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Túl a nyilatkozatokon

ROSTÁS SZABOLCS

„Hű magyarként szol-
gálni fogom népemet, 
mely bizalmával felha-

talmazott, hogy érdekeit képvi-
seljem, harcoljak teljes egyenjo-
gúságáért, közösségi jogaiért és 
szabadságáért, küzdjek fenn-
maradásáért, melynek egyetlen 
szilárd biztosítéka a belső ön-
rendelkezés.” Az idézett szöveg 
az 1992 októberében született 
Kolozsvári Nyilatkozatból szár-
mazik, amelyet a mai napig so-
kan az erdélyi magyar autonó-
miát célzó törekvés mérföldkö-
vének, egyfajta zsinórmérték-
ének tartanak. Az RMDSZ ak-
kori vezetői és parlamenti kép-
viselői azzal nyomatékosították 
az ügy iránti elkötelezettségü-
ket, hogy a kincses városi Szent 
Mihály-templomban felesküd-
tek az erdélyi magyarság ön-
rendelkezési igényét először ki-
mondó dokumentumra.

Megítélés kérdése, hogy a ne-
gyed évszázaddal ezelőtti ün-
nepélyes aktus óta mennyit ha-
ladt előre a magyar önrendelke-
zés ügye Romániában. Egyesek 
szerint az anyanyelvű oktatás 
bővítése, a közigazgatási nyelv-
használat részleges biztosítá-
sa, a magyar közösség identitá-

sának megőrzését szolgáló kul-
turális-társadalmi szerveze-
tek tevékenysége mind-mind az 
autonómia irányába tett lépés-
ként értékelhető. Mások azon-
ban azt állítják, hogy a rend-
szerváltás óta eltelt mintegy 
három évtized során elért ered-
mények elégtelenek, és hosz-
szú még az út az önrendelke-
zés kivívásáig. Megannyi nyilat-
kozaton kívül több – a közössé-
gi autonómiák intézményrend-
szerét érintő – törvénytervezet 
is napvilágot látott a Kolozsvá-
ri Nyilatkozat elfogadása óta. 
Az egyiket – majd annak mó-
dosított változatát – 2004-ben 
és 2012-ben szavazásra is bo-
csátották a román parlament-
ben, és „természetesen” vala-
mennyi alkalommal el is utasí-
tották. A romániai magyar po-
litikai-társadalmi szervezetek 
számos tekintetben eltérő ál-
láspontra helyezkedtek az au-
tonómia kérdése kapcsán, ab-
ban azonban nagyjából mindig 
is egyetértettek, hogy a magyar 
közösségnek szüksége van a 
nemzeti önrendelkezésre. E 
tekintetben egyértelműen elő-
relépésnek tekinthető a három 
erdélyi magyar politikai alaku-
lat vezetőinek autonómiaügy-
ben elfogadott január 8-i állás-
foglalása. Az ugyancsak Ko-
lozsváron szentesített nyilat-
kozatban az EMNP, az MPP és 
az RMDSZ elnöke leszögezi: 
az erdélyi magyarság nemze-
ti identitásának megőrzése és 
továbbadása, kultúrájának fej-
lesztése, számbeli kisebbségi 
létének teljes jogú polgárként 

való megélése csak a közössé-
gi autonómiák intézményrend-
szere által biztosítható.

Megszületett tehát egy párt-
közi dokumentum – nevezhet-
jük akár 2-es számú Kolozsvá-
ri Nyilatkozatnak is –, amely-
ben az erdélyi magyar poli-
tikai elit Bukarest és a nem-
zetközi közvélemény tudomá-
sára hozza, hogy az autonó-
miaigény nem változott, és to-
vábbra is aktuális. A kérdés 
csak az, mennyiben tekinthe-
tő áttörésnek a mostani doku-
mentum, akár a huszonöt év-
vel ezelőtt elfogadott nyilatko-
zathoz képest. Hát mindössze 
annyiban, hogy a magyar pár-
tok ezúttal megállapodtak ab-
ban, miszerint összehangolják 

autonómiaelképzeléseiket. Ad-
dig ugyanis elég nehéz lesz tár-
gyalásokba bocsátkozni a ro-
mán hatalommal vagy a nem-
zetközi fórumokkal, amíg több 
változat is közkézen forog a ma-
gyar autonómiáról. Addig pe-
dig ne is álmodozzunk reális 
együttműködésről, akcióegy-
ségről, amíg a közösséget a bu-
karesti parlamentben képvise-
lő magyar honatyák közül nem-
rég mindössze egy vállalta fel 
a Székelyföld számára területi 
autonómiát előirányzó törvény-
tervezet beterjesztését. A többi-
ek szerint a kérdés nem idősze-
rű, és különben is összeegyez-
tethetetlen a jelenlegi alkot-
mány előírásaival. Holott egy-
séges fellépés nélkül Bukarest 

egyszerűen nem veheti komo-
lyan az autonómiakövetelést.

A mostani kolozsvári autonó-
mianyilatkozatra érkezett re-
akciókból is jól látni, hogy a ro-
mán politikai osztály egyhan-
gúlag elutasítja a magyar pár-
tok által megfogalmazott ön-
rendelkezési törekvést, és még 
csak párbeszédet sem hajlan-
dó folytatni a témában. Viszont 
ha a nyilatkozatokon túlmenő-
en konkrét lépésekben, össze-
hangolt kezdeményezésekben 
is sikerülne megállapodniuk a 
magyar szervezeteknek, Buka-
rest nem teheti meg, hogy örök-
ké lesöpri az asztalról a kér-
dést. Ehhez azonban a nyilatko-
zatokon túlmenően tényleg több 
konkrétum kellene.

Csőcselék (és) értelmiség A tragumúrák születésnapjára

BAYER ZSOLT,
MAGYAR IDŐK

Amikor Simicska Lajos ki-
mondta a szót, amellyel a 
miniszterelnököt kíván-

ta lerángatni önmaga mellé, már 
akkor tudni lehetett, hogy ez egy-
fajta jelszóként fog működni, s 
hogy egyfajta jeladás is egyben.

„Mint kutyák közé, ha nyúlfiat 
lökének” – szól Arany a Toldiban, 
amikor György úr Miklósra uszít-
ja szolganépét, mert a szolganép 
egy szóból érti, mikortól lehet 
mindent és bármit megtenni. Ez 
volt a „G-nap” mélyebb értelme, 
s a rendre megismétlődő „G-na-
pok” is e célt szolgálják egy mély-
ségesen bolsevik-nyilas menta-
litású, örök csőcselék számára. 
S hogy mindez mi módon érke-
zik le az örök csőcselék szintjé-
re? Tessék bepillantani mondjuk 
A jövő pártja a Jobbik Facebook-
csoport egymás közötti üzenetei-
be, ott aztán tapintható, milyen a 
csőcselék, ha gyűlöl, ha ölni akar, 
ha végképp lehullott róla az iga-
zából soha nem is létezett kultu-
rális máz.

Egy Ágnes Rózsa Hollóssy Ju-
hász (?) nevű nyilasávós ház-
mester kiadja a jelszót, imigyen: 
„Mesterlövészre kell gyűjteni, aki 

végre kinyírja már ezt a parazi-
ta büdös g-t”, s láss csodát, „mint 
kutyák közé, ha nyúlfiat lökének”, 
már másznak is elő a pöcegöd-
rökből az örök nyilasávós ház-
mesterek, az örök lincselők, az 
örök gyilkosok, a kiirthatatlan 
patkányok. Jön egy Tóth Mátyás 
nevű, és beírja, hogy „vállalom in-
gyen is! De alibit biztosítsatok!” 
Egy Pópity Gyula nevű kontráz: 
„Ott van a magyar Gepárd, csak 
az használ ezeknek, az biztos 
pontlövő.” Norbert Laczi is mind-
járt valakinek érzi magát, és be-
írja: „Fegyver, helyszín, időpont, a 
többit vállalom” – és tényleg vál-
lalná, persze, csak ha nem lenne 
már semmi tétje, vállalná, ahogy 
a cári családot is volt, aki agyon-
lője odalent az Ipatyev-ház pin-
céjében, és ahogy Cserny József 
és a Lenin-fiúk is ugyanazokból 
a patkánylyukakból származtak, 
ahonnét ezek az álnéven bátor 
jobbikosok.

Ezek sajnos örökkévalóak, ki-
irthatatlanok, és a keresztény, 
polgári közép számára amúgy is 
lehetetlen az a mód, ahogy ezek-
től meg lehetne szabadulni egy-
szer s mindenkorra. Mindez per-
sze nem érdemelne szót igazán, 
de most, a szemünk előtt köt ép-
pen szövetséget egymással ismét 
az örök csőcselék és a „liberális 
értelmiség”, az „européer meg-
mondók”, a „kiválasztottak” és 
„érinthetetlenek” kasztja.

Azt mondja Konrád György 
Orbánról a HVG-ben: „rejtel-
mes mozgások egyszer csak 
oda vezethetnek, hogy a minisz-
terelnök, ha nem akar Nicolae 

Ceauşescu sorsára kerülni, ak-
kor önként elmegy valahova.”

Íme, a szemünk előtt kacsint 
össze a nyilasávós csőcselék a 
nyilas ávós „értelmiséggel”! E 
nyilasávós „értelmiség” két utol-
só mohikánja nekilátott, hogy el-
végezze az örök munkát, amelyet 
még Lukács György hagyott rá-
juk. Heller kiengedi a karantén-
ból a nyilas csőcseléket, rájuk üti 
a kóser pecsétet, Konrád pedig 
immáron bolsevik csőcselékként 
szólítja meg a masszát, s kijelö-
li a végső teendőt: meg lehet lin-
cselni az ellenséget, ha az nem 
hajlandó magától távozni. Ugyan-
is ennek a csőcseléknek és szel-
lemi vezetőiknek mindig ez volt a 
lényeg. Megszerezni a hatalmat 
bármi áron, ha nem megy más-
képpen, hát lincseléssel, lámpa-
vassal, idegen szuronyok hegyén. 
Ezért kell egyenlőségjelet tenni a 
tömeggyilkos Ceauşescu és Or-
bán közé, ezért kell a miniszter-
elnököt leg…cizni, és ezért kell 
felmelegíteni az asszonyverő Or-
bán legendáját. 

Mert ezek a patkányok so-
ha nem győznének választáson. 
Tehát ez marad. S micsoda sze-
rencse, hogy belőlünk – ismét-
lem – a lelki késztetés is hiány-
zik a lincselésre, meg aztán ki-
nek is lenne kedve akár megver-
ni egy elasszonyosodott arcú, le-
épült, gusztustalan gazembert, 
aki egész életében gazember volt, 
aki gyáva féregként még saját 
családtagját is besúgókézre adta.

Majd a Jóisten ítél ezek felett. 
De a csőcselékre azért jó, ha oda-
figyelünk.

ÁBRÁM ZOLTÁN

Újévhez közeledvén több-
ször megdörzsöltem a sze-
mem, miközben betűről 

betűre az alábbi szöveget olvas-
tam Marosvásárhely honlapján, 
a város polgármesteri hivatala és 
helyi tanácsa nevében: „Kedves 
Tra  gumúrák, 2018-ig még több 
óra van. Ma este várunk Önöket 
Marosvásárhely központjában az 
új évre való áttérés ünneplésé-
re. A színpad készen van, a tűzi-
játékok, de más meglepetések is 
várják Önt 22:30-tól. Boldog szü-
letésnapot!” Pontosabban fogal-
mazva: a fenti szövegre egy ki-
sebbségi, szilveszterkor is „dol-
gát végző” magyar tanácsos hív-
ta fel a figyelmet. Akkor már tö-
rölték a honlapról a román szö-
veg magyar megfelelőjét, és csak 
románul kértek elnézést a hiva-
talos fordító hiányáért. Bár konk-
rétan nem magyarázták meg, de 
valamilyen számítógépes fordító-
hoz folyamodhatott a fenti „bohó-
ságot” elkövető hivatali képvise-
lő. Naiv jóindulattal vagy teljes fe-
lelőtlensége tudatában, korábban 
már számtalanszor igazolt hiva-
tali hátszéllel, a megszólítottak 
tehetetlensége közepette. Hiszen 
a kétnyelvűség hiányának, avagy 

csökevényes formájának már 
számtalan példáját tapasztal-
hattuk korábban. Egyetlen példát 
említek csupán: a Google-fordító 
mellőzésével Kinizsi Pált Kínaivá 
keresztelték át a Pavel Chinezul 
utca esetében.

És mégis: ekkora gyalázat és 
megalázás még nem érte Ma-
rosvásárhely magyar lakóit! 
Tragumúráknak nevezni őket, 
minket, újévi jókívánság helyett 
boldog születésnapot kívánni, 
egy háromsoros szövegben tu-
catnyi helyesírási és fogalma-
zási hibát ejteni – valóban nem 
várt meglepetés! Amennyiben a 
tragumúrák városa, Marosvásár-
hely korábbi elnevezését (Szé-
kelyvásárhely) lakóinak a szé-
kely lelkülete is tükrözné, a bics-
ka bizony kinyílt volna a zsebek-
ben. Ehelyett a megszólítottak 
körében megoszlik a vélemény: 
viccesen kell-e felfogni az egé-
szet vagy halálosan komolyan? 
Nos, amennyiben gyors és profi 
reagálásra nem került sor a leg-
érintettebbek részéről, legalább 
a szilveszteri mulatság után ki-
józanodva, a hivatalos munka-
szüneti napok lejártával lesz al-
kalom többszörösen is elnézést 
kérni, az ügyet kivizsgálni, és 
olyan intézkedéseket foganatosí-
tani, hogy ez soha többé ne for-
dulhasson elő. Ellenkező esetben 
nemcsak „az új évre való áttérés 
ünneplésére”, hanem a marosvá-
sárhelyi és a nagyvilágban szét-
szóródott tragumúrák hosszas 
születésnapi neheztelésére és a 
városvezetők iránti közönyére is 
számítani lehet. 

Tavalyi megemlékezés a Kolozsvári Nyilatkozat 25. évfordulóján
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