
5VÉLEMÉNY ERDÉLYI NAPLÓ  2017. november 9.

(Ny)elvtelenség

ROSTÁS SZABOLCS

A kommunizmus idején a 
helyi fejesnek számító 
párttitkárok fő ismérve 

az volt, hogy csalhatatlannak és 
mindentudónak képzelték ma-
gukat, a szűk pátriájukat érintő 
ügyekben pedig nemigen tűrtek 
ellentmondást, legfeljebb párt-
vonalon. Egyszerű halandó nem 
vehette a bátorságot, hogy fel-
hívja a figyelmüket a tévedésük-
re, hibáikra, hiszen ezek a kiski-
rályok mindenkinél jobban tud-
tak mindent. Ami pedig ennél 
is fontosabb: a társadalom előtt 
nem voltak elszámoltathatóak. 
Mintegy három évtized alatt az 
RMDSZ megannyi politikusá-
ba, önkormányzati és parlamen-
ti képviselőjébe beleivódott ez a 
mentalitás. Ők mindenkinél job-
ban ismerik és átérzik az erdé-
lyi magyar közösség gondjait, 
éjt-nappallá téve fáradhatatlanul 
dolgoznak a probléma megoldá-
sán. És nem szeretik, ha bárki 
firtatni meri az eredményt. Nem 
tűrik a felelősségre vonást; majd 
eldöntik ők, milyen megvalósí-
tásokról számoljanak be a kam-
pány idején.

Kereskényi Gábor nem vádol-
ható azzal, hogy parlamenti kép-
viselőként, majd Szatmárnéme-
ti polgármestereként nem a ma-
gyar közösség érdekeit tartot-
ta, tartja szem előtt. A kétnyel-
vű utcanévtáblák ügyében lezá-
rult perben tanúsított magatar-
tása azonban mélyen elkeserí-
tő egy magyar elöljáró részé-
ről. És számos kérdést felvet az 
RMDSZ politizálásának hiteles-

ségével kapcsolatban. De mi is 
történt valójában?

A marosvásárhelyi Civil Elkö-
telezettség Mozgalom (CEMO) 
még a partiumi megyeszékhely 
előző polgármesterének, a szo-
ciáldemokrata Dorel Coicának 
a mandátuma idején pert indí-
tott a helyi önkormányzat ellen 
a kétnyelvű utcanévtáblák kihe-
lyezése érdekében. A múlt hé-
ten kihirdetett jogerős ítéleté-
ben a nagyváradi táblabíróság 
elutasította a civil szervezet ke-
resetét, ami a román igazság-
szolgáltatás híres következet-
lenségére vall. Hiszen egy má-
sik perben néhány hónappal ez-
előtt kimondott ítélet arra köte-
lezte a nagyváradi önkormány-
zatot, hogy magyarul is ki kell ír-
ni a város 829 utcájának és teré-
nek a nevét, továbbá a városháza 
honlapjára feltöltött önkormány-
zati határozatot le kell fordítani 
magyarra. De az egészben tulaj-
donképpen nem is a kettős mér-
ce, hanem Szatmárnémeti elöl-
járójának a hozzáállása a meg-
hökkentő. A magyar jogkövetelé-
seket félresöprő román politiku-
sok retorikáját idézve a polgár-
mester arra hivatkozva kérte a 
törvényszéken a CEMO kerese-
tének elutasítását (!), miszerint 
a városnak nincs illetékessé-
ge az ügyben, ugyanis a megye-
székhely valamennyi utcájának 
a kétnyelvűsítése túlterhelné a 
város költségvetését. És még azt 
is hozzátette, hogy a Regioná-
lis vagy Kisebbségi Nyelvek Eu-
rópai Chartája amúgy sem köte-
lezi, mindössze ajánlja mindezt 
a dokumentumot ratifikáló Ro-
mániának. Amikor pedig a per-
nyertességet kellett kommen-
tálnia, a polgármester kikér-
te magának, hogy egyesek „kí-
vülről kényszerítenék” telepü-
lése kétnyelvűsítésének megte-
remtésére, és különben is, a ma-
rosvásárhelyi szervezet ne üsse 
bele az orrát a szatmárnémeti-
ek dolgába.

Megértenénk, ha ezeket az 
„érveket” román politikusok-
tól hallanánk, tőlük ugyan-
is sajnos hozzá kellett szok-
nunk jogköveteléseink eluta-
sításának kimagyarázásához. 
Érthetetlen viszont a kétnyel-
vű utcanévtáblák elleni ágá-
lás olyan magyar szervezet 
képviselője részéről, amely az 
anyanyelvhasználatot, ennek 
minden szinten történő megte-
remtését elsődlegesnek tekin-
ti. Amely a tavalyi önkormány-
zati választások előtt valameny-
nyi jelöltjével nyilatkozatot íra-
tott alá annak vállalásáról, hogy 
érvényesítik a nyelvhasznála-
ti jogokat az önkormányzatuk-
ban. Amely szervezet szerint a 
nyelvi kartát ratifikáló törvény 
ugyanolyan értékű jogszabály, 
mint a román közigazgatási tör-
vény, és – végül, de nem utolsó 
sorban – amely tavaly decembe-
ri parlamenti megmérettetésen 
azzal kampányolt, hogy hiva-
talos nyelvvé kell nyilvánítani a 
magyart Székelyföldön. Ehhez 
képest a szövetség szatmárné-
meti polgármestere arra kéri a 
román bíróságot, utasítsa el az 
utcanévtáblák magyarosítását 
célzó követelést.

Mindezeken felül rendkívül 
sajnálatos az is, hogy az RMDSZ 
úgy tesz, mintha kizárólagos ha-
tásköre és kompetenciája len-
ne az erdélyi magyarok jogérvé-
nyesítése, és hogy ebbe sem más 
pártok, sem civil szervezetek 
nem „kontárkodhatnak” bele. Az 
alakulat úgy tesz, mintha példá-
ul a CEMO nem ugyanazokért 
a célokért küzdene, mint ame-
lyeket az RMDSZ kampány-
időszakban fennen hangoztat-
ni szeret. Közben ott tartunk: az 
még nem jelent garanciát vagy 
megoldást a kisebbségi jogok he-
lyi szintű érvényesítésére, hogy 
egy településnek magyar a pol-
gármestere, vagy hogy a helyi 
képviselő-testületben jelentős a 
magyar frakció.

LUKÁCS CSABA,
MAGYAR NEMZET

Ha van a Fidesz kampány-
csapatában (és úgy tudom, 
akad) a határon túli ma-

gyarok mozgósításáért felelős 
ember, az most nyugodtan küld-
jön egy pezsgőt Gyurcsány Fe-
rencnek. Aki nem tudná, hogy mi 
történt: múlt kedden egy kőbá-
nyai rendezvényen elindították a 
Demokratikus Koalíció kampá-
nyának új szakaszát. Ennek so-
rán a pártelnök bejelentette, alá-
írásgyűjtésbe kezdenek azért, 
hogy a kettős magyar állampol-
gárok ne szavazhassanak a ma-
gyarországi választáson. Hang-
súlyozottan nem népszavazást 
akarnak, csak arra kíváncsiak, 
ki válaszol igennel a kérdésük-
re. Ez pedig így hangzik: „Egyet-
ért-e ön azzal, hogy ne szavaz-
zanak azok, akik soha nem éltek 
Magyarországon, és nem viselik 
szavazatuk következményeit?”

Azt, hogy mi értelme van en-
nek az adatbázis-építésen túl, 
nem igazán értem. Ennél haté-
konyabb buzdítást a szavazásra 
a határon túli magyarok körében 
el sem lehet képzelni – az egyko-
ri miniszterelnök a gyászos em-
lékű, a kettős állampolgárság-
ról (is) szóló 2004-es népszava-
zás kampánya óta vörös posz-
tó a szemükben, így még ha nem 
tervezték is a részvételt a tavaszi 
országgyűlési választáson, most 
van egy erős érzelmi okuk, hogy 
regisztráljanak.

Gyurcsány Ferencnek ponto-
san kell(ene) tudnia, hogy keve-
sebb mint egy évvel a válasz-
tás előtt semmi esély a törvény-
módosításra. Azzal, hogy ennyi-
re belefolyik egy, még a Fidesz 
táborát is megosztó ügybe, nem 
lehet más célja, mint besöpörni 
azon emberek szavazatát, akik 
gyűlölik a határon túli magyaro-
kat, minden bajok forrását látva 
bennük. Abban reménykedik, ez 
talán hoz annyit (de csak annyit) 
neki és rétegpártjának, amivel 
épp bejutnak a parlamentbe. Őt 
az már nem érdekli, hogy járu-

lékos kárként sokadszor járat-
ja le ezzel a témával a baloldalt, 
közvetlenül is segítve a Fidesz 
sima győzelmét 2018-ban. Arról 
nem is beszélve, hogy már maga 
a kérdés is bődületes csúsztatás 
– mivel egyáltalán nem mindegy, 
egy új kormány hogyan viszo-
nyul a határon túl élő nemzettár-
sakhoz, így természetesen ők is 
viselik saját szavazatuk követ-
kezményeit.

Nem tudom elégszer leírni: a 
határon túl élő magyarok tulaj-
donképpen fél szavazatot adnak 
le, hiszen csak a pártok ország-
gyűlési listáira voksolhatnak, 
magyarországi lakóhely híján 
egyéni jelöltekre nem. A kilenc-
venhárom ily módon megszerez-
hető országgyűlési mandátum-
ból legutóbb egyetlenegy sorsá-
ról döntött az ő szavazatuk, és 
nehéz elképzelni olyan helyze-
tet, amikor háromnál több man-
dátumot hozhatnak egyik vagy 
másik pártnak. Ez pedig alig fél-
másfél százaléka a parlamenti 
helyeknek (az összlétszám 199 
fő). És akkor még nem is beszél-
tünk arról, hogy nem lehet a vég-
telenségig a szőnyeg alá söpör-
ni a kérdést: egyszer a baloldal-
nak is el kell majd gondolkodnia 
arról, miért nem tud szót érte-
ni a határon túli magyar közös-
ségekkel. A sértegetés, csúszta-

tás, megalázás nem tűnik sike-
res kapcsolatépítésnek.

Visszatérve a tavaszi parla-
menti választáshoz, az valójában 
a százhat egyéni választókerü-
letben fog eldőlni, és ebből a dön-
tésből a határon túliak kimarad-
nak. Nem úgy a külföldön dolgo-
zó anyaországiak, igaz, nekik el 
kell menniük a követségre vagy 
konzulátusra, vagy itthon kell 
tartózkodniuk a szavazás nap-
ján. Ha ők is szeretnének levél-
ben szavazni, ennek semmi aka-
dálya, amennyiben megszüntetik 
magyarországi állandó lakcímü-
ket. Ekkor nekik is fél szavaza-
tuk lesz, cserébe nem kell sorba 
állniuk. Egyszerű ez, csak el kell 
olvasni a jogszabályt.

Nem nehéz észrevenni: akar-
va vagy akaratlanul, de Gyur-
csány Ferenc a Fidesz kottájá-
ból játszik. Nem hinném, hogy 
ma a külföldön élők szavaza-
ti joga lenne a legfontosabb kér-
dés Magyarországon, de arra 
éppen elég, hogy mozgósítson 
dühös és frusztrált embereket 
határon innen és túl.

Lehet, éppen ez volt a cél.

JAKAB LŐRINC

Régebbi dolog, de talán még 
emlékezünk rá. 1973-ban 
két bankrabló behatolt egy 

pénzintézetbe, és túszul ejtett 
négy alkalmazottat, akiket hat 
napig fogva tartott. Az eltelt idő-
szak alatt a fogva tartók és fog-
lyaik között különös kapcsolat 
alakult ki: a túszok egy idő után 
szimpátiát kezdtek érezni a tá-
madók iránt. Bármilyen abszurd-
nak is tűnik az eset, megtörtént, 
és veretes pszichológusok érte-
keznek róla mindmáig. A törté-
netet rengeteg legenda övezi, de 
annyit a szakirodalom szerint 
merhetünk ténykérdésként ke-
zelni, hogy a túszok kiszabadu-
lásuk után pénzgyűjtő akcióba 
kezdtek a rablók jogi védelmé-
nek fedezésére. Itt egy ásónyom-
ra akár meg is állhatna a józan 
paraszti ész.

Oswald Spengler A Nyugat al-
konya című művében már a múlt 

század elején rávilágított a mo-
dern életforma, civilizáció és 
kultúra útvesztőire: a techni-
kai gazdagság sokáig (akár év-
századokon keresztül) elfedhe-
ti azt, hogy a kultúra valójában 
már megmerevedett, halott, hogy 
az adott kultúrkör kimerítette sa-
ját lehetőségeit, meddővé vált, át-
lépett a civilizáció fázisába, s el-
kerülhetetlenül a pusztulás felé 
halad. Spengler felismerte, hogy 
a keresztény kultúrkör a jólétben 
egy idő után képtelen az önvéde-
lemre, és védőbástyáinak feladá-
sára kényszerül. A folyamat fel-
gyorsításához minden bizonnyal 
a feltartóztathatatlannak tűnő 
migránsáradat is hozzájárul, mi-
közben a jó öreg Európa bábként 
mozgatható vezetői Stockholm-
szindrómában szenvednek.

Illúzióink ugyanis ne legyenek: 
a migrációs tömeg nagy részének 
esze ágában nincs integrálódni, 
nyelvet tanulni és dolgozni. A sa-
ját törvényeik és vallásuk szerint 
akarnak élni a kontinensen, pár-
huzamos társadalomként, jólét-
ben. És magasról tesznek a befo-
gadó ország törvényeire, szoká-
saira. Charles de Gaulle valószí-
nűleg nagyot nézne, ha ma végig-
sétálna Marseille utcáin. Biztos 
azt hinné, Marokkóba csöppent. 
Franciaországnál maradva: elég 
eldugott hírecske, de ha keveset 

beszélnek róla, attól még igaz: a 
bretagne-i Ploërmel nevű kisvá-
rosban 2006-ban szobrot emeltek 
II. János Pál pápának, akit 2004-
ben avattak szentté. 2015-ben a 
nantes-i közigazgatási bíróság 
másodfokon jogerősen a szobor 
lebontásáról hozott ítéletet. Idén 
októberben a legfőbb bírói szere-
pet betöltő francia Államtanács a 
bontást megvétózta, viszont el-
rendelte a szobor boltívén talál-
ható kőkereszt eltávolítását. Ha-
tározatát a tanács egy 1905-ös, 
az egyházak és az állam szétvá-
lasztásáról szóló törvénnyel tá-
masztotta alá. Arról nem szól a 
fáma, hogy a rendkívül népsze-
rű, békepárti II. János Pál köz-
téri szobra kinek az érzékeny-
ségét sérti. Nem mellesleg arról 
a pápáról beszélünk, aki szor-
galmazta a keresztény gyökerek 
megemlítését az Európai Unió al-
kotmányában. Tudomásom sze-
rint ez elmaradt.

Csak halkan kérdezem: egy 
(még) túlnyomórészt katolikus 
országban miként kezelhetik 
úgy egy szent emlékét, mint hol-
mi háborús bűnösét ? És egyálta-
lán: hogyan képzelhető el egy pá-
pai szobor kereszt nélkül? Bár a 
jelek arra mutatnak, jó lenne, ha 
Spengler jóslatai nem válnának 
valóra. Talán még nem késő cse-
lekedni.

Gyurcsány Ferenc,
a Fidesz kampányarca

Stockholm-szindróma

Mint mindig, Gyurcsány most is a határon túli magyarok ellen uszít
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