
am sanften Schilfgestade
weilen oft noch deine Reime
auf dem alten Wanderpfade.

Leise summt der Wald, die Lieder
und die Gräser hören zu,
wenn Zigeunerweisen klingen
und der Tag, der geht zu Ruh.

In der Heideschenke sangen
heitere Burschen in der Nacht,
an die Liebste in der Ferne
haben diese nicht gedacht.

Heute ziehen Silberwege
kreuz und quer durchs Land
und der Teich ist längst versogen,
da wo einst die Weide stand.

Deine Muse weist noch immer
dir den Weg mit rechter Hand,
du befolgst ihr aber nimmer -
du bist hier im Heideland.

Dieses Gedicht habe ich zu Ehren Nikolaus Lenaus, anlässlich seinesDieses Gedicht habe ich zu Ehren Nikolaus Lenaus, anlässlich seinesDieses Gedicht habe ich zu Ehren Nikolaus Lenaus, anlässlich seinesDieses Gedicht habe ich zu Ehren Nikolaus Lenaus, anlässlich seinesDieses Gedicht habe ich zu Ehren Nikolaus Lenaus, anlässlich seines
zweihundert jähr igen Geburtstages,  geschr ieben,  anlehnend an seinezweihundert jähr igen Geburtstages,  geschr ieben,  anlehnend an seinezweihundert jähr igen Geburtstages,  geschr ieben,  anlehnend an seinezweihundert jähr igen Geburtstages,  geschr ieben,  anlehnend an seinezweihundert jähr igen Geburtstages,  geschr ieben,  anlehnend an seine
bekanntesten Gedichte, die uns allen Banater so ans Herz gewachsen sind.bekanntesten Gedichte, die uns allen Banater so ans Herz gewachsen sind.bekanntesten Gedichte, die uns allen Banater so ans Herz gewachsen sind.bekanntesten Gedichte, die uns allen Banater so ans Herz gewachsen sind.bekanntesten Gedichte, die uns allen Banater so ans Herz gewachsen sind.

Bekanntlich ist Nikolaus Lenau im ehemaligen ungarischen CsatádBekanntlich ist Nikolaus Lenau im ehemaligen ungarischen CsatádBekanntlich ist Nikolaus Lenau im ehemaligen ungarischen CsatádBekanntlich ist Nikolaus Lenau im ehemaligen ungarischen CsatádBekanntlich ist Nikolaus Lenau im ehemaligen ungarischen Csatád
1802 geboren, heute eine Ortschaft im rumänischen Banat, die seit 1926 den1802 geboren, heute eine Ortschaft im rumänischen Banat, die seit 1926 den1802 geboren, heute eine Ortschaft im rumänischen Banat, die seit 1926 den1802 geboren, heute eine Ortschaft im rumänischen Banat, die seit 1926 den1802 geboren, heute eine Ortschaft im rumänischen Banat, die seit 1926 den
ofofofofoffiziellen Namen „Lenauheim“ trägt. (A.Pfiziellen Namen „Lenauheim“ trägt. (A.Pfiziellen Namen „Lenauheim“ trägt. (A.Pfiziellen Namen „Lenauheim“ trägt. (A.Pfiziellen Namen „Lenauheim“ trägt. (A.P.).).).).)
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Küzdelem
Gajdos ViktóriaGajdos ViktóriaGajdos ViktóriaGajdos ViktóriaGajdos Viktória

Álmaim mind útra kelnek - elmegyek -
Kikötni hol fogok, még nem tudom;
S azt sem tudom, hervadt szívem
Fog-e még valaha tavasszal megtelni
És illatos virággal?
Nem tudom tekintetem mily mosolyában
Fog megpihenni,
Nem tudom, hallani fogom-e az egek kék dalát;
Nem tudom, ezernyi csillagok majd
Elférnek-e szavaimba?
Bezárt ajtó elõtt nem ácsorgom!
S midõn félelmeid átérzem
És szótlan hordozom
Sebekkel teli gyönge vállamon,
Véletlen ölelésed árnyékát
Szétszórom deres utakon.
Kísért a vágy, hogy talán szabad
Még egyszer visszapillantanom.
De álmaim mind útra kelnek
S velük már én is indulok:
Nem nézek vissza -
Bezárt ajtó elõtt nem ácsorgok...
Szívem letagadom - s a kemény harcban
Hitem erõs és tiszta és ép marad!

Gajdos Viktória Krassófûzesen született 1949 február 23-án. A Babes-Gajdos Viktória Krassófûzesen született 1949 február 23-án. A Babes-Gajdos Viktória Krassófûzesen született 1949 február 23-án. A Babes-Gajdos Viktória Krassófûzesen született 1949 február 23-án. A Babes-Gajdos Viktória Krassófûzesen született 1949 február 23-án. A Babes-
Bolyai Tudományegyetem bölcsészeti karának román-latin szakán diplomázott.Bolyai Tudományegyetem bölcsészeti karának román-latin szakán diplomázott.Bolyai Tudományegyetem bölcsészeti karának román-latin szakán diplomázott.Bolyai Tudományegyetem bölcsészeti karának román-latin szakán diplomázott.Bolyai Tudományegyetem bölcsészeti karának román-latin szakán diplomázott.
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Am cunoscut-o pe Maria Tudur în perioada când picta biserica de la
Doman. Era a 7-a bisericã în care mâinile ei fragile de femeie mângâiau cu
pensula bolta cerului.

Curiozitatea mea neastâmpãratã mi-au purtat paºii, acolo, în inima
bisericii spre a o asculta pe Maria vorbind ºi a o vedea la lucru. În mijlocul
bisericii nude, cu pereþii proaspãt curãþaþi, femeia din faþa mea, subþire ca o
trestie, îmi vorbea calm, fãrã patos, echilibrat ºi fãrã urmã de emoþie‚ scrutându-
mã cu ochi negri, vii din spatele unor ochelari cu lentile groase.

ªtiu, prin natura profesiei mele de arhitect, ce înseamnã gestul creaþiei,
zbaterea în faþa lucrului încã neînceput ºi tumultul sentimentelor contradictorii
care te asalteazã atunci, la început, înainte de a intra în lumea unei noi lucrãri.
Fericirea cã ai norocul sã începi un nou experiment, se împleteºte cu teama
cã poate nu-l vei putea finaliza la nivelul dorit.

Aºteptam sã vãd la Maria exploziv afiºate aceleaºi frãmântãri, dar ea
continua sã-mi vorbeascã clar, liniºtit, despre ce va urma sã facã. Despre
tehnica realizãrii unei fresce, despre modul de preparare a culorilor, felul în
care îºi realizeazã compoziþia, despre registrele orizontale ºi regulile unei
picturi iconografice, despre lucrul pe schelã ca ºi de fiorul zilelor friguroase,
despre momentele de liniºte deplinã în care se aude numai suava atingere a
pensulei pe perete ud.

O ascultam fãrã a lãsa o vorbã mãcar sã alunge mirajul acelor destãi-
nuiri, auzeam cuvintele ei care se amplificau sub bolta bisericii goale, încercam
sã asimilez ºi sã trãiesc cât mai mult din ceea ce-mi spunea. Nu pot sã descriu
curatul ºi preaplinul sentiment de admiraþie care se þesea atunci în sufletul
meu ºi simþeam nevoia sã mã retrag undeva, într-un colþ umbrit al bisericii,
unde sã nu mai fac nimic altceva decât sã ascult, sã ascult, sã ascult...

Am vrut sã scriu aceste vorbe despre Maria ca sã vã pot împãrtãºi o
picãturã din minunata stare pe care am trãit-o atunci, irepetabilã ca fapt, emoþio-
nantã ºi miraculoasã în acelaºi timp.

Maria va rãmâne în vremuri, prin aceste picturi iconografice.
Dar, între timp, îºi ia ºi niºte recreaþii în care, întorcându-se la

începuturi, Ia copilul care descifra acum mulþi ani tainele culorilor, picteazã
peisaje, flori, compoziþii laice.

Expoziþia deschisã în perioada 29 mai - 15 iunie la Centrul Social
„Frédéric Ozanam” al Asociaþiei Caritative „Sf. Vincenþiu de Paul” din Reºiþa,
intitulatã „Vibraþiile naturii”, a fost pentru Maria o dublã ocazie de a oferi celor
din jur cadoul mâinilor ei.

Maria
de Arh. loana MihãiescuArh. loana MihãiescuArh. loana MihãiescuArh. loana MihãiescuArh. loana Mihãiescu

Reºiþa
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În primul rând, a dãruit jocul trepidant al culorilor vii ºi puternice
tuturor celor care i-au privit lucrãrile ºi apoi, a donat toate sumele încasate din
vânzarea lucrãrilor centrului, pentru împlinirea unui act caritabil.

Dar în afarã de aceste douã minunate gesturi, eu cred cã Maria, prin
aceastã expoziþie a simþit nevoia sã vorbeascã despre ea. ªi aºa cum toþi
creatorii, mai discret sau mai putemic, în lucrãrile Ior, indiferent dacã sunt
muzicale, de artã plasticã, joc al cuvintelor sau arhitecturã vorbesc despre ei,
aceastã expoziþie nu este doar o expoziþie cu flori.

Ea este un autoportret al artistei, în care descoperi trãsãturile puter-
nice ale Mariei.

Liniºtea cu care Maria îmi vorbea în bisericã vine din harul ei, dar ºi
din ordinea care o conduce în viaþã ºi deopotrivã din faptul cã ea cunoaºte
foarte bine rolul regulii ºi al legii.

Compoziþiile ei cu flori au toate foarte clar evidenþiat acest lucru.
Prezenþa verticalei ºi orizontalei, care se reiau aproape în fiecare lucrare,
vorbesc despre necesitatea regulii ºi despre starea de echilibru care rezultã
din combinarea acestor douã elemente.

Orizontala defineºte stabilitatea, siguranþa, calmul, în timp ce verticala
aminteºte despre nevoia de aspiraþie, de descãtuºare a speranþei de zbor.

Þesute în jurul acestor douã prezenþe grafice foarte bine evidenþiate,
exploziile de culori vii ale florilor ei vorbesc despre bucuria de a trãi, despre
pasiune, despre Iirism ºi despre dragoste.

Mi-am amintit acum momentul de deschidere al unei expoziþii de
icoane lucrate de mâinile mai multor pictori ai Caraºului, care ne-a mângâiat
sufletele în preajma Sãrbãtorilor de Paºte. Am în faþa ochilor lumina aceea a
apusului care nãvãlea în sala de expoziþii‚ cãzând pe icoanele din care parcã
sfinþii coborau printre noi.

S-a vorbit mult atunci. Dintre vorbele care s-au rãspândit în aerul
torid al serii, am reþinut cuvintele Mariei, la care gândul meu a revenit de multe
ori dupã aceea. Ea a spus atunci cã majoritatea pictorilor care expuseserã în
seara aceea - ºi erau nu mai puþin de 10, fuseserã elevii ei.

M-am întors cu gândul la aceste vorbe simple ºi atât de sugestive. ªi
mi-am dat seama atunci, cã pe lângã semnele materiale pe care prin har le
laºi în urma ta ºi care, oricât ar pãrea de nemuritoare, au totuºi o viaþã efemerã,
cele mai profunde urme, care se pot transmite multor generaþii înainte sunt
semnele pe care le laºi în materialul viu, în oameni...

Dar pentru a face acest lucru, trebuie sã ai în tine generozitatea de a da.
Observând tablourile Mariei descoperi cã ea preia cu o acurateþe

aproape perfectã linia orizontalã‚ situatã în fiecare Iucrare aproape la aceiaºi
înãlþime. ªi în toate exponatele, aceastã linie fermã, este însoþitã de o geanã
de luminã.

Aceastã luminã, ca o deschidere de orizont, strãlucitoare, reprezintã,
cred eu, generozitatea cu care Maria dã învãþãceilor ei din harul ei.
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Wächst ein Kind auf!

Wächst ein Kind mit Kritik auf,
Lernt es, zu verurteilen!
Wächst ein Kind mit Haß auf,
Lernt es, zu kämpfen!
Wächst ein Kind mit Spott auf,
Lernt es, scheu zu sein!
Wächst ein Kind mit Schmach auf,
Lernt es, sich schuldig zu fühlen!
Wächst ein Kind mit Toleranz auf,
Lernt es, geduldig zu sein!
Wächst ein Kind mit Ermutigung auf,
Lernt es, selbstsicher zu sein!
Wächst ein Kind mit Lob auf,
Lernt es, dankbar zu sein!
Wächst ein Kind mit Aufrichtigkeit auf,
Lernt es, gerecht zu sein!
Wächst ein Kind mit Sicherheit auf,
Lernt es, zuversichtlich zu sein!
Wächst ein Kind mit Anerkennung auf,
Lernt es, sich selbst zu schätzen!
Wächst ein Kind mit Güte und Freundlichkeit auf,
Lernt es, die Welt zu lieben!
                                                          Wandspruch Wandspruch Wandspruch Wandspruch Wandspruch

Wolfgang Wratschgo az Ausztriai Európa Szövetségi MozgalomWolfgang Wratschgo az Ausztriai Európa Szövetségi MozgalomWolfgang Wratschgo az Ausztriai Európa Szövetségi MozgalomWolfgang Wratschgo az Ausztriai Európa Szövetségi MozgalomWolfgang Wratschgo az Ausztriai Európa Szövetségi Mozgalom
Alelnöke, Stájerország Európa Házának elnöke már negyedízben fordultAlelnöke, Stájerország Európa Házának elnöke már negyedízben fordultAlelnöke, Stájerország Európa Házának elnöke már negyedízben fordultAlelnöke, Stájerország Európa Házának elnöke már negyedízben fordultAlelnöke, Stájerország Európa Házának elnöke már negyedízben fordult
meg Krassó-Szörényben 2000 óta. Látogatásai során nemcsakmeg Krassó-Szörényben 2000 óta. Látogatásai során nemcsakmeg Krassó-Szörényben 2000 óta. Látogatásai során nemcsakmeg Krassó-Szörényben 2000 óta. Látogatásai során nemcsakmeg Krassó-Szörényben 2000 óta. Látogatásai során nemcsak
tapasztalatokat igyekszik szerezni, szervezetekkel, vezetõkkel ismerkediktapasztalatokat igyekszik szerezni, szervezetekkel, vezetõkkel ismerkediktapasztalatokat igyekszik szerezni, szervezetekkel, vezetõkkel ismerkediktapasztalatokat igyekszik szerezni, szervezetekkel, vezetõkkel ismerkediktapasztalatokat igyekszik szerezni, szervezetekkel, vezetõkkel ismerkedik
meg, de közben elõadásokat is tar t .  Mostani  látogatása soránmeg, de közben elõadásokat is tar t .  Mostani  látogatása soránmeg, de közben elõadásokat is tar t .  Mostani  látogatása soránmeg, de közben elõadásokat is tar t .  Mostani  látogatása soránmeg, de közben elõadásokat is tar t .  Mostani  látogatása során
Resicabányán, Stájerlakaninán és Karánsebesen tartott elõadásokat. KétResicabányán, Stájerlakaninán és Karánsebesen tartott elõadásokat. KétResicabányán, Stájerlakaninán és Karánsebesen tartott elõadásokat. KétResicabányán, Stájerlakaninán és Karánsebesen tartott elõadásokat. KétResicabányán, Stájerlakaninán és Karánsebesen tartott elõadásokat. Két
elõadással jelentkezett: A keresztény ember felelõssége az egységeselõadással jelentkezett: A keresztény ember felelõssége az egységeselõadással jelentkezett: A keresztény ember felelõssége az egységeselõadással jelentkezett: A keresztény ember felelõssége az egységeselõadással jelentkezett: A keresztény ember felelõssége az egységes
Európáért, illetve Az állampolgárok Európája címûekkel. Látogatása végénEurópáért, illetve Az állampolgárok Európája címûekkel. Látogatása végénEurópáért, illetve Az állampolgárok Európája címûekkel. Látogatása végénEurópáért, illetve Az állampolgárok Európája címûekkel. Látogatása végénEurópáért, illetve Az állampolgárok Európája címûekkel. Látogatása végén
néhány kérdésünkre válaszolt.néhány kérdésünkre válaszolt.néhány kérdésünkre válaszolt.néhány kérdésünkre válaszolt.néhány kérdésünkre válaszolt.

Interjú Wolfgang Wratschgoval
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Riporter:Riporter:Riporter:Riporter:Riporter: Tisztelt elnök, illetve alelnök úr! Véleménye szerint milyen
stádiumban vagyunk pillanatnyilag? Csatlakozhatunk már Európához, vagy
várnunk kell még egynéhány évet?

Wolfgang Wratschgo:Wolfgang Wratschgo:Wolfgang Wratschgo:Wolfgang Wratschgo:Wolfgang Wratschgo: Az az igazság, hogy az utóbbi két-három évben
nagyon sok pozitív dolog történt Romániában a csatlakozási szándék
következtében, de egypár évnek még el kell telnie ahhoz, hogy az európai
szabványoknak, elvárásoknak megfeleljen az ország. Az egyeztetõ tárgyalások
elsõsorban a társadalmi-gazdasági kérdések vonatkozásaiban folynak az EU-
csatlakozás tekintetében.

A jelenlegi politikai tényállások és a csatlakozási egyeztetõtár-
gyalások szerint 2007-re várható a csatlakozás. E csatlakozás után azonban
öt-hat esztendõre van szükség ahhoz, hogy a kényes kérdéseket meg lehessen
oldani. Ugyanez volt a tapasztalat Ausztria és más országok esetében is.

R.R.R.R.R.: Politikai szempontból nagyvonalakban készen vagyunk a
csatlakozáshoz, de igencsak sok tennivaló van a környezetvédelem, a
települések tisztasága tekintetében. Mit kellene csinálnia az ország-
vezetésnek, illetve a városok vezetõinek, hogy a tisztaság uralkodjon a
városokban és más településeken, illetve az országban a minimális elvárások
szemszögébõl?

WWWWW.W.W.W.W.W.....: Politikai szempontból nincsenek problémák. Egyébként az EU
nem politikai, hanem gazdasági közösség. A csatlakozást elõmozdító
tárgyalások is elsõsorban gazdasági jellegûek és csak emellett politikaiak is.
Ezt bizonyítja a mai iraki háborúhoz való viszonyulás is.

Európa még nem tárgyalhat minden csatlakozni szándékozóval
azonos hangnemben, mert mindenütt más-más kérdésre kell a megoldás
megkeresni. Az EU nagyon sok pénzt áldoz a környezetvédelmi országos
szabályok betartatása érdekében. Nagyon fontos az, hogy a lakosság felfogását
határozott és irányított neveléssel lehessen megváltoztatni. A keresztény
embernek nagyon fontos az a szentírási feladat, amely a teremtéstörténetbõl
olvasható ki: uraljad a földet. A földgolyót, amelyen élünk megbecsülve kell
uralnunk. Minden ember feladata, hogy Földünkkel csak jót tegyen.

Szlovéniát és Magyarországot, a most csatlakozó országok között
példaként lehet kiemelni, ahol a környezetvédelem az egyénnel kezdõdik és
nem a politikával.

Európában a környezetvédelmi kérdéskör a régiókra való felosztás-
ban fogalmazódik meg. Például Stájerország Szlovénia északi részével alkot
egy tartományt, régiót. Együtt keressük és együtt is oldjuk meg a problémákat.
Ezt kell tenni az önök megyéjében is az elõrelépés érdekében.

R.R.R.R.R.: Mit tehet a keresztény ember, amikor egy városvezetés vajmi
keveset tesz a rend, a tisztaság, a környezetvédelem érdekében?

WWWWW.W.W.W.W.W.....: Az EU-ban szigorúan tilos mindenféle környezetszennyezés.
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A legelõket sem szabad felgyújtani, leperzselni az avart, mint azt itt teszik
önöknél nagymértékben. Nálunk is elõfordul titokban a szándékos vagy
véletlenszerû környezetszennyezés, de ez nem jellemzõ. Valami meg kell
változzon a magatartásformában. S mivel a gyermekek állanak legközelebb a
természethez, a gyermeknevelés feltétlen eszközévé kell tenni a környezet-
védelmet. Nemcsak az elméletit, hanem a gyakorlatit is. Aztán a gyermek még
könnyen hajlítható...

A felnõttek csak akkor „fogják föl”, hogy mit is tettek, ha bírságot,
büntetést kapnak a környezetszennyezésért. Ausztria pozitív példa arra, hogy
óvakodnak a törvényes rendelkezések áthágásától, a szabályok kijátszásától.
Valahogy úgy vannak, mint a gépkocsivezetõk: hogy ne fizessenek rá, inkább
betartják a szabályokat, ami aztán vérükké is válik egy idõ után.

A környezetszennyezés megelõzésére szabályozták s itt is
szabályozni fogják az építkezéssel, hulladéktárolással kapcsolatos teendõket
is, illetve ezernyi dolgot, ami elkerülhetetlen.

R.R.R.R.R.: Az Önök EU-házának milyen szerepköre, aktivitása van?
WWWWW.W.W.W.W.W.....: Csak a legfontosabbakat említem meg. Mezõgazdasági

kérdésköri szimpozionokat rendezünk a húsvét nagyhetében, hogy a termelõk
próbáljanak áttérni a régiókban való gondolkodásra. Meg kell értetnünk a
gazdákkal, hogy közösen jobban be tudunk törni egy piacra, illetve adott esetben
azt uralni is tudjuk.

A pünkösti szemináriumok a kisebbségi kérdésekkel fognak
foglalkozni. Az idén ezeken a rendezvényeken az Önök kisebbségei is szót
kapnak Krassó-Szörénybõl. Több tíz esztendejénél, hogy ezeket a
szemináriumokat rendezzük. Volt rá eset, hogy kisebbségi politikusok itt tanultak
meg egy gyékényen árulni, mivel otthon nem tudtak közös nevezõre jutni.
Sajnos, ezek a rendezvények még nem annyira nyitottak, hogy bárki részt
vehetne az elõadásokon. Egy hasonló szimpóziumon 35 esztendõvel ezelõtt
találkoztak a dél-tiroli politikusok az olasz politikusokkal. Itt ismerték meg
egymást és otthon folytatták az egyeztetéseket. Mint ismeretes nem
eredménytelenül. Amire büszkék is vagyunk kissé.

Júliusban esztendõnként megrendezzük az európai államok
szövetségeseinek szemináriumát. Itt beszélik meg egyrészt azokat a
problémákat is, amelyek az EU-parlament napirendjére kerülnek. Itt
kristályosodott ki az, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az EU-ban az állampolgár
álláspontjára.

Szólanom kell még az évente megrendezendõ nemzetközi ifjúsági
találkozóról is, ahol néhány éve a bánsági német ifjak is jelen vannak éppúgy,
mint a magyarországi baranyaiak, akikkel oly régiek a szoros kapcsolataink,
hogy még a kommunizmus idejére nyúlnak  vissza. Egy-egy ilyen találkozón
nyolcvan körüli a meghívott résztvevõk száma. Itt a régebbi és mai politikusok
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tartanak elõadásokat, amelyekbõl meg lehet tanulni azt, hogy a nyelvek nem
elválasztják, hanem összekötik az embereket, mert az emberség az elsõdleges
a mi európai házunk programjában.

Nagyvonalakban április és szeptember között így körvonalazható a
mi munkarendünk.

R.R.R.R.R.: Mi a véleménye a múltvasárnapi ökumenikus keresztútról, amelyen
ön is jó szívvel vett részt?

WWWWW.W.W.W.W.W.....: Ma, amikor a kereszténység meglehetõst mellõzve van, nagyon
lényeges egy-egy ilyen rendezvény. Nemcsak az a fontos, hogy együtt
munkálkodnak a különbözõ egyházak, de az is, hogy a kívülállók erre föl is
figyeljenek. A másik lényeges az ilyesmiben: meg kell látni azt, hogy más is
létezik az anyagiakon kívül. Márpedig a keresztény embernek a legfontosabb
a hite és a gondozandó lelke. Más keresztény, vagy nem keresztény számára
egy-egy ilyen rendezvény indítópont lehet. Indulás a megújulás és tisztulás
felé. Ez a mi EU-házunknak is a célja.

R.R.R.R.R.: Köszönöm a tájékoztatást.
Kérdezett: Makay BotondKérdezett: Makay BotondKérdezett: Makay BotondKérdezett: Makay BotondKérdezett: Makay Botond

Cãlãtorul
de Anna EichertAnna EichertAnna EichertAnna EichertAnna Eichert

Drobeta Turnu Severin

Ferecat în ceas târziu
se rãtãcise în pustiu
de iluzii, de gânduri, de ºoapte
în alt timp, în noapte
un cãlãtor i-a cerut
în dar sau împrumut
apã sau ceva
ce se poate da.

Dar el, i-a dãruit iubirea
povarã prea grea,
a þinut pentru el
singurãtatea,
dar ºi ea îl înnobila
nu ºtia, cã ºi în singurãtate
strãlucea.
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Befarolunk Európába

Makay BotondMakay BotondMakay BotondMakay BotondMakay Botond

A napokban valaki azt találta mondani, hogy bármit és bárhogyan is
csináljunk, Románia még rückwerzben, azaz hátramenetben, ha így
kifejezõbb: marsalierben is bejut Európába. Pontosabban az Európai Unióba,
mert a nagyhatalmaknak ez az érdeke.

Tehát befarolunk Európába s aztán majdcsak lesz ottan is valahogy.
De miért is ne illenénk már most is oda?!
Járom az utat... Nem a macskakövest, hanem az aszfaltozottat. Mert

valamikor aszfaltozott is volt. Például Resicabányától Oravicabánya felé hajtva.
Közvetlen a városvégét jelzõ tábla után Kiskrassó felé. Ott van szinte egy
kilométernyi szakasz, amely a senkiföldje. Valamikor kintébb nyúlt a város, de
„ismeretlen” tettesek beljebb hozták. A megye szerint az út a városé. A Város
meg fütyül a Megyére. Amúgy sem érdemes az útszakaszt rendbe tenni, mert
földcsuszamlás fenyegeti az útszakaszt. (A polgármesteri hivatalt még nem).
Tehát amolyan kocsihasat horzsolósan rázós az út, dehát...

Temetési menet vonul végig a Govondáron. Fölfelé hozzák a
megboldogultat a temetõ szomszédságából. Nem viszik be az óvárosba. Ó,
dehogy! De mit szólanának a szomszédok, ha csak „úgy” intéznék el halottjukat,
mint ama nyugati barbárok, ahol nem szabad halottat tartani a háznál s ahol a
szegény megboldogult még ki sem hûlhet, mert mindjárt fagyasztóba dugják?!

Megáll csekély negyedórányira a villamosforgalom, tízpercnyire
lassul vagy lebénul a kocsiforgalom is, de nincs mit tenni. Ha az
útkeresztezõdésnél fizetnek a papnak egy megállásért, vagy éppen egy
kanyarodóban, akkor ott áll meg a menet.

Másik temetési menet. Ezúttal ugyanolyan dugó, mint az elõbbinél.
Még akkor is, ha protestáns volt a megboldogult. De hiába protestál a papjuk,
az imént lezárt koporsót fölnyitják s úgy viszik „városnézõbe” a megkékült
holttestet. Hogy nem esztétikus látvány?! No de ki kényszerít bárkit is, hogy
éppen arrafelé menjen! Hogy egészségtelen s állítólag valami rendelkezés is
volna, hogy... Ugyan: ki az, aki panaszt tehetne a tiszti-fõorvosi hivatalnál? És
ha tenne is, hiába tesz, mert... a Tradíció, az tradíció.

Szétnézek a temetõben. No nem a németországi Burg am Fehmarn
evangélikus temetõjében, mert ott oly kínos a rend, hogy azon nincs mit se
nézni, se látni. Egy temetõ a sok közül és kész.

De szétnézek a resicabányai temetõkben. A zsidótemetõ sírkövei
mind a sírokon fekszenek. Biztos, hogy nem a városi tanácsosok döntötték le
azokat, amint az is biztos, hogy egyetlen tanácsos sem lopott el egyetlen
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vaskeresztet sem a Hármas Temetõbõl, illetve az ottani sírköveket sem õk
törték össze, ahogy az Egyes Temetõ póttemetõjébõl sem a Prescom Rt
temetõgondnoksága csinált szégyenfoltot...! Csak annak alkotói...

Egy friss sírba is hadd tekintsek bele... Szinte bokáig ér a sár, a latyak
a friss sírhoz vezetõ úttalanságon, amelyet most ástak ki. Jó, ha nem omlik
össze mielõtt a koporsót leengednék, mert negyedszázadon át itt volt a temetõ
szemétdombja. Persze, most eladták hét évre. Ez van, más nincs (csak
csúszópénzért, ami persze nem hátramenetben csúszik), el kellett fogadni.

Láttam már a hazai E15-ös mûúton szamárfogatot. Igaz, hogy nyugati
irányba ment. Az is igaz, hogy nem hátramenetben.

De a rák is hátrafelé megyen, mégis elõre halad.
„Volt egy dongó, meg egy légy. Tovább is van, mondjam még?” Nos

mondom. De majd máskor, mert egyelõre...
Csakugyan! Hát érdemes a szót vesztegetni?! Hisz mi úgyis, csak

befarolunk Európába és nem is látjuk, hogy hova.

Melancolie
de Anna EichertAnna EichertAnna EichertAnna EichertAnna Eichert

Drobeta Turnu Severin

Sã te iubesc e a mea vrere,
fiinþa ta nimic
nu-mi cere,
mi-e sufletul plin
de durere,
simt cum mã risipesc în
tãcere.

Sã cãlãtorim prin
timp aº vrea
dacã iubite mã
vei chema,
împodobesc cuib în
palma ta,
iar tu, sã mã
învãlui cu o stea.
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Af ta Raas tuach tie Banater Heed*

Es Marionetten-Trio
mit ta Bell mit ihri Tänzer
sein aufprochn zu frieher Zeit
in die scheeni schwowirsche Heed.
Ti easchti Halt
te woa in Hatzfeld.
Ta woa es Trio pei an Pier,
Af amal woa‘ma vier!
A Varuckta hat sich zu uns gsellt
unt hat sich ach ans bestellt.
Hat Kudes mit Schlechtes vazählt,
alles was sich apspielt in Hatzfeld.
Af amal woa noch ana ta,
ea sakt, er wär ta Quasimodo.
Ja, tas es pei an Pier,
zutritt, zuviert, mit noch a Poa,
af amal wie im Balamuc woa.
Tann ha‘ma aba kschaut raus,
Mia sein ins „Stefan Jäger“-Haus.
Tie Scheenheit ta, Pilda unt tes rein mit raus
Iassn an vergess‘n af an kudn Schmauß.
Neba vieles scheini alles Malerei
Ha‘ma festkschtellt, tass es sich traat ums Ei.
Pei saina Malerei is zu beguckn,
wie ta Kokosch ti Hehn tut puckn,
wie ea tie Hehn tut beglickn
Tas aus an jedn Ei soll wean a Kickn.
In teni kroosn Zimma
mit viel Malerei trinna,
vom Pemsl, Measchl mit Schewalet,
ja, koa a altes Bauerpett,
wu ti Lischn im Strohsack ruh‘n
kanna tut tuart ma mehr was antun
ten jetzt wead kschlafn am Rekamé,
in hundat Joah is a ach a Exposé.
Tan is kuma Musik, Tanz mit Theata,
Kaffe, Kolatschn mit a Krapfl.
Es woa alles kut und scheen,
nur ti Zeit is kumma, tass ma kehn.
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Unt so seinma piss am End von Duaf,
zu ruhigen, kschmicktn Friedhof,
zu tie Gräber
vun Peter Jung mit Stefan Jäger.
Wal ma pis tohea sein kumma
ha‘ma sie geehrt mit Kranz unt Pluma.
Tann, hinein im Buss unt um ta Reim,
kradaus nach Lenauheim.
Hinta ti Heckn mit scheni Felda,
sig‘ma ach andari Pilda.
Vua zwa hundat Joah tun sie Heisa paun
unt jetzt nach ta Auswanderung, tun tei zammfalln.
Es Mosi is wie a Raubaheln,
alles kaputt, ti Fensta fehln.
Es packti es Grusln pei Neinschaun,
in einst scheenan unt lustigen Raum.
Nur ta Lenau sitzt ruhig af sein Sockl
mit ana hipschn Schnalbn afn Puckl.
Jetzt weida kehts gerandeaus
pis in die Stadt Großsanktnikolaus.
Es ist ti Zeit!
Mir traman schun vun an Wirtshaus.
Tuat kipts zu trinkn mit an kudn Schmauß.
Ti Team knurrn, ta Tuascht is kroß,
aba es pleipt nur ta Tram blos.
Uns wead ksakt, ohni Krawall
unt pitschen nein, im krossn Saal.
Ta sei‘ma halt aufmaschiert,
unt es Publikum hat schun applaudiert.
Kipfl mit Krapfl gabs zum Schmauß,
Ta Kellamasta woa nit z‘aus.
Nua ih klaub, ti Reblais ham ti Traum betroffn,
mit tei ham ach teni Semikloscha alles ausksoffn.
Aba vielleicht im nächsten Summa,
weama alli wieda kumman,
unt ta wead es andascht sein,
statt‘s Wassa, schenkt man uns ein
ten gepriesen unt geloptn Semikloscha Wein.
Na, unsa Reise is am Rand,
Jetzt nein im Buss unt ins Beagland.

* Aufgschriebn vum a Beaglanddeitsche, Josef Ruzicska, pei aan Ausflung* Aufgschriebn vum a Beaglanddeitsche, Josef Ruzicska, pei aan Ausflung* Aufgschriebn vum a Beaglanddeitsche, Josef Ruzicska, pei aan Ausflung* Aufgschriebn vum a Beaglanddeitsche, Josef Ruzicska, pei aan Ausflung* Aufgschriebn vum a Beaglanddeitsche, Josef Ruzicska, pei aan Ausflung
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A Szentcsalád
Makay BotondMakay BotondMakay BotondMakay BotondMakay Botond

Popp Aurél A Szentcsalád címû nagyméretû képének Nagy Márton
református lelkész-festõmûvész másolata díszíti lakásom egyik falát. Nagy
Márton kizárólag nekem másolta ezt a képet.

A Szentcsalád eredetiben Szatmárnémetiben a Vécsey-házban,
illetve az ottani megyei múzeumban van. A görög-katolikus papi családból
származó szatmárnémeti neves festõmûvész ezzel a képével rendhagyót
alkotott. Nemcsak azért, mert a Szentcsalád minden egyes tagját amolyan
avasi-civilbe (tehát nem népviseletbe) öltöztette, hanem azért is, mert a
háromalakos kép két „mellékalakjáról” mintegy lecsorog a szegénység.

A képen Szent József halad elõl, ha csupán féllépésnyire is. Annál
szembetûnõbb így az üdvtörténeti másodlagos szerepe. Õ az a jelentéktelen
ács, aki csak nevelõapja és nem atyja a Gyermeknek. Ezt fejezi ki már-már
törpe-számba vehetõ alakja. De hogy másodlagosan is lényeges, az elõl
haladás fejezi ki.

Rendellenesnek tûnik Szûz Mária hatalmas, de szinte arctalan arca.
Az arcszépség Popp Aurél megfestett véleménye szerint azért nem lényeges,
mert a Szentléleknek nem szépnõre, hanem tisztára, szeplõtelenre volt
szüksége, amikor Fiának anyát választott.
Elmosott kissé a Kisdedjézus képe is, de az épp csak jelzett glória mégis
ragyogó istenarcot sejtet.

Nagyvonalakban ezt fejezi ki a mûvész. Popp Aurél - szerény, de
határozott véleményem szerint - ezzel a képével az egyéni, de mélyen
keresztény hitvallását vitte vászonra. Hitvallása az enyém is. Azért másoltattam
le Nagy Mártonnal, aki bár másolt ugyan, de ugyanazt a hitvallást vitte föl
munkájára.

Ebben a képben valahogy a szentkarácsony igazi tisztasága van
megfestve, amit minden hitvalló kereszténynek és keresztyénnek szívbõl
kívánok.
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Nehéz kenyér
Makay BotondMakay BotondMakay BotondMakay BotondMakay Botond

Szerettem volna titokban lefényképezni õket, de nem mertem. Nem
azért, mert féltem, hogy beperelnek, hanem egyszerûen azért, mert úgy
tartottam tisztességesnek, hogy nyomorúságukat az õ tudtukkal vigyem a
nyilvánosság elé. Mert az õ nyomorúságuk az ország szegénységi
bizonyítványa! Nem az övéké. Nem azért, mert a munka szégyen, hanem
azért, mert egy ledolgozott kínkeserves élet után a hetven és nyolcvanöt között
a „nagyhangú” egymilliós nyugdíjnak csúfolt összeg mellett arra kényszeríti
társadalmunk, államunk õket, hogy tovább sínylõdjenek, ha sem éhendögleni,
sem kimúlni nem akarnak.

Szánom ezt az emberpárt, akiknek nevét sem tudom, de a nyár
hevében és a tél fagyában egyaránt járják a várost utcáról utcára, üzletrõl
üzletre, háztól házig járva papírhulladékot gyûjteni.

Apóka már csak ülve tud dolgozni, mert ha nem támaszkodik legalább
fél kézzel valamihez, akkor fölbukik. Ha elindul, két botra van szüksége. Anyóka
jobban bírja magát. Bot nélkül jár még s ennélfogva õ húzza a kocsit. Meg
talán a kurtábbat is. Akár üresen, akár megrakodva. Õ nem olyan fázós, mint
apóka, aki ha nincsen bepólyálva a szó legszorosabb értelmében tetõtõl-

Primul pas
de Anna EichertAnna EichertAnna EichertAnna EichertAnna Eichert

Drobeta Turnu Severin

Cu o erupþie de cuvinte ºtiute
rupe-mi lutul din vine
sã cred în puteri tãinuite
înfruntã-mi neºtiutul din mine.

Cu o mânã duioasã aratã-mi
cum sã deschid ochiul din suflet
sã adorm tristeþile lumii
ce-mi fac fiinþa un bocet.

Cu gândul blajin, plin de iubire
priveºte-mi ochii ºi tot ce a rãmas,
învaþã-mã a mea menire,
îmbrãþiºaþi sã facem primul pas.
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talpig, akkor megveszi az Isten hidege.
Szóba állok velük a Templom és Iskola udvarán, ahol a Vincéseknek

köszönhetõen kétfuvarnyi skatulyaanyagot is feldolgozhattak. Pár mondat után
megtudom a véleményüket is. Koldulni azért nem koldulnak – bár az nagyon
jól jövedelmez –, mert az szégyen. Az ország szégyene is, meg a koldusoké
is. A munka: az nem szégyen. És amíg bírják, csinálják is. Gyûjtenek papírt,
használt akkumulátorokat, ócskafémeket. Mindennapra akad valahol valami
tisztességesen gyûjthetõ, hogy a mindennapi kijöjjön belõle becsülettel.

Küzdenek. A létért. Mintha Madách szavai teljesednének ki bennük
kissé átírva: Az élet célja a küzdés maga.

De ha majd egyszer képtelenek lesznek a küzdelemre is...!?
Nem pirultok el kissé: Szülõföld, Haza, Társadalom?!


