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BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A kommunista rendszer-
ben a pártkongresszusok-
nak nem volt tétjük. Azo-

kat kötelező gyakorlatként meg-
rendezték, funkciójuk a demok-
ratikus látszat fenntartása és az 
erőfitogtatás volt. A rendszer-
váltás után üdítő változásnak 
számított, hogy a pártkongresz-
szusoknak tétjük lett: tényleges 
kérdések dőltek el a küldöttek 
szavazatai nyomán. Mindez az 
RMDSZ vonatkozásában 2003-
ig tartott, ez volt az utolsó kong-
resszus, amikor a helyszínen 
érdemi döntések születtek, an-
nak dacára, hogy Markó Bélának 
nem volt kihívója. Ezen a gyűlé-
sen írták át pártelvűre az alap-
szabályzatot, váltották ki a bel-
ső választást részleges tisztújí-
tással, tették ad acta a nemzeti 
kataszter intézményét és szün-
tették meg Tőkés László tiszte-
letbeli elnöki funkcióját.

Azóta az RMDSZ lényegében 
tét nélküli kongresszusokat 
tart, ami nem róható fel a szer-
vezetnek. Legfeljebb annyi-
ban, hogy ha valóban az len-
ne, mint amit hirdet magáról 
– vagyis az erdélyi magyarság 
pluralizmusát lefedő sokszí-
nű szervezet –, akkor lenné-
nek reális nézetkülönbségek 
és reális viták. Az igazság az, 
hogy a tét nélküli, előre meg-
írt forgatókönyv szerint zajló, 
PR-célokat szolgáló kongresz-
szusszervezés nem RMDSZ-
specifikus, hanem sokkal in-
kább része a modern demok-
ráciáknak.

Hatalom az oligarchia kezében

A pártelvű versenydemokrá-
cia pártoligarchiák versenyét 

jelenti. Egy párton belül pedig 
az oligarchia jellemzően kéz-
ben tartja a hatalmat. Különb-
ség legfeljebb abban van, hogy a 
párttagság zöme azonosul vagy 
nem a pártvezetés irányvona-
lával. Az RMDSZ esetében vé-
lelmezhető az azonosulás, hi-
szen akik helytelenítették a je-
lenlegi politikát, azok távoztak 
a szövetségből: vagy visszavo-
nultak a közélettől, vagy egy 
másik pártban folytatták mun-
kájukat.

A minap lezajlott RMDSZ-
kongresszus a párthoz közel 
álló internetes portál állításá-
val szemben nem hozott sem-
mi izgalmat. Bejött a papírfor-
ma, a küldöttek megszavazták, 
amit kellett, kiálltak a Minority 
Safepack mellett, módosították 
az alapszabályzatot. Beiktatták 
az egyharmados női kvótát és 
intézményesítették a székely-
földi szavazóbázisra alapozódó 
szórványképviseletet. Elfogad-
tak egy közhelyeket tartalmazó 
stratégiai csomagot, amelyben 
természetesen a területi auto-
nómia nem szerepel.

A rendezvényre meghív-
tak minden magyarországi 
par lamenti pártot, leszámít-
va a Jobbikot. Úgy látszik, az 
RMDSZ nem halad a korral, 
nem jutott még el a vezetéshez 
annak a híre, hogy a Jobbik már 
a bal lib oldal szerint sem szél-
sőséges párt, hanem a jogál-
lam bajnoka (a magát balra so-
rolók mellett e párt is támogat-
ta a lex CEU alkotmánybírósági 
vizsgálatát, s tette ezt a jogál-
lamra hivatkozva), a demokrá-
cia nagy reménysége a liberális 
megmondóemberek jelentős ré-
sze számára.

A kongresszuson nem meg-
lepő módon jelen volt és beszé-
det mondott Biró Zsolt, a Ma-
gyar Polgári Párt elnöke, aki 
megszólalásában a testvérharc 
megszüntetésének fontosságát 
emelte ki. Végső soron nézőpont 
kérdése ez is. A „polgári” párt 
teljes behódolása és önmagából 
való kifordulása a metamorfó-
zist levezénylő elnök szemszö-
géből akár így is kinézhet.

Az RMDSZ kisebbségei

Ami némi színt vitt a kong-
resszusba, az korunk egyik 
ideológiai rákfenéjének, a gen-
der ideológiának a beszüremke-
dése volt. Amikor több mint ne-
gyed évszázada a Független Ma-
gyar Kezdeményezés küldöttje 
a Bálványosi Szabadegyetemen 
azt találta mondani, hogy a nem-
zeti kisebbségek problémája és 
a homoszexuálisok ügye végtére 
is hasonló módon kezelendő, hi-
szen mind a kettő egy társadal-
mi kisebbség, akkor azt hittem, 
rosszul hallok. Majd levontam a 
következtetést: rossz helyen va-
gyok. Szerencsére eltelt pár év, 
és a Fidesz vezetőinek szeméről 
lehullt a liberális hályog.

27 év után azt kell megélnem, 
hogy az RMDSZ ügyvezető elnö-
ke, Porcsalmi Bálint igen hason-
ló gondolatmenetet terjesztett elő 
a szervezet kongresszusán. Hall-
gassuk csak! „Milyen alapon vár-
hatom el a többség türelmét ve-
lem kapcsolatban, ha másfaj-
ta helyzetekben, amikor én ma-
gam is a többséghez tartozom 
egy adott kérdés megítélésében, 
nem vagyok türelmes a másik ki-
sebbséggel?”. Vagyis az erdélyi 
magyarság legnagyobb támoga-
tottsággal bíró pártjának máso-
dik embere egy kalap alá veszi 
az őshonos nemzeti kisebbségek 

ügyét egy biológiai devianciával. 
El lehet merengeni emberbaráti 
módon – a tolerancia, az empátia 
elvi alapján – azon, hogy nem kel-
lene hátrányban részesíteni a sa-
ját nem iránti vonzódással meg-
vert embereket. Jómagam sem 
helyeselném a homoszexualitás 
kriminalizálását. Viszont a ho-
moszexuálisok házassága nyil-
vánvalóan utat nyit az egynemű 
párok előtt arra, hogy gyermeke-
ket fogadhassanak örökbe, amit 
gyermekvédelmi okokból értel-
mes, egészséges ember aligha 
helyeselhet. Az RMDSZ törvény-
hozói elismerést érdemelnek, 
mert többségük megszavazta azt 
az alkotmánymódosítási javasla-
tot, amely arról szól, hogy a csa-
lád egy férfi és egy nő házassá-
gán alapul. E módosításnak eré-
nye éppen az, amit felró annak 
Porcsalmi, vagyis hogy megaka-
dályozza majd a legfőbb jogi nor-
mába való beépülése esetén a ho-
moszexuálisok házasságkötés-
ének későbbi törvénybe iktatását.

Nem sok jót ígér Hegedüs Csil-
la hasonló szellemű felszólalá-
sa sem. „Azért, mert még ma is 
félünk a másságtól, félünk at-
tól, hogy a gondosan berendezett 
konzervatív házunk tája kibillen 
az egyensúlyból. Miközben min-
den fórumon azt mondjuk, hogy 
bennünket, kisebbségieket – a 
»másokat« – nem becsül a több-

ség, nem tartja tiszteletben a jo-
gainkat, mi magunk is ugyanazt 
tesszük.”

A rövid ideig kultuszminisz-
terként és miniszterelnök-he-
lyettesként dolgozó politikus, 
aki jelenleg az RMDSZ nőszer-
vezetének alelnöke és a kultúrá-
ért felelős ügyvezető alelnöke, a 
párt honlapja szerint olyan prog-
ramok kidolgozásáért és működ-
tetéséért felelős, amelyek az er-
délyi magyarság identitástuda-
tának növelését, kultúrájának 
fejlődését célozzák. És ő az, aki 
a konzervatív értékeket ostoroz-
za, és arra bíztat, hogy nyissuk 
ki az ablakot, engedjük be a friss 
levegőt. Az ilyen ablaknyitás 
a mai viharos időben könnyen 
oda vezet, hogy kiviszi a porral 
együtt évszázados értékeinket 
is. Hegedüs ráadásul a vasárnapi 
kívánságkosarat állítja szembe 
a színházi világgal, mint kortárs 
üdítő pozitívummal. A színhá-
zi világot, amelyben Csíkszere-
dától Kolozsváron át Temesvárig 
egyre inkább elharapózik a koz-
mopolitizmus, rosszabb esetben 
a nemzetgyalázás.

A női kvóta erőltetett

Nem feltétlenül illeszkedik eb-
be a logikai sorba, de távol sem 
áll tőle a női kvóta intézménye-
sítése, amelynél abszurdabb öt-
let kevés képzelhető el. Onnan 
kezdve, hogy alkotmányos szin-
ten garantálják a női jogegyen-
lőséget és a társadalom sem néz 
görbe szemmel a női politikusok-
ra (sőt), szabad az út a nők előtt a 
politikai pálya irányába is. A női 
kvóta nem demokratikus, hanem 
erőltetett és versenyellenes. Ke-
leten tehát a helyzet változatlan. 
Az RMDSZ maradt, ami volt: egy 
alibiszervezet, amely nemzet-
stratégiai perspektívát nem mu-
tat, erőt kifelé nem képvisel (csak 
befelé, az erdélyi társadalom irá-
nyába), érdeket védeni, ha akar, 
sem nagyon tud, elvhűség tekin-
tetében pedig már számtalan-
szor megbukott.

Mindez most színesedett 
egy kis gyökértelen liberális 
„trendiséggel”.

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

Magyarországon éppen 
plakátháború dúl. Ápri-
lisban ugyanis a feltá-

madást hirdető legnagyobb ke-
resztény ünnep tájékán a Job-
bik óriásplakát-kampányba kez-
dett. Szerintük ez azt a célt szol-
gálja, hogy bemutassa a népnek 
saját kifosztóit: az Orbán Vik-
tor–Mészáros Lőrinc, valamint a 
Rogán Antal–Habony Árpád tol-
vajpárost, akik tavaly összesen 
százmilliárd forintot loptak el. A 
nemcsak Budapesten, hanem az 
egész országban feltűnést kel-
tő plakátokon erős Photoshop-
sminkben, rajzszerűen, sötét tó-

nusokban ábrázolták a neve-
zett személyeket. Közös szöveg: 
„Jobbik a nép pártján: Ti dolgoz-
tok. Ők lopnak.” Változó szöveg: 
„Ezért alacsonyak a bérek. Ezért 
alacsonyak a nyugdíjak. Ezért 
nincs pénz az oktatásra. Ezért 
haldoklik az egészségügy.” To-
vábbá: „Mi visszavesszük, bér-
emelésre, nyugdíjemelésre, az 
egészségügyre fordítjuk (felelős 
kiadó: Simicska Lajos)”.

Mélységesen elszomorító. 
A magyar közélet ellentmondá-
sairól, a szólásszabadság túlzá-
sairól árulkodik ez az egyelőre 
büntetlen becsületsértés. Nem 
kellenek ugyanis jogi ismeretek 
ahhoz, hogy tudatában legyünk: 
a tolvajozást nem a szimpátia 
vagy az érdek, hanem a bírósági 
döntés mondhatja ki. Nem a pla-
kátkészíttetők, plakátragasztók 
és a plakátozási felületet biztosí-
tók döntik el, kik lopnak. Az már 
más kérdés – és itt nincsenek po-
litikai választóvonalak –, hogy 
mindenkinek el kell számolnia 
saját lelkiismeretével.

A plakátháborút elindítók tet-
tükkel megalázzák a határo-
kon túlra terjedő nemzetet, így 
az anyaországra tekintő erdélyi 
magyarságot is. Bizonyítékok, 
bírósági eljárás nélkül lopással 
vádolni egy ország, egy nem-
zet miniszterelnökét felér a ha-
zaárulás fogalmával. Azon túl, 
hogy tiszteletlen a rá szavazó 
választók, a vele szimpatizálók, 
az erényeit elismerők iránt, a 
közös érdeknek tekintett, avagy 
érdekek feletti országimázst is 
rontja a miniszterelnököt sötét 
tónusban bemutató plakát. El-
sősorban a külföldi turisták ér-
tetlenkednek, akik amúgy ki-
tűnően érzik magukat Magyar-
országon, s a gulyás íze mel-
lett a magyar depresszió fogal-
mával is megbarátkoztak már. 
Mégsem értik az utóbbi időben 
elszaporodó óriásplakátokat. 
A magyar nyelv ismeretében 
még annyira sem.

Úgy látszik, Magyarországon 
minden lehetséges, miközben az 
Európai Uniót nem érdekli a Tíz-

parancsolat. Inkább bosszúra 
készül a magyar kormány ellen, 
amely nyíltan tudtára adta: Ma-
gyarországnak az a célja, hogy 
magyar ország maradjon. Az eu-
rópai vezetőket bizonyára inger-
li a Brüsszelben beperelt Nem-
zeti Konzultáció „Állítsuk meg 
Brüsszelt!” feliratú plakátja, mi-
közben jóleső érzéssel nyugtáz-
zák az ellenségnek-ellenfélnek 
tekintett miniszterelnök hazai 
megbélyegzését.

Folyik a harc Brüsszellel, az-
zal párhuzamosan pedig szé-
lesedik a plakátháború. A kor-
mány óriásplakátjain a „milli-
árdosok emberei” szerepelnek: 
Soros marionettbábuja Botka, 
míg Simicskáé Vona. Botka pla-
kátján például azt olvassuk: „Te-
gyünk igazságot! Fizessenek a 
gazdagok!” A vagyonosok sorá-
ból éppen önmagát kifelejtő kor-
mányfőjelölttel együtt az MSZP 
önmagának mond ellent a „Nem 
akarunk olyan országban él-
ni, ahol zsigeri gyűlöletkeltés 
van” felirataival. Az egész nem-

zet felemelkedésére, önbecsü-
lésének javítására (is) megpá-
lyázott olimpiai játékokat sike-
resen megtorpedózó Momentum 
Mozgalom is óriásplakátokon 
hívja fel a figyelmet magára: „In-
dítsuk be Magyarországot!” Ők 
most készülnek választási kam-
pányra az amúgy ezer éve léte-
ző, kereszténynek alapított Ma-
gyarországon.

Szóval plakátháború zajlik Ma-
gyarországon. Ugyanakkor nyil-
vánvaló, hogy az ország az el-
múlt években kedvező pályára 
került, igyekszik visszanyerni az 
elvesztett gazdasági lendületet, 
csökken az államadósság és a 
pénzügyi sebezhetőség, nő a fog-
lalkoztatottság, javulnak a népe-
sedési mutatók. De mindez nem 
számít, hiszen a nemzet érdeké-
nél fontosabbnak tűnik az egyéni 
boldogulás. Éppen ezért a zász-
lóvivőknek a legnagyobb magyar, 
a hazáért egészségét feláldozó 
Széchenyi István szavai nyújt-
hatnak bíztatást: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz!”

RMDSZ, a liberális trendiség

Magyarhoni plakátháború

Semjén Zsolt (balra) a román–magyar kapcsolatok javulásában bízik
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