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Románia az utolsó előtti helyen áll az Európai 

Biciklisek Szövetsége által készített kerékpá-

ros infografikán, amelyben az uniós országok 

biciklizési szokásait hasonlították össze. Dá-

nia, Hollandia és Svédország állnak a lista ele-

jén, hiszen ezek az országok nagy jelentősé-

get tulajdonítanak a biciklikultúrának. Összeál-

lításunkban annak jártunk utána, hogy ameny-

nyiben megépülnek, miért érnek véget a sem-

miben a hazai bicikliutak. 
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Igaza van Kelemen Hunornak, való-
ban „a magyarokat szájba verték.” 
Nem is egyszer, sőt, mondhatni fo-
lyamatosan ezt teszi velünk a hata-
lom. Az elnöki kijelentés körül inkább 
csak az a gond, hogy ez több mint 
negyed századdal a hatalomváltás 
után hangzik el.

A kisebbségek anyanyelvhasznála-
tának érdekében az RMDSZ által be-
nyújtott törvényjavaslat a lehető leg-
rosszabb időpontban került a képvise-
lők asztalára. Néhány hónappal a ro-
mánság nagy egyesülésének centená-
riuma előtt várható volt: a pártok nem-
hogy szóra, de pillantásra sem méltat-
ják a javaslatot. Jelenleg egyetlen ro-
mán politikus sem kockáztatja meg 

– függetlenül attól, hogy ideológiai sí-
kon minek tartja magát –, hogy baráti 
gesztust tegyen felénk. Ellenkező eset-
ben saját társai üldöznék ki a parla-
mentből, a pártból – a világból. A po-
litikai korrektség szempontjából még 
nem tartunk ott, hogy a többséggel 
bármilyen körülmények között képe-
sek legyünk józan és építő párbeszé-
det folytatni. Főleg kisebbségügyben.

Naivság arra gondolni, hogy a ro-
mán politikusok eltöprengenének, 
netán meghatódnának egy olyan ér-
velésen, miszerint a többségnek „a 
centenáriumi év után is együtt kell 
élnie a magyar közösséggel”, vala-
mint „a kisebbségek identitásának 
megőrzését szolgáló törvény semmi-

vel sem rövidíti meg a többségi nem-
zetet”. Hogy csak kettőt említsünk 
a sok-sok igazságtalanság közül: a 
MOGYE és a marosvásárhelyi római 
katolikus líceum ügye már rég előre-
vetítette mindazt, ami várható e cen-
tenáriumi készülődésben.

Sajnos kisebbségi sorban sínylődő 
polgártársainkra sem számíthatunk. 
A romániai németek képviselői siet-
tek kijelenteni: sikeres a Romániában 
1989 után alkalmazott kisebbségvé-
delmi modell. Örök titok marad szá-
momra, mitől sikeres, de akinek sok a 
gazdag külföldi rokona, annak lehet, 
hogy könnyebb elviselni a kisebbségi 
létet, a nem létező jogokat pedig mo-
dellértékűnek nevezni.

Az aradi vértanúk között a magya-
rokon kívül találunk németet, osztrá-
kot, horvátot és szerbet is. Volt köztük 
kisnemes, polgár és főnemes, dús-
gazdag és vagyontalan. De egyben 
azonosak voltak: hősiesen harcoltak 
a magyar szabadságért, nemzeti füg-
getlenségünkért, s ezért életüket ál-
dozták. Ma már senkitől nem várja el 
nemzete, hogy életét áldozza a sza-
badságharc oltárán. Azon a történel-
mi korszakon túlléptünk. De azért jó 
lenne néha összefogni, hogy ne úgy 
tűnjön, mindig csak a magyarok elé-
gedetlenek. Léphetnénk együtt és fő-
leg nagyobbat. Ne érezze úgy a ha-
talom, hogy mindig csak minket kell 
szájba verni.
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Biciklis „tömegdemonstráció”: a kerékpárosok országszerte felhívják magukra a figyelmet

Utak hiányában a biciklisek különféle veszélyeknek vannak kitéve
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