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Lépjünk hátrébb a napi csa-
tazajtól, és tegyük fel a kér-
dést, mielőtt még mások fel-

tennék helyettünk: Erdélyből, 
Székelyföldről nézve mi értel-
me van annak, hogy „nekünk Ma-
gyarország az első”?

Először is van egy sorstörténe-
ti értelme. A világ bármely más or-
szágára igaz lehet, hogy egy or-
szág az ott élő adófizető állampol-
gárok kizárólagos birtoka. De Ma-
gyarország több mint egy ország 
– minden magyar közös hazája, 
közös jussunk és felelősségünk. 
A Himnusz szerzője, Kölcsey na-
gyon pontosan hagyatkozik epig-
rammájában: „Négy szócskát üze-

nek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / 
Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A HA-
ZA MINDEN ELŐTT”. Ez olyan tu-
dás, ami 1848-tól errefelé minden 
magyar számára még a legtermé-
szetesebb volt; ezt a tudást akar-
ták megsemmisíteni a kommunis-
ták, és akarják a mai napig.

Másodszor ott a politikai értel-
me: a magyarok joga és kötelessé-
ge, hogy eldöntsék, milyen ország-
ban akarnak élni, mint ahogyan 
az európai polgároknak kell dön-
teniük arról, hogy milyen Európát 
akarnak. Orbán Viktor miniszter-
elnök lényeglátó módon megfogal-
mazta a nemzeti minimumot: ma-
gyar Magyarországot és európai 
Európát akarunk. Ehhez mi hoz-
zátesszük: székely Székelyföldet 
és erdélyi Erdélyt akarunk. Az el-
múlt száz év megmutatta, hogy eh-
hez önmagunkban kevesek va-
gyunk; mint ahogyan azt is, hogy 
a románoknak egyik sem érde-
kük. Magyar Magyarország, euró-
pai Európa, székely Székelyföld, 
erdélyi Erdély: ez a mi életkere-
tünk. Így tágul a politika nemzet-
politikává.

Magyarország magyar ország – 
még. Meg kell védenünk. De Szé-
kelyföld még nem székely, Erdély 
nem erdélyi – ezt meg kell építe-
nünk. És ez csak erős hátországgal 
sikerülhet. Érdekünk tehát, hogy 
Magyarországnak olyan kormá-
nya legyen, amely figyel ránk, ki-
áll értünk, és támogat abban, hogy 
ezt a célt elérjük. Magyarország-
nak alkotmányos kötelezettsége-
ken túl viszont az érdeke az, hogy 
a fentebbi célt elérjük: csak úgy 
lehet erős európai középnemzet, 
ha megmarad a magyarság. Raj-
tunk keresztül befolyásolni tud-
ja a szomszédos országok életét, 
Kós Károly szavait a jelenre igazít-
va, „fölséges erőgyarapodása” va-
gyunk mi a magyar nemzetnek.

Az előző kormányok lemondtak 
rólunk. Adóforint és európai támo-
gatás a balliberális országvezetés 
alatt is volt – de sem a hazát, sem 
a nemzetet nem erősítették. Az 
akarat hibázott. Most van akarat, 
és van irány. Ne vesztegessünk el 
újabb évtizedeket, mert arra ráme-
hetünk. Harmadszor világlépték-
kel mérve: az, hogy nekünk Ma-

gyarország az első, annyit jelent, 
csak mi dönthetünk arról, milyen 
életet akarunk élni. Rólunk nélkü-
lünk nem dönthet sem Brüsszel, 
sem az ENSZ, sem Moszkva, sem 
Washington.

Mit jelent magyarnak és euró-
painak lenni? Azt, hogy nem adó-
fizetőben, hanem nemzetben gon-
dolkodunk. És azt jelenti, hogy to-
vábbra is ragaszkodunk ahhoz, 
ami Európát évszázadokon ke-
resztül naggyá tette. Ez a keresz-
tény kultúra. Európa csak ak-
kor marad európai, semmi más-
sal össze nem téveszthető régió-
ja a világnak, ha megmaradnak 
az európai nemzetek azon a ke-
resztény talajon, amelyből sar-
jadtak; ahol a munkának becsüle-
te és az embernek méltósága van. 
Otthon vagyunk benne. Hogy ott-
hon leszünk-e néhány év múlva is, 
ez itt a kérdés.

Április 8-a ezért nem arról szól, 
hogy melyik párt vezesse négy 
éven keresztül Magyarországot. 
Nem is egy távoli jövőben felsejlő 
fenyegetés árnya miatt kell voksol-
nunk. A tét az, hogy mi, magyarok 

– anyaországiak, erdélyiek, vajda-
ságiak, felvidékiek és kárpátaljai-
ak – élhetjük-e saját életünket. 

Egy évszázadon át úgy éltünk, 
ahogy lehet. Közvetlen élettapasz-
talatunk van arról, milyen az, ami-
kor egy számunkra idegen kultúra 
többségivé és uralkodóvá válik: ma 
már az erdélyi nagyvárosok vasár-
napi csendjét hangszórókon felerő-
sített ortodox liturgia hangjai törik 
meg. De ez legalább még mindig a 
keresztény kultúrkör elágazása, 
vannak közös alapvetéseink, ame-
lyekre közös jövőt építhetünk.

Románia jelenlegi formájában 
száz éve létezik, Erdély ezer esz-
tendeje. Az ifjaké a hevület, az idő-
seké a bölcsesség. Nekünk, erdé-
lyi magyaroknak, székelyeknek 
már csak történelmi múltunk mi-
att is bölcsebbeknek kell lennünk, 
mint Bukarestnek. Elég erőnk van 
ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy 
kell. Ha most nem állunk ki a ma-
gyar nemzetért, magunkért, ak-
kor a legenyhébb következmény-
ként még a mi életünkben előfor-
dulhat, hogy Csíksomlyón müez-
zin szólít imára.

ROSTÁS SZABOLCS

Van okuk jubilálni és ál-
láspontjuk visszaigazolá-
sát láttatni a romániai kor-

rupcióellenes ügyészség bírálói-
nak és ellenfeleinek: a bukares-
ti legfelsőbb bíróság felmentet-
te Ludovic Orban ellenzéki poli-
tikust. A Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnökét befolyással üzérke-
dés vádjával állította bíróság elé a 
DNA, ám tavaly alapfokon, most 
pedig jogerősen is ártatlannak 
nyilvánította a bíróság, nem tart-
va bizonyítottnak a vádakat. A té-
mát ezzel akár lezártnak is te-
kinthetnénk, Orban irányíthatja 
tovább alakulatát a majdani hata-
lomra kerülés reményében. Csak-
hogy a korrupcióellenes ügyész-
ség kritikusai szerint a mostani 
felmentés is azt bizonyítja, hogy 
a nyomozóhatóság visszaél a ha-
talmával, számos közvádló túl-
kapást követ el tevékenysége so-
rán, hiszen lám, ezúttal is egy ár-
tatlannak bizonyult embert vádol-
tak meg – mint kiderült, alaptala-
nul – és próbáltak börtönbe juttat-
ni. Ergo: a DNA-t meg kell szüntet-
ni, a székházait szerte az ország-
ban le kell dózerolni, a helyét pe-
dig fel kell szántani.

Természetesen senki sem sze-
reti, ha alaptalanul megvádolják 
és bíróság elé citálják. Különösen 
a sajtómunkások a megmondha-
tói, mennyi időt és energiát fel-
emésztő foglalatosság a bíróságon 

bizonygatni, hogy állításuk nem 
rágalom és becsületsértés, ha-
nem a valóságon alapszik. Mind-
ez azonban benne van a pakliban. 
Viszont ahogy egyetlen ügyvé-
det sem kell megfosztani a talár-
jától, ha elveszít egy pert, úgy az 
ügyészséget sem kell megszüntet-
ni, ha a bíróság megalapozatlan-
nak nyilvánítja a vádiratban foglal-
takat, a vádlottakat pedig felmen-
ti. Márpedig a DNA és annak ve-
zetője, Laura Codruța Kövesi tevé-
kenységét kifogásolók ott követik 
el a legnagyobb hibát, hogy elvár-
ják: a nyomozó hatóság által bíró-
ság elé állított minden egyes vád-
lottat találjon bűnösnek az igaz-
ságszolgáltatás, ellenkező eset-
ben – értelmezésük szerint – az 
ügyészség alkalmatlan. Ami ha-
talmas tévedés. Csalhatatlan vád-
hatóság ugyanis kizárólag a tota-
litárius rendszerekben működött. 
Például csak a kommunista re-
zsimek alatt fordult elő, hogy az 
ügyészségek „száz százalékban 
teljesítették a normát”, vagyis el-
érték, hogy valamennyi vádlott-
jukat elítélje a bíróság. Akkori-
ban kevés kivétellel mindenkit 
börtönbe juttattak, munkaszolgá-
latra köteleztek, halálba küldtek, 
legjobb esetben felfüggesztettre 
ítéltek, akire a hatalom rásütöt-
te, hogy osztályellenség. Jogál-
lamban, független igazságszolgál-
tatás mellett azonban ez lehetet-
len, és nonszensz lenne olyan el-
várást támasztani a vádhatóság-
gal szemben, hogy minden gyanú-
sított esetében elérje az elmarasz-
taló ítéletet.

Lehet számháborúzni azzal 
kapcsolatban, hogy miközben a 
romániai bíróságok tavaly több 
mint 700 vádlottat ítéltek el a DNA 
vádiratai alapján, közel száz vád-
lottat felmentettek, vagyis a meg-
alapozatlanul bíróság elé állítot-

tak aránya kilenc százalékos. 
A lényeg azonban mégis csak az, 
hogy több mint egy évtizedes kor-
rupcióellenes küzdelem után Ro-
mánia még mindig Európa egyik 
legkorruptabb országa, a jelenség-
gel szembeni harc feladása pedig 
öngyilkossággal érne fel a hazai 
társadalom részéről. Persze an-
nak érdekében, hogy ne teremtsen 
alapot az ügyészállam kiépülésé-
ről, a nyomozó hatóság munkatár-
sainak túlkapásairól szóló vádak-
ra, a korrupcióellenes ügyészség-
nek maradéktalanul ki kell vizs-
gálnia az állítólagos bizonyíték-
fabrikálásokról, visszaélések-
ről szóló állítások valóságtartal-
mát. Ez nemcsak azért lényeges, 
hogy muníció nélkül maradjanak 
a DNA-ban a párhuzamos állam 
zászlóshajóját láttató balliberális 
koalíció vezetői, hanem azért, 
mert egy jogállamban nemcsak a 
korrupt politikusoknak, hanem az 
önkényeskedő ügyészeknek sincs 
helyük. Nem vitás, hogy a Laura 
Kövesi menesztését célzó kezde-
ményezés elsősorban nem a DNA 
vezető ügyészének szól, hanem 
kifejezetten a nyomozó hatósá-
got, általában pedig a korrupcióel-
lenes hadjáratot igyekszik térdre 
kényszeríteni.

Ez az akció azonban nem fog si-
kerülni a PSD–ALDE-koa lí ciónak, 
és nem feltétlenül azért, mert 
Klaus Johannis államfő támoga-
tásáról biztosította az ügyészsé-
get és annak vezetőjét. A fő ok az, 
hogy a korrupcióel lenes ügyész-
ség gyengítéséről Brüsszelben 
és Washingtonban hallani sem 
akarnak. Mindazonáltal a romá-
niai társadalom is tisztában van 
vele, hogy az ország demokrati-
zálódásának, fejlődésének elen-
gedhetetlen eleme a jó minőségű 
igazságszolgáltatás. És talán ez a 
legfontosabb.

Székely Székelyföldet, erdélyi Erdélyt!

Ügyészek, norma Erény a deviancia?

SOMOGYI BOTOND

Conchita Wurst eurovíziós „di-
adalmenete” óta nem nézek 
dalfesztivált. És lassacskán 

semmilyen úgynevezett „kulturá-
lis” eseményt sem. Mert valaki mi-
nél különlegesebb, különcebb vagy 
éppen kirívóbb, annál menőbb.

Nemrég egy híradó során még-
is végignéztem egy filmes díjkiosz-
tóról szóló hírt. A fődíjat egy román 
rendező kapta, a filmből mutatott 
rövid képsorok láttán még a gyere-
keim is felhorkantak, az egyik ki-
mondottan meghőkölt.

Micsoda groteszk, ijesztő ala-
kok, és milyen fura témaválasztás 
– gondoltam magamban. Ám hall-
va a kritikusok véleményét – a ra-
dikális kísérleti film tabuk nélkül 
dolgozza fel a szexualitás témáját 
–, már nem lepődtem meg. Sőt, az 
egészre rátett egy lapáttal a nem-
zetközi zsűri elnöke is, aki szerint 
„nemcsak azt akarták megmutat-
ni, mire képes a mozi, hanem azt 
is, hogy hova juthat el még”. Nos azt 
látjuk. Vagy legalábbis azok, akik 
képesek megnézni a filmet.

Minél deviánsabb vagy, minél 
megbotránkoztatóbb, annál na-
gyobb figyelmet szentelnek neked. 
Annál nagyobb kitüntetést kapsz, 
annál több elismerést zsebelsz be 
– mondtam immár hangosan. És 
mintha csak ráerősíteni akartak 
volna, a hírek folytatódtak: a leg-
jobb női szereplő díját egy leszbi-
kust alakító színésznő, a legjobb 

férfi alakításért járó elismerést pe-
dig egy drogfüggőt játszó művész 
kapta. A gyerekeim már moso-
lyogtak, s ugyanakkor csodálkoz-
va ingatták fejüket, hogy valóban 
olyan világban élünk, ahol a devi-
ancia erény. De magukban szerin-
tem mégsem értették, miként jut-
hattunk ide. És sajnos megmagya-
rázni – az ő szintjükön – én sem va-
gyok képes. Csak sajnálni tudom 
azokat, akik klasszikus (értsd nor-
mális) értelemben vett művészet 
alkotói és hódolói. Nekik nem sok 
lehetőségük van megmutatkozni. 
Mert azonnal ósdinak, maradinak 
hurrogják le őket.

Eszembe jut az évekkel ezelőtt 
hallott vicc, amely mára már kőke-
mény valóság lett. Legalábbis kon-
tinensünk egy bizonyos felében. 
Egyelőre.

Létszámleépítésnél a főnök el-
gondolkodik. – A szinglit nem tehe-
tem lapátra, mert feljelenthet, hogy 
családpártolóként hátrányosan 
különböztetem meg. Nem rúgha-
tom ki a négert, mert rasszista le-
szek, a nőt sem, mert antifeminista 
lennék, a zsidót sem, mert akkor 
biztosan antiszemita. A cigány-
tól sem válhatok meg, mert ő kü-
lön kvóta alapján került a céghez, 
és hát a mai világban nem érde-
mes kvótaellenesnek lenni. A buzit 
sem meneszthetem, mert intole-
ráns lennék. A transzvesztitát pe-
dig végképp nem, mert fő a másság 
tisztelete. És a kokainfüggőt sem, 
mert akkor az integrálás ellen dol-
goznék. A lusta muzulmántól sem 
szabadulhatok, mert akkor vallás-
üldöző lennék. Ha pedig mindeze-
ket elmondom, akkor náci, de leg-
inkább fasiszta. Kénytelen vagyok 
hát kirúgni a szorgalmasan dol-
gozó keresztény, három gyerekét 
példásan nevelő fehérbőrű család-
apát, mert ő sehol sem tudna fel-
jelenteni.




