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Persze, száz százalékban, ha a 
látszat és valóság levegőjében rúg-
kapálózik. Merthogy nyelvi kérdést 
csinál(nak) valaki(k), bizonyára 
nem kevés pénzért és „a hazáért” 
abból, ami nem az, és képtelenek 
felfogni, hogy  a nyelvek, a népek 
saját szemléletük és nézőpontjuk, 
elvonatkoztató képességük szerint 
nevezik meg szavaikkal, kifejezé-
seikkel a dolgaikat. Így a község, a 
város vezetését ellátó intézményt 
is: az egyik az intézmény fő embe-
rét – a polgármestert – helyezi elő-
térbe, mintha az övé lenne, mintha 
a közösség dolgait egymagában in-
tézné, a másik, ellenkezőleg, a kö-
zösségért demokratikusan végzett 
munkálkodást tekinti elsődleges 
küldetésének, és ezzel a tartalom-
mal jelöli meg székhelyét. Ren-
deltetésükben, és az a lényeg(!), 
nincs, illetve nem lehet különbség. 
De hogy mégis megértsék, amit 
nem tudnak vagy nem akarnak 
megérteni, a gyengébbek kedvé-
ért egy példát említek: a szellemi 
fogyatékos személyről a németek 
azt mondják, hogy »Hiányzik egy 
pohár (kés, villa) a készletből«; az 
amerikaiak, hogy »A lift nem megy 
fel a 10. emeletre«; a magyar  (a 
román is), hogy »hiányzik egy ke-
reke (Îi lipsește a roată)«; a román 
pedig, hogy hiányzik egy dongája= 
„Îi lipsește o doagă”. A négy nyelv 
más-más metaforát alkotott, de 
ugyanazt közli: valakinek hiányzik 
valami az emeleten!
Elképzelheti az olyan, akinek nem 
hiányzik a készletéből egy pohár 
sem, akinek a liftje felszáll a tizedik 
emeletre, akinek nem hiányzik 
egyetlen kereke sem, dongája sem 
– illetve nem folyt ki a fejéből az a 
kevéske tudás sem, amit az első 
négy osztályban tanult –, hogy a 
helyi közigazgatás intézményének 
más és más statútuma, rendelteté-
se lehet akkor, ha községházának/ 
városházának és akkor is, amikor  
primăria-nak nevezik? Ettől nem 
felel meg egyik a másiknak? Egy 
dolgot szeretnék itt aláhúzni: a 
magyar nyelv nem szaladt, ha kell, 
ha nem más nyelvekhez új szava-
kért kölcsön, mivel rendelkezett és 
rendelkezik – és ez nyelvtörténeti 
sajátosság – olyan belső nyelvi tar-
talékkal, amiből az új jelenségekre, 
dolgokra új szavakat, kifejezéseket 
tudott alkotni. Ezzel magyarázható 
(és nem azzal az ostoba állítással, 

hogy a székely-magyar a ma-
gyarországi magyar nyelvből (?!) 
vette szavait), hogy a ház szavunk 
mennyire termékeny tudott lenni: 
(fejből, kapásból említek néhányat) 
családi ház, isten háza (ez nem 
egyezik a lăcașul domului, casa 
domnului, templu, biserică stb. 
megnevezésekkel?), kórház (mást 
jelent, mint a német Spital szóból 
kölcsönzött spital?), hidegház 
(mást jelent, mint a francia morgue 
utáni morgă?), menház (románul 
azil a francia asile után), árva-
ház (orfelinat, francia orphelinat), 
színház (mást jelent mint a francia 
theâtre szóból vett teatru?), áru-
ház (magazin a francia magasin 
után), virágház (a francia serre 
után), váltóház, fütőház, gépház, 
siralomház, csónakház, erdészház, 
zálogház (casa de amanet a török 
emanet-ből) stb., mondhatnám a 
körömházat s a bolondok házát is. 
Valamennyi az egyénnek, közös-
ségnek, valamilyen embernek, 
lénynek, tárgynak, dolognak biz-
tonságot, végleges vagy átmeneti 
létet biztosító épület. Nos, a koron-

di helyi tanács dicséretesen ezzel 
a szótartalékkal élt, amikor a köz-
ségháza intézménynevet a román 
casa comunală megnevezéssel 
párosította. A minta adva van, mint 
néhány példa is mutatja,  a román 
nyelvben is: Eminescu a III. Levél cí-
mű költeményében éppen az olyan 
típusú hazafiakra gurul dühbe, akik 
„Törvényt hoznak, bő adókat szed-
nek, ágálnak kevélyen, játsszák a 
hazafit és erénycsőszök”, mondván  
„Să dai foc la puşcărie şi la casa de 
nebuni!” (Kiemelés általam).
Ha annyira érzékenyek a szavak, 
kifejezések, szimbólumok „nem 
megfelelőségére”, miért nem vizs-
gálják felül a román nyelv alapvető 
szókincsét (ha egyáltalán művelt-
ségük alapján felismerik ezt), hadd 
lássák, hogy a szláv hatás után  
a legtöbbet a magyar nyelvnek 
köszönhetően gazdagodott, ami 
számtalan civilizáció és kultúrtör-
téneti adatot hozna felszínre. Kinek 
tennének és hol „feljelentést”, me-
lyik törvényszék büntetné meg és 
kiket, hogy a román oraș és sobă 
szavakat (kiemelten a civilizáció és 

kultúra szavai) a magyar nyelvből 
kölcsönözték (város és szoba)? 
A nyelvi felügyelő melyik törvény-
székkel tiltatná be a románoknak 
eme két szó használatát szóban 
és írásban, és mikortól? És milyen 
büntetést szabnának ki azoknak a 
románoknak, akik évszázadók óta 
nem tudják megnevezni az urbá-
nus települési típusokat, a lakások 
belső tereit mással mint a magyar 
eredetű oraș és sobă szavakkal? 
Mikor fogja feljelenteni a maga 
logikája szerint a Román Tudomá-
nyos Akadémiát az ilyen és több 
száz hasonló szavakért mint vifor, 
sălaș, șarg (sárga ló), șogor, clop, 
birui, birău, bănat, hotar, beteag, 
cizmă, ferestrău, heleșteu, lacăt, 
meșter, ramă, uriaș – és sorolhat-
nám a nyelv alapvető szókincsé-
nek több mint 1/5-ét – melyeket 
felvett a maga szerkesztette és 
kiadott  Dicţionarul limbii române 
moderne nagy szótárába, noha 
magyar eredetűek? Mikor és me-
lyik ügyészség, törvényszék fogja 
első és másodfokon is elrendelni 
ezek törlését a román nyelv alapve-

tő szókincséből, és mikor fogja tör-
vényerővel elrendelni ezek kicseré-
lését? Kik lesznek a behelyettesítő 
szavak kitalálói, és melyik fórum 
fogja használatukat szavatolni? És 
milyen illetőséggel? És mikor és 
hol fogja feljelenteni a moldáviai 
illetőségeket, akik azt állítják, hogy 
a Pruton túli románok nyelve nem 
román nyelv.
Ha a Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület kontinentális 
mozgalom, mint sejteti a neve, 
miért láttatja úgy, hogy az európai 
emberi méltóság, mert hát milyen 
más méltóság lenne (?) éppen 
a székelyföldi magyar feliratok, 
intézménynevek, székely zászló 
miatt sérül? Hogyan? Miért nem 
vizsgálódik, jelent fel és büntettet 
máshol is Európában? De szűkebb 
hazánkban miért nem tekinti em-
bert megillető méltóságnak az is-
kola, de az egész oktatás állapotát, 
ügyét Romániában? Azzal a román 
hazát féltő hamis dohogással, amit 
spicli módon végez, bizonyára nem 
kevés anyagi haszonért, miért nem 
leplezi le, jelenti fel azt a 4200 isko-
lát, magát az oktatásügyi minisz-
tériumot, hogy a tanév előtt nem 
rendelkeztek működési vagy tűzvé-
delmi engedéllyel, hogy tanköny-
vek helyett útmutatókkal képzelik 
el az oktatást az egész országban, 
hogy kivonják a használatból az 
oktatási segédeszközöket, de nem 
nyújtanak helyükbe mást, hogy a 
pedagógusoknak megígért fizetés-
emelése elmaradt, hogy számtalan 
iskolában senki nem vállal igazga-
tói feladatkört, hogy 13, főleg déli 
megyében ripp-roppra leváltották 
a főtanfelügyelőket? Más szóval, 
hogy csúfot űznek „a románok” 
(más etnikum szóba sem jön) mél-
tóságából. Éber szemükkel miért 
nem födték fel idejében a román 
oktatás, a fiatal nemzedék mél-
tóságát sértő, mi több, megalázó 
mulasztásait? Vagy mindezek nem 
tartoznak szerintük a méltóság fo-
galomkörébe? Netán kifolyt volna 
ama bizonyos hiányzó donga – me-
tafora miatt a fejükből?  
Csak sajnálni lehet azt a népet, 
akinek ilyen prókátorai, védelmezői 
vannak, akik saját egyesületük meg-
nevezésének kulcsszavát sem képe-
sek szemantikailag értelmezni. 
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Komikus-e a nyelvi- vagy jelképfelügyelő?

A Községháza feliratok miatt perek sorozata indult

Az ismeretlennek, aki a csíksze-
redai Tudor negyedi Amigo üzlet 
vezetőségét arra kéri, „hogy ha 
lehetséges, a közvetlen bejárattól 
távolíttassa el, akár a hatóságok 
segítségével, a kéregetőt és hajlék-
talant”, a következőket szeretném 
üzenni: Keresztény társadalom-
ban élünk, keresztény kultúrával 
rendelkezünk (állítólag), ami a fe-
lebaráti szeretetről szól. Erre csak 
emlékeztetni szerettem volna. A 
kérésében az akár kötőszó mintha 
egy alternatívára vonatkozna, hogy 
teszem azt, hol már a szép szó nem 

segíthet...ott a hatósági beavat-
kozás hozná meg az eredményt?! 
A hatóság feladata-e a kéregetők 
eltávolítása az üzletek bejárataitól, 
nem vagyok ebben biztos. Kétség-
telen, hogy segítőkezet jelent a 
hatósági közbelépés, de nem ez a 
végső kimenetele, a végleges meg-
oldása a kéregetők és hajléktalanok 
problémájának. Mi, akik szeretjük 
emlegetni, kogy keresztény kul-
túrával a ,,birtokunkban” igyek-
szünk rendezni és ,,lerendezni” a 
dolgainkat/ügyeinket, a kultúránk 
alapelveinek az idénybevételével, 

és a keresztény kultúrát előszere-
tettel felsőbbrendűnek ismerjük el, 
összehasonlítva a többi, állítólag 
a kerszténytől idegen kultúrákkal, 
úgy illene, hogy a gyakorlatban is 
megmutassuk keresztényi mivol-
tunkat. A kéregető és hajléktalan-
nak az erre a  sorsra jutása legalább 
két fő okra vezethető vissza: a saját 
helytelen döntései a különböző 
élethelyzetekben; a másik pedig a 
külső befolyás. Az életnek ennek a 
kritikán aluli szintjére jutottnak, azt 
gondolom meg kellene mutatni a 
társadalomba való visszailleszke-

dés útját, azt, hogy az élet értelme 
az, miszerint hozzájárulni napról 
napra ahhoz, hogy ,,valami az asz-
talra kerüljön”. Sokszor elismerjük a 
miénknél alacsonyabb szintű kultú-
rák bölcsességét is.
Egy ilyen példa lehet, ha nem 
tévedek, a kínaiaktól szárma-
zó, ami nagyon találó az ilyen 
„saját magukat a társadalomból 
kiközösítettekre”, hogy ne adjunk 
készen sült halat a kezükbe, ha-
nem tanítsuk meg őket halászni. 
A halászás közben is felmerül-
hetnek problémák, és azokat is 

keresztényekhez méltó módon 
meg kell oldani. Talán könnyebb 
is az asztal mellett ecsetelgetni 
ezt az élethelyzetet, de az illeté-
kes alapítványokra, szervezetekre 
gondolok, amelyek talán már ren-
delkeznek is megfelelő tapaszta-
latokkal, s ha esetleg nem volna 
elég munkatársuk, az is segítené 
őket, ha akár önkéntesekre talál-
nának. Ilyenformán látnám ennek 
az elég aggasztó problémának a 
megoldását. Tisztelettel
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