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A pohár félig tele és félig 
üres részének mérics-
kélésére egyaránt alkal-

mas a székely szabadság nap-
ján rendezett idei marosvásár-
helyi megmozdulás. Először jö-
het az optimista verzió. Eszerint 
elmondhatjuk, hogy a Székely 
Nemzeti Tanács által negyedik 
alkalommal megszervezett, a 
Habsburg-ellenes szervezkedés 
miatt 1854. március 10-én ki-
végzett székely vértanúkra való 
megemlékezésen túlmenően au-
tonómiapárti demonstrációvá te-
rebélyesedett rendezvény mar-
káns lenyomata a székelyföldi, 
erdélyi önrendelkezési törekvé-
seknek. Hiszen a kora márciu-
si esős, hűvös időjárás ellenére 
több ezren gyűltek össze a vá-
sárhelyi Postaréten, hangot ad-
va a magyar közösség jogkövete-
léseinek. Ha viszont inkább a bo-
rúlátás a természetünk, akkor 
azt emelhetjük ki, hogy – noha 
tízezreket vártak – idén csupán 
pár ezren tartották fontosnak ki-
nyilvánítani az autonómiaaka-
ratot a székely szabadság nap-
ján. Sőt az igazán pesszimisták 
akár azt a következtetést is le-
vonhatják, hogy – horribile dictu 
– kifulladóban az önrendelke-
zést zászlajára tűző mozgalom 
Erdélyben.

A romániai magyar közösség 
számára több mint két és fél év-
tizede kérdés, mennyit halad-
tunk előre az autonómia irányá-
ba vezető úton. Kiindulópontként 
és iránytűként egyaránt az 1992. 
október 25-én elfogadott Kolozs-
vári Nyilatkozat szolgál, amely 
kimondja: „igényeljük a románi-
ai magyarság önkormányzatát, 
amelyhez való jogunkat az er-
délyi románságnak saját elhatá-

rozásában született Gyulafehér-
vári Határozataira alapítjuk.” So-
kak szerint már az is a románi-
ai magyarság bizonyos fajta au-
tonómiájának a fokmérője, hogy 
például önálló oktatási intéz-
ményekben tanulhatnak anya-
nyelvükön a magyar diákok azo-
kon a településeken, ahol a ma-
gyarság számaránya eléri a húsz 
százalékot, törvény teszi lehe-
tővé az anyanyelvhasználatot 
a közigazgatásban, és kétnyel-
vű helységnévtáblákat is ki lehet 
függeszteni. Mások viszont úgy 
vélik, hogy a mintegy három év-
tized alatt is kevés eredménnyel 
kecsegtetett az autonómiaharc, 
hiszen az erdélyi magyarság még 
mindig nem használhatja szaba-
don nemzeti szimbólumait, nem 
rendelkezhet szabadon saját sor-
sa fölött. „Stratégiaváltásra van 
szükség, amely Székelyföldet is 
a modernizációs centrumok kö-
zé emelné, ahonnan minták su-
gároznának ki más, magyarok 

által lakott erdélyi régiókra is” – 
vallja Bakk Miklós kolozsvári po-
litológus, a 115 évvel az első Szé-
kely Kongresszus után idén áp-
rilisban megrendezendő hason-

ló elnevezésű konferencia fő-
szervezője. Az SZNT nemzet-
közi, többek között flamand és 
baszk partnerei idén is képvisel-
tették magukat a marosvásárhe-
lyi megmozduláson, és hasznos 
tanácsokkal látták el a székelye-
ket autonómiavonalon.

Minták, elképzelések, aka-
rat tehát létezik, a kérdés csak 
az, hogy van-e egyáltalán straté-
gia az erdélyi, székelyföldi (ma-

gyar) önrendelkezés kivívására. 
Mint tudjuk, ahány magyar szer-
vezet, annyi autonómiastatútum 
látott napvilágot az elmúlt évek-
ben, amely kivétel nélkül leve-

zette, hogy a területi autonómia 
nem sérti Románia alkotmányos 
rendjét, illetve annak egységes, 
oszthatatlan és nemzeti jellegét, 
és arra is magyarázattal szol-
gált, hogy az önrendelkezés mi-
ért jelent intézményes megoldást 
a kisebbségi kérdésre. A kézzel-
fogható eredmények azonban to-
vábbra is váratnak magukra, ami 
nagy vonalakban betudható an-
nak, hogy az autonómia kérdését 

nem tematizálják eléggé ott, ahol 
annak a leginkább helye volna: 
Románia parlamentjében. Bár az 
RMDSZ és a Magyar Polgári Párt 
(MPP) közösen dolgozott ki tör-
vénytervezetet a területi önren-
delkezésről, annak beterjeszté-
sét évek óta halogatják, olyany-
nyira, hogy az autonómiafronton 
korábban oly harcias MPP-elnök 
manapság már csak Pató Pál-i 
válasszal él, ha valaki a statú-
tum beterjesztésének időszerű-
ségét firtatja.

Hát nagyvonalakban így ál-
lunk az erdélyi magyar autonó-
miaküzdelemmel a helyzette-
remtő radikálisok sürgetése és 
a fontolva haladó mérsékeltek 
halogatása közepette. „Még egy 
kicsit kiabáljunk, aztán men-
jünk haza” – biztatta a maros-
vásárhelyi megemlékezés-felvo-
nulás egyik SZNT-s szervezője a 
prefektúra elé vonult résztvevő-
ket. Az önrendelkezéshez ennyi 
tán kevés lesz.
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Fülsiketítően csörög az óra, 
Géza szeretne még néhány 
percig az ágyban maradni. 
Megfordul, és meglátja alvó fe-
leségét, így hamar kiszökik az 
ágyból. Sokáig dolgozott teg-
nap, szegényke – esik meg raj-
ta a szíve. Ezért inkább hagy-
ja aludni.

Felkelti a gyereket, elkészíti a 
reggelit, tízórait, elmosogat, egy 
halom gyűrött ruha közül kive-
szi, majd kivasalja a fehér ingét, 
s már indul is.

Közben a feleség is feléb-
red, de jó reggelt! helyett már-
is zsörtölődéssel indítja a napot.

– Nem tudtad odatenni a ká-
vét főni? Tudod, hogy anélkül 
nem megyek el itthonról!

– Jaj, dehogynem – ugrik Gé-
za, s azonnal korholni kezdi ma-
gát titokban, amiért nem jutott 
eszébe a kávé. Nem tehet sze-
gényke semmit. Amióta ilyen so-
kat dolgozik, mindig zsémbes 
– nyugtatja magát Géza, majd 
miután odateszi a kávét főni, el-
viharzik a gyerekkel a suliba, 
onnan pedig a munkahelyére.

A déli ebédszünetben cseng a 
telefonja, és megtudja, hogy fe-
lesége nem tud elmenni a gyere-
kért, mert nincs ideje, a pedikű-
rösnél van, utána siet a manikű-
röshöz. Szépnek, fittnek kell ki-
néznie, mert másképp mit szól-
nak a kollégái szegénykének.

Mikor hazaér, ugyanaz a kép 
fogadja, mint egész héten. Sok 
mosatlan, ujjnyi por a szek-
rényeken, minden szanaszét, 
megszáradt sáros lábnyomok 
az előszobában, a konyhában.

– Tudom, hogy szalad a ház, 
ne nézz így – ugrik neki a fe-

leség, aki csak néhány perc-
re szaladt haza. – De senkinek 
nem vagyok a cselédje, még a ti-
ed sem. Hívd a szüleidet, hogy 
takarítsanak, úgysem csinál-
nak egész nap semmit. Meg mi-
attuk is szültem ezt a kölyköt, 
vagy nem? – húzza fel a szemöl-
dökét. S megint elmondja, mint 
az utóbbi időben oly sokszor, 
amióta a ranglétrán eggyel fen-
nebb került, hogy bizony ő nem 
fog szülni még egy gyereket 
senkinek a kedvéért, ennek a 
társadalomnak biztos nem. Így 
is elég sokat robotol, nem kell 
neki még egy nyűg a hátára.

– Elvitted a pulyát a pszicholó-
gushoz? – vonja kérdőre Gézát. 
– Az is mikor fogja már kiverni a 
gyerekből azt a szorongást? Ál-
landóan csak beszélget vele, már 
a negyedik hónapja, hogy fizet-
jük, és semmi eredménye nincs.

Majd eszébe jut, hogy a pszi-
chológushoz csak másnap kell 
vinni a gyereket, neki azonban 
most fodrászhoz kell igyekez-
nie. – Vacsorára ne várjatok, 

mert nem leszek itthon – veti 
oda foghegyről.

Géza megtudja, hogy felesé-
ge a nőegylethez megy, mert 
szerveznek egy tüntetést jö-
vő héten. – Meghívtam a csa-
jokat hozzánk hétvégére, mert 
valami röpcédulákat akarnak 
kinyomtatni nálunk. Elmehet-
tek addig anyámékhoz, örülje-
nek az unokának ők is, ne csak 
apádék. A koszért pedig ne iz-
gulj, mert akik idejönnek, azok 
is tudják, mit jelent a sok meló, a 
házimunka, a férj, a kötelesség 
meg miegymás. Még szerencse, 
hogy nincs gyerekük.

Azzal elviharzik, de az aj-
tóból még visszaszól, és meg-
hagyja Gézának, hogy ha éhe-
sek, rendeljenek valami pizzát, 
mert ő főzni nem fog. – Nem va-
gyok szakácsnő, meg különben 
is honnan tanultam volna meg 
főzni – mormolja előre Géza a 
már jól ismert szöveget, s köz-
ben hallgatja a feleségét.

– Rendeljetek többet, hogy 
holnapra is legyen, mit ennetek. 

Pénzünk van, mert azért dolgo-
zom, nem? – mondja szinte csak 
magának, mert közben már a 
fodrászra gondol.

Géza becsukja az ajtót, ösz-
szecsap valami vacsorát, segít 
a leckék elkészítésében, meg-
fürdeti a gyereket, olvas neki 
egy mesét, majd kimegy moso-
gatni a konyhába. Nem újdon-
ság számára, már megszokta. 
A modern családapának ezt is 
tudnia kell. Mert most már min-
denki egyenlő.

Befekszik az ágyba, és vár. 
Aztán rájön, hogy hiába vár, im-
már sokadik alkalommal, mert 
a párja későn érkezik, úgysem 
lesz kedve semmihez. Külön-
ben is, a feleségét már rég a nő-
egyletben való tevékenység elé-
gíti ki a leginkább.

Géza begombolja a pizsamá-
ját, és a fal felé fordul. – Ne-
sze neked egyenjogúság, vagy 
mi. Hát nem csodálatos a femi-
nizmus?
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Elég lesz csak kiabálni?

A koszért ne izgulj!
Sokan voltak vagy kevesen? Noha tízezreket vártak, idén csupán pár ezren vonultak fel Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján

A kézzelfogható eredmények azonban továbbra is 
váratnak magukra, ami nagy vonalakban betudható 
annak, hogy az autonómia kérdését nem tema tizál-
ják eléggé ott, ahol annak a leginkább helye volna.
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