
A legijesztőbb becsléseket is felülmúl-
ja az országba hozott használt sze-
mélygépkocsik száma: 2017 első tíz 
hónapjában 600 ezer, külföldről szár-
mazó autót írattak forgalomba Romá-
niában. A környezetvédelmi bélyegil-
leték, azaz a regisztrációs díj eltörlése 
a várakozásoknak megfelelően felvil-
lanyozta a lakosságot, hiszen így a ve-
vők akár több száz eurót megspórolva 
juthattak új négykerekűhöz. Persze 
az új jelző nem a jármű gyártási ide-
jére vonatkozik: a nyugati államokból 
behozott autók túlnyomó többsége jó 
néhány évet, egy évtizednél is többet 
gurult már aszfaltcsíkon.
Ígyhát nagy volt a vigadalom Európa 
leendő autótemetőjében: tavaly ren-
geteg olyan polgár álma vált valóra, 
aki korábban nem engedhette meg 
magának az autóvásárlást, miköz-
ben a kupeckedés igazán jól fizető 
foglalkozássá vált. A boldog vevők és 
eladók természetesen fittyet hánynak 
arra, hogy üzletkötéseik révén meny-

nyivel lesz nagyobb a közutakon a 
balesetveszély és a szénmonoxid-ki-
bocsátás. Nem is lehet őket lehur-
rogni, hiszen semmi törvényelleneset 
nem tettek, csupán autót adtak-vet-
tek, ami ma már nálunk sem számít 
luxusterméknek. Az egyre lehango-
lóbb statisztikai adatokért azok a 
vezető politikusok a felelősek, akik 
2016 végén ütős kampányfogássá 
kozmetikázták át a regadó eltörlésére 
vonatkozó uniós figyelmeztetéseket 
és tiltásokat, majd amikor kormányra 
kerültek, teljesítették ígéretüket, ám – 
ismét környezetvédelmi szempontok 
mögé bújva – szinte azonnal hadovál-
ni kezdtek egy új illeték bevezetéséről. 
Ez azonban már nemcsak a külföldről 
behozott autók forgalomba íratására 
vonatkozna, hanem minden gépkocsi-
tulajdonost érintene. Az új teher mér-
téke az eddig elhangzottak szerint az 
autó életkorától és szennyezési tulaj-
donságaitól függhet, konkrétumokat 
legutóbb március–áprilisra ígértek. 
Így még várat magára a PSD nagy hú-
zásának beteljesedése, amely csekély 
három lépésből áll: többek között a 
regadóeltörlésről szóló ígérettel meg-
nyeri a választásokat; be is tartja vál-
lalását, hogy élvezzék ki magukat a 
boldog voksolók; közben pedig kidol-
goz egy olyan új adót, amely a koráb-
binál jóval több polgárra vethető ki.
Az már mellékes, hogy 10 hónap alatt 

10 százalékkal, mintegy 6 millióra nőtt 
a forgalmi engedéllyel rendelkező sze-
mélygépkocsik száma, amelyek több 
mint egyötöde 20 évnél régebbi, csak-
nem háromnegyede pedig több mint 
10 éves. Eközben a nagyobb települé-
seken, a fontosabb országutakon egy-
re nehezebb közlekedni, hiszen hiá-
nyoznak a körgyűrűk, az autópályák – 
ezekkel nemcsak időt és idegsejteket 
spórolnánk, hanem környezetkímé-
lőbben is közlekedhetnénk, ugyanis 
forgalmi dugókban, az araszolgatások 
során az autó jobban szennyez, mint 
kényelmes utazósebességben.
Természetesen mindannyiunk számá-
ra jobb lenne, ha kevesebb autó köz-
lekedhetne az országban, vagy leg-
alábbis kevesebbet használnák őket, 
de ez jelenleg nem várható el: alterna-
tívák (városokat behálózó bicikliutak, 
civilizált és gyors tömegközlekedési 
eszközök, modern vasúthálózat) hiá-
nyában rászorulunk a négykerekűre. 
Ugyanakkor távol állunk a Nyugaton 
tapasztalható, egészségbarát és kör-
nyezetkímélő gondolkodásmód meg-
honosodásától is – egyszerűen nincs 
meg az az életszínvonal, amelyből 
szép lassan kinőhet. Ilyen körülmé-
nyek között marad nekünk a használt 
járgány megvásárlásakor érzett öröm 
és büszkeség, miközben a kormány 
zavartalanul játszadozhat az adókkal 
és törvényekkel.
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Utópia, vagy szükségszerűség?

Sokszor elhangzik mosta-
nában, hogy a keresztény-
ség kisebbségi vallássá vál-
hat Európában, valamint az 
is, hogy a magyarság kisebb-
ségnek tekinthető a nagyobb 
népek tengerében. A kisebb-
ség-többség kapcsolata a 
leggyakrabban ellentmondá-

sos és viszonylagos, a viszonyítások pedig az 
egyre kisebb felé haladva mindig fokozhatók: 
a kisebbségeknek is lehetnek további kisebb-
ségei. Ha ebből a távlatból nézzük, többszörö-
sen kisebbséginek tekinthető az Erdélyben és 
Magyarországon összesen körülbelül 70 ezer 
lelket számláló unitárius közösség. És bár ke-
vesebb hívet számlál, mint nagyobb történel-
mi egyházaink, bárki számára nyilvánvaló le-
het, hogy immár 450 éve deklarált fő értékei 
korszakosak és máig ható jelentőségűek.
A felekezeti türelem hirdetését és megélé-
sét zászlajára tűző egyház 450. jubileumát 
ünnepli a hétvégén, amikor egy évig tartó, 
összerdélyi, felekezeti korlátok nélküli rendez-
vénysorozatot indít, ugyanis 1568. január 6. 
és 13. között tartották a leghíresebb tordai or-
szággyűlést. Ekkor hirdették ki – Európában 
elsőként – a vallásszabadságot, amely egyéb-
ként tavalytól hivatalosan is erdélyi magyar 
értéknek, azaz transzilvanikumnak számít. A 
négy vallás – a katolikus, az evangélikus, a re-
formátus és az unitárius – szabadságát és 
egyenjogúságát kimondó országgyűlés ré-
vén Erdély a béke szigete lett a 16. század val-
lásháborúkban égő Európájában. Büszkeség-
re adhat okot, hogy éppen erdélyi születésű a 
vallásszabadság alappillérén nyugvó, az em-
ber-Jézus példájának követését az élet feltét-
len tiszteletét hirdető hitvallás, az egyetemes 
eszme. Amelynek olyan személyiségek voltak 
a követői – többen személyes döntés alap-
ján – mint például Ralph Waldo Emerson, a 
19. század egyik legnagyobb amerikai gondol-
kodója, Bölöni Farkas Sándor író, művelődés-
szervező, Brassai Sámuel, az erdélyi polihisz-
tor, a legnagyobb székelynek nevezett Orbán 
Balázs, vagy a huszadik század talán világ-
szerte legismertebb magyarja, Bartók Béla.
Érdemes elgondolkozni azon, hogy a majd fél 
évezreddel ezelőtti országgyűlésnek a tole-
rancia és lelkiismereti szabadság érvénye-
sülését hirdető üzenete mennyire örökérvé-
nyű, ma is ható nemcsak Erdélyben, de bárhol 
a nagyvilágban. Bár sokszor érezhetjük úgy, 
hogy a gyakorta használt és zászlókra tűzött 
nagy szavak időről időre kiürülnek, közhelyek-
ké vagy szólamokká degradálódnak, sőt egy-
más ellen fordulhatnak, a vallási különböző-
ségek iránti nyitottságot valószínűleg nem le-
het elkoptatni és mindig szükség lesz rá. Épp-
úgy, mint az unitáriusok többi kulcsfontossá-
gú értékére: a lelkiismereti szabadság tiszte-
letére, a nemzeti és társadalmi felelősségvál-
lalásra. És innen nézve egy többszörösen ki-
sebbségi közösség hitelvi alapgondolata je-
gyében harmóniát lehetne teremteni bárhol a 
nagyvilágon.

Gál Ladislas történész, a kolozsvári Szám-
vevőszék korábbi elnöke olyan dokumen-
tumokat talált az 1524 és 1834 közötti idő-
szakból, melyek azt bizonyítják, hogy az 
erdélyi törvényhozó gyűlés, akár a függet-
len, akár török fennhatóság alatti, akár a 
Habsburg Birodalmon belüli autonóm fe-
jedelemségről beszélünk, 224 alkalom-
mal ülésezett, ami szinte éves gyakorisá-
got jelent.
A törvényhozási jog, valamint további jo-
gok és kiváltságok létezése csak újabb bi-
zonyítéka annak a kvázi folyamatos auto-
nómiának, melynek Erdély a középkorban 
örvendett. Ezeket a kiváltságokat folyama-
tosan megerősítették, eleinte Magyaror-
szág királyai, majd Erdély fejedelmei és a 
Habsburg császárok.

I. Lipót császár, például, az 1691. decem-
ber 4-i – minden uralkodó által megújí-
tott – Pragmatica Sanctiojában (való-
színűleg a Diploma Leopoldinumról van 
szó – a szerk megj.) a következőt mond-
ja ki: „constitutione in vigore inviolabili 
permansuras declaramus”, az ország-
gyűlések éves összeírását is megerősít-
ve: „annua comitia ad negotia publica 
tractanda”. Hasonlóképpen 1693-ban egy 
másik oklevél, az Alvincziana resolutio 
megerősíti az erdélyi nemességnek eze-
ket a jogait és kiváltságait Elérkezünk 
1722. március 30-ához, amikor az Erdé-
lyi Országgyűlés elfogadja VI. Károly csá-
szár oklevelét, melyet aztán Mária Terézia 
1744-ben megerősített.
Erdély annyira autonóm volt, hogy még 
II. József császár reformjainak az eluta-
sítását is megengedhette magának, ar-
ra kényszerítve, hogy 1790–1791-ben kiad-
jon egy nyilatkozatot, melyben szavatolja 

a fejedelemség autonómiáját, az Ország-
gyűlés törvényhozási és választási joga-
it: „libera electione ac plenaria potestate 
gaudes independesque principatum”.
Eltagadhatatlan történelmi jog Erdély au-
tonómiája, és előítéletek megléte nél-
kül senki sem vonhatja azt kétségbe. Ami 
1848-ban és 1865-ben történt, amikor az 
Erdélyi Országgyűlés megszavazta a Ma-
gyarországhoz csatolást, később, 1918 
után pedig, amikor a bukaresti kormány 
felszámolta a Kormányzótanácsot, amit 
a kommunista rezsim Erdéllyel és Bán-
sággal szembeni pusztító politikája köve-
tett, a legjobb példák arra, hogy mit jelent 
az Osztrák Birodalom és a román közpon-
tosító állam által remekül kihasznált ro-
mán–magyar széthúzás…
Ez az oka annak, hogy mára ilyen mélyre 
süllyedtünk politikai, gazdasági és köz-
igazgatási szempontból… Gondoljátok ala-
posan végig, hogy mi a teendő, nézzetek 

jól körül, románok a magyarokra, magya-
rok a románokra és próbáljátok olyannak 
látni magatokat, amilyenek valójában 
vagytok… Tegyétek félre a nosztalgiákat 
és a frusztrációkat és fogjatok össze!!! 
Különben hamarosan már nem lesz, mit 
megmenteni…. Erdély decentralizációja és 
pénzügyi autonómiája, a történelmi régi-
ókat is figyelembe vevő régiósítás örökre 
csak utópia marad, ha a régió minden 
etnikumának továbbra is egy többiekétől 
eltérő Erdélye lenne, mintha párhuzamos 
világokban élnénk.
Ha így folytatjuk, akkor örökre csak a töb-
biekkel szembeni vádaskodások marad-
nak majd meg, a központosító állam pedig 
továbbra is fejni fog minket, mint valami 
bamba tehenet…
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