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Nyelv és manipuláció

ROSTÁS SZABOLCS

Érdemi vita nélkül söpör-
ték le az asztalról a buka-
resti képviselőház szak-

bizottságai, majd pedig a plé-
num az anyanyelv-használati jo-
goknak a közigazgatásban tör-
ténő bővítését célzó törvényter-
vezetet. Az RMDSZ által kidol-
gozott javaslatcsomag egyik leg-
fontosabb eleme, hogy a jelenlegi 
húszról tíz százalékra csökken-
tené azt a lakosságarányt, amely 
felett egy kisebbségnek joga van 
anyanyelvét használni a helyi 
közigazgatásban. Annak érdeké-
ben, hogy a nyelvhasználati jogo-
kat az arányukban kicsi, de lét-
számuk alapján mégis jelentős 
kisebbségi közösségek is élvez-
hessék, alternatív küszöböt is be-
vezetne a kezdeményezés, ennek 
megfelelően például a 10−25 ezer 
közötti lakosú településeken 500, 
a 100 ezer lakos feletti települé-
sek esetében pedig 10 ezer lenne 
a kedvezményes küszöb, amely 
fölött kötelezővé válna az anya-
nyelvhasználat biztosítása. Rop-
pant lényeges, hogy a jogszabály-
tervezet szankciókat és ellen-
őrzési mechanizmusokat is tar-
talmaz, amelyeknek a bevezeté-
se jelentős előrelépés lenne, hi-
szen a hatályos jogszabályi kör-
nyezet egyik hátránya, hogy bün-
tetés hiányában sokan – sajnála-
tos módon még magyar vezetésű 
önkormányzatok is – fakultatív-
nak tekintik a kisebbségek jogai-
nak gyakorlatba ültetését.

Az anyanyelv-használati jogok 
bővítésének elutasítása elsősor-
ban azt az üzenetet hordozza az 
erdélyi magyarok számára, hogy 
az Erdély és a Román Királyság 
egyesülésének óhaját kimondó 
gyulafehérvári román nagygyű-
lés századik évfordulójára ké-
szülve a román állam nem tekin-
ti államalkotó tényezőnek a nem-
zeti kisebbségeket. Bukarest már 
korábban feltette a lemezt, és ki-
zárólag ezt hajlandó lejátszani 
itthon és külföldön egyaránt: a ki-
sebbségi kérdést Románia példa-
értékűen megoldotta, az ország 

modellértékűnek tekinthető, így 
a többletjogok követelése teljesen 
elrugaszkodott, hiszen azok már 
előjogoknak számítanának. Per-
sze ez az egyoldalú állítás köszö-
nőviszonyban sincs a valóság-
gal, a kisebbségi jogok meglété-
ről, tiszteletben tartásáról leghi-
telesebben amúgy is az illető kö-
zösségeknek áll módjukban be-
számolni, és nem az állam kinyi-
latkoztatása a mérvadó.

Érdemes megfigyelni ugyan-
akkor, hogy a bukaresti parla-
menti pártok körében teljes az 
egyetértés a nyelvhasználati kü-
szöb csökkentésének elutasítá-
sa kapcsán. E téren az ellenzé-
ki jobbközép liberálisok (PNL) vi-
szik a prímet a nacionalista hő-
zöngésben. Ami azért is szomo-
rú, mivel a szebb napokat is meg-
élt alakulat az RMDSZ-szel va-
ló közös kormányzás idején nem 
viszonyult ilyen ellenségesen 
a magyarokhoz (Călin Popescu 
Tăriceanu pártelnöksége-mi-
niszterelnöksége idején fogad-
ta el a kormány a kisebbségek 
jogállásáról szóló, tíz éve vakvá-
gányra terelt törvénytervezetet), 
ráadásul a pártot jelenleg egy fé-
lig magyar származású politikus 
irányítja.

Tünetértékű a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) magatartása is. 
Miközben júniusban, a Sorin 
Grindeanu vezette kormány 
megbuktatását célzó bizalmat-
lansági indítvány vitájakor még 
úgy tűnt, hogy a Liviu Dragnea 
fémjelezte legfelsőbb vezetés 
még a székely zászló haszná-
latának engedélyezésére is haj-

lik, a baloldali alakulat naciona-
lista szárnya megtorpedózta az 
RMDSZ-nek nyújtandó enged-
ményeket, a közigazgatási tör-
vény mostani módosítása pedig 
hasonló okokból bukott el. Holott 
a szocdemek nem követnének 
el ördögtől való dolgot a kisebb-
ségi jogok bővítésével, csupán 
azt a jogszabályt korszerűsíte-
nék, amelyet éppen az előző kor-
mányzásuk, az Adrian Năstase 
irányította kabinet idején foga-
dott el a parlament 2001-ben.

Bár az RMDSZ honatyái az ok-
tóber 6-ai gyásznapon szimultán 
sajtótájékoztatókon ostorozták 
a román politikai osztályt a tör-
vénymódosító javaslat elutasítá-
sa miatt, ne hallgassuk el, hogy 
a kialakult helyzetért jelentős 
felelősség terheli a szövetséget 
is. Kelemen Hunor elnök „csú-
nya manipulációnak” minősítet-
te azt a román médiában terjesz-
tett állítást, miszerint kezdemé-
nyezésével az RMDSZ hivatalos 
nyelvvé akarja tenni a magyart. 
Ez is azt bizonyítja, hogy az ala-
kulat egyet mond Bukarestben 
és teljesen mást Erdélyben. Bi-
zonyára sokan emlékeznek ar-
ra, hogy a magyar nyelv hivata-
los székelyföldi státusának az el-
érése is szerepelt abban a prog-
ramban, amellyel az RMDSZ a 
tavaly decemberi parlamenti vá-
lasztások előtt kampányolt a vá-
lasztók előtt. No de hol vannak 
már az egykori vállalások! Kele-
men szavait parafrazálva: csú-
nyán manipulál, aki azt terjesz-
ti, hogy az RMDSZ betartja a vá-
lasztási ígéreteit...

SOMOGYI BOTOND

Orbán Viktor kolozsvári 
látogatása alkalmával a 
miniszterelnök részéről 

a szászfenesi templom felava-
tása után az udvaron hangzott 
el: a magyar kormány csak ab-
ban az esetben tud minket to-
vábbra is támogatni, ha jövő-
ben magyar állampolgárok-

ként a választások alkalmával 
mi is segítünk.

Tiszta, egyenes beszéd. Aki 
hallotta, tudta, miről van szó. 
Hirtelen eszembe jutott egyik 
ismerősöm, aki évtizedek óta 
ül otthon a választások nap-
ján. „Mit nekem szociáldemok-
raták vagy demokrata-liberáli-
sok? Úgysem lesz nekünk jobb. 
Nem látod, mindegyik hogy lop?” 
– förmedt mindig rám, amikor 
próbáltam meggyőzni arról, 
hogy állampolgári kötelessége 
a választásokon való részvétel. 
„Ha már az RMDSZ-re nem sza-
vazol, legalább a másik magyar 
pártra üsd a pecsétet, hogy egy 
magyar szavazat se vesztődjék 
el” – igyekeztem hatni „nemze-
tiségi” vonalon a betevő falat-

ját ezermesterként kereső is-
merősömre. Mindhiába. Szerin-
te mindenki csak torzsalkodik 
egymással, nincs összefogás, az 
emberek javát egyetlen politikus 
sem tartja szem előtt – legyen 
az román vagy magyar. Ezért 
néhány évvel ezelőtt – a magyar 
parlamenti választások idején – 
elő sem mertem hozakodni az 
ötlettel, hogy kettős állampol-
gárként akár ott is „beleszólha-
tunk a nagypolitikába”.

Legutóbb azonban igencsak 
meghökkentem. „Te, Boti, úgy 
határoztam, hogy jövőre elme-
gyek, és Orbán Viktorra szava-
zok”. Barátom elmesélte, hogy 
idén nyáron az egyik magyaror-
szági bevásárlóközpont parkoló-
jában őrizte barátja új járgányát, 

nehogy ellopják, s máris ott ter-
mett egy jól öltözött kéregető. 
Mikor kérdőre vonta a koldust, 
az elmondta neki, hogy mosta-
nában nem hagyják békében. 
Bezzeg Gyurcsány idejében nem 
kellett dolgozniuk, mégis kapták 
a „segíjt”. Most csak úgy jutnak 
pénzhez, ha dolgoznak.

„De nehogy azt gondold, hogy 
csak azért megyek el szavaz-
ni, mert látom, hogy végre eljön 
az idő, amikor mindenkinek be-
csületes munkával kell megke-
resnie a kenyerét. Látom, mi-
lyen sokat segítenek minket, er-
délyi magyarokat. Meg azt is, 
hogy igyekeznek az országot fej-
leszteni, erősíteni. No meg azt 
is, hogy szinte Orbán Viktor az 
egyetlen Európában, aki normá-

lisan viszonyul a migránsokkal 
kapcsolatos válsághoz. Ezért 
számomra érthetetlen, miért 
van annyi ellensége az ország-
ban. Nem hagyom, hogy onnan 
letaszítsák” – indokolta elhatá-
rozását ismerősöm.

Mosolyogva vettem tudomásul 
ismerősöm választásokkal kap-
csolatos pálfordulását, és elgon-
dolkodtam, hogy a Kárpát-me-
dencei magyar nemzet érdeké-
ben végzett munka még az ilyen 
szkeptikus személyt is képes 
befolyásolni. Messze van még 
április, de addig is tudatosítani 
kell minden potenciális állam- 
és választópolgárban: a magyar 
kormány csak akkor tud minket 
továbbra is támogatni, ha jövőre 
mi is segítünk.

Támogatás segítségért

KOTTÁSZ ZOLTÁN,
MAGYAR IDŐK

Ha nagyon leegyszerűsítve 
festjük le az európai poli-
tikai tájképet, azt láthat-

juk, hogy a tíz évvel ezelőtt ki-
tört pénzügyi válság, a beván-
dorlási hullám, a terrortáma-
dások, a gazdasági baklövések 
és a liberalizmussal való teljes 
összefonódás mind-mind a bal-
oldal vesztét okozta.

Franciaországban a legutób-
bi elnök- és parlamenti válasz-
tások következtében szenved-
tek megsemmisítő vereséget a 
szocialisták. Németországban 
történelmi mélypontra zuhan-
tak a szociáldemokraták. El-
tűnt a politikai palettáról a hol-
land Munkáspárt is. Ahol vál-
tozatlan a baloldal támogatott-
sága, netán megerősödött, azt 
annak köszönhette, hogy egy-
re radikálisabb, az emberek 
tetszését elnyerő politikát kép-
visel.

A brit Munkáspárt jelenle-
gi vezetése távol áll a neolibe-
rális Blair-kormánytól. Jeremy 
Corbyn a marxista tanok és az 
államosítás híveként szerezte 
meg a szavazatok 40 százalé-
kát a júniusi választásokon. Az 
olasz szociáldemokrata kor-
mány pedig a nemzetközi bí-
rálatok kereszttüzében lépett 
fel erőteljesen az embermen-
tést végző, ám gyakran az em-
bercsempészek munkáját segí-
tő civil szervezetek ellen.

Közép-Európában sem más a 
helyzet. A lengyel baloldal ma 
már nem politikai tényező. A 
legnagyobb szlovák kormány-
pártot valóban baloldali gaz-
daságpolitikát folytató, nem-
zeti érzelmű jobboldalnak te-
kinthetjük. A Csehországban 
hamarosan hatalomra kerülő 
Andrej Babis a nemzetek szu-
verenitásában hisz, elutasít-
ja az EU szorosabb integráció-
ját és a migránsok befogadását.

Az újabb példa itt lebeg 
a szemünk előtt, közvetlen 
szomszédságunkban. Auszt-
ria egy héttel ezelőtt tiltotta 
be az arcot elfedő ruházat vi-
selését. A tilalom nyilvánvaló-

an az országban élő és az oda-
érkezni vágyó muszlimoknak 
szól. Ausztria ugyanis megelé-
gelte a korlátlan, tömeges be-
vándorlást, és tavaly 180 fokos 
fordulatot hajtott végre mig-
rációs politikájában. Bizonyo-
sak lehetünk abban: ha Ma-
gyarország nem épít kerítést, 
azt Ausztria előbb-utóbb a tel-
jes magyar határszakaszon 
megteszi. A hét végén tartan-
dó parlamenti választások há-
rom legerősebb pártja az em-
berek biztonságérzetére apel-
lál. Nem véletlenül.

Az Európában egykor rette-
gett és kiközösített Szabadság-
párt ma csak azért nem a leg-
népszerűbb alakulat Ausztriá-
ban, mert a jobboldali Néppárt 
élére az a Sebastian Kurz ke-
rült, aki Magyarországhoz ha-
sonlóan Európa külső határa-
inak a védelmét tartja a leg-
fontosabb feladatnak. Az oszt-
rák szociáldemokrata párt pe-
dig csak azért maradt életké-
pes politikai erő, mert az em-
berek félelmeit komolyan véve 
tettek lépéseket a bevándorlás 
korlátozására.

Új politikai modell van alaku-
lóban Közép-Európában, amely 
túlmutat a visegrádi együttmű-
ködésen, és amelyet az osztrá-
kok mellett a keletnémetek és 
a bajorok is egyre inkább ma-
gukénak vallanak. Az emberek 
felismerték, hogy a válságke-
zelési módszerek kudarcot val-
lottak, Európát nem lehet úgy 
igazgatni, ahogy eddig. A vá-
lasztópolgárok világosan meg-
mondták: elegük van a korlátok 
nélküli bevándorlásból, féltik 
országuk szuverenitását, ódz-
kodnak a mélyebb integráció-
tól, nem kérnek az uniós intéz-
mények politikai alapon törté-
nő beavatkozásából.

Közép-Európa az elmúlt  
években az ideológiáktól men-
tes, történelmi sérelmeken 
túllépni képes, pragmatikus 
együttműködés sikeres mo-
delljét állította fel. Régiónk ma 
a gazdasági lendület jelképe és 
a keresztény gyökerek védel-
mezője. A visegrádi négyek és 
szomszédaink egyre inkább 
megkerülhetetlen erőt képez-
nek az uniós politika alakításá-
ban. Ezt egyre többen elisme-
rik, egyre többen tisztelik. Ha 
pedig egy hasonszőrű, néppár-
ti vezetésű Ausztria valamilyen 
formában részesévé válik en-
nek az együttműködésnek, az 
nem csupán a mi, hanem egész 
Európa előnyére válik.Szórványvidéken elmaradnak a kétnyelvű feliratok

Sikeres magyar modell

FOTÓ: PINTI ATTILA




