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H I R D E T É S

Valamikor 2014. november 2-án, mi-
kor azt gondoltuk, hogy mi, romániai 
magyarok választottunk magunknak 
elnököt, írtam egy szösszenetet, 
melyben aggodalmamat fejeztem ki 
egy szász nemzetiségű elnök porond-
ra kerülésekor. Na, nem azért, mert én 
olyan okos voltam, és nagy vátesznek 
gondoltam magamat, hanem nagy 
vonalakban ismertem az egész szász 
hadnak az összmagyarságnak ártó 
tevékenységét, egészen napjainkig. 
Hiába volt részünkről a nagy hurráop-
timizmus, az idő vasfoga és a lassú 
erózió mára már világossá tette egyé-
niségét, és a megfelelési kényszer 
mellett megjelent az érzékelőbim-
bóin a hatalom édes íze is. Ugyanis 
jövőben máris újabb megmérettetés 
következik, és ő sem szeretne újra fizi-
kát tanítani, és újból a tehetetlenségi 
nyomatékról hablatyolni, közben már 
elfelejtette az anyagot, de az osztály 
fele szintén alszik. Emellett még 
lehetnek olyan rémálmai is, hogy újra 
előkerülnek a szebeni polgármester-
sége alatt véghezvitt ingatlanügyei, 
és akkor nem biztos, hogy a törvény 

értelmezése is ugyanaz lesz, mert 
mint tudjuk, nálunk minden megtör-
ténhet, sőt még az ellenkezője is. Mint 
tudjuk, ezen népcsoportot a magyar 
királyok a XII. század elejétől több 
ízben telepítették be az ,,erdőn túli” 
vidékekre, ahonnan éppen az addig 
honos székelységet tolták keletebbre, 
egy kietlen vidékre, ahol megkapasz-
kodni csak a legrátermettebbeknek 
és a legelszántabbaknak sikerülhet. 
Eleinte a szászok határvédelemmel 
voltak megbízva, a kutatások meg 
azt mutatják, hogy nem is tartoztak 
a nagy német törzshöz, hanem a 
frank törzshöz, tehát lényegében az 
erdélyi szászok közép-rajnai frankok. 
Már a betelepítéskor rendelkeztek 
az ún. ,,arany szabadságlevéllel”, 
amely meghatározta a jogaikat és 
kötelezettségeiket. Idővel a magyar 
királyságon belül egészen zárt kö-
zösségek alakultak ki az ,,Universitas 
Saxonum”, amely maga választotta 
vezetőit és hozta belső törvénye-
it, amit ma úgy neveznénk, hogy 
autonómia, természetesen anyanyelvi 
tanulási lehetőséggel a bébikortól 

az egyetemig, onnan pedig az örök 
nyugvóhelyig. Ezen közösségek 
legtöbb helyen annyira zártak voltak, 
hogy néha maguk a király küldöttei 
se tudták megközelíteni, de sem a 
magyarok, de még akkor a kevés lét-
számú valahok sem nyertek bejutást 
ezen enklávékba. A Habsburg-mo-
narchia idején ,,természetesen” az 
osztrákok talpnyalói voltak, és még 
1948-ban is a bécsi udvar hű kiszolgá-
lói maradtak, holott míg Ausztriában 
abszolút monarchia dominált, addig a 
királyságban alkotmányos monarchia 
létezett. A majdnem nyolcszáz éves 
történelmi múlttal rendelkező erdélyi 
szászok aztán 1918-ban is a magyarok 
ellen fordultak, és megvalósítottak 
egy Nagy-Románia nevű műállamot. 
Ezzel a tettükkel azonban a saját 
fejlődéstörténetükre is pontot tettek, 
ugyanis az új anyaállam majdnem 
minden anyagi és eszmei tartalékot 
megkaparintott, majd a párizsi béke 
után a megszűnés peremére juttatták. 
Az egyik legfejlettebb társadalmi rend 
felépítésével, vagyis a szocializmus 
kiteljesedésével a német kisebbség a 
dekadencia pokoli bugyraiban mártó-
zott meg, emberi minőségüket leáraz-
ták és áruba bocsátották, ami egyút-
tal az ország szégyene is, mikor állami 
adósságokat humán lélekkel fizet 
meg valaki. De hát az érzékeny román 

lelket ez a legkevésbé sem zavarta, és 
semmilyen anyagi haszon megszer-
zési módja nem okozott a nemzetnek 
különösebb morális válságot, annál 
inkább melldöngetést. 2003-ban a 
nagyszebeni evangélikus püspökség 
adatai szerint az erdélyi szászok 
létszáma 14 770 főnyire apadt. Na, 
ezek között van a mai román köztársa-
sági elnök is, Klaus Johannis, de még 
fő fegyverhordozója, a SRI jelenlegi 
igazgatója, Eduard Raul Hellvig is. 
Most, ha rosszindulatú lennék, azt 
mondanám, hogy nekik nem érte 
meg elhagyni Romániát, mert minden 
számításuk megvalósult, de még az 
is lehet, hogy maga az anyaország 
sem óhajtotta jelenlétüket. Mindez a 
bevezető csak azért volt, mert a na-
pokban Románia elnöke óvást nyújtott 
be az Alkotmánybírósághoz a 17 éve 
érvényben lévő, most csekély mérték-
ben módosult közigazgatási törvény 
kapcsán. Most nem tisztem a meglévő 
törvény ismertetése, mert a benne 
előírt jogszabályokat – főleg az anya-
nyelvi használatot illetően – úgysem 
tartották be soha, ugyanúgy, mint 
más ratifikált nemzeti vagy nemzet-
közi vállalásokat, kötelezettségeket. 
Az ok, mint már említettem, a román 
elnök megfelelési kényszere a román 
nemzet felé, mert sajnos, még mindig 
a magyar nemzet a legnagyobb adu a 

nacionalista erők kezében. Egy dolog 
azonban világos: Johannis soha nem 
lesz ,,jó” román, hiába a túllihegése, 
mert mint Sabin Gherman is mindig 
figyelmeztet, Romániának egy ,,Mitică 
Descurcărețu” kell, amely hőst a jelen-
legi miniszterelnök kiválóan alakítja. 
Annak idején Vasile Luca is megpró-
bálta, de neki sem sikerült, mert a 
román nép egy büszke nemzetnek 
vallja magát, aminek nincsenek meg 
a valós gyökerei, csak legtöbbször 
kitalált mitológiákkal (mioritikus 
legendák) próbálja alátámasztani a 
sokat hangoztatott erényét, pedig 
egyszer ők is ki kell mondják az 
igazat. Annak idején megkérdez-
ték Kádár Gyula történészt (2012. 
július 6.): ,,Mikor jön el az ideje 
annak, amikor nyíltan, tudományos 
megközelítésben lehet beszélni a 
románok korai történelméről?” A 
válasz: ,,Ha megvalósul a ma-
gyartalanítás, akkor már nem 
kell tartani Erdély elvesztésétől, 
akkor már nem lesz szükség a 
történelem meghamisítására sem”. A 
mi reményünk az, hogy gondolom, a 
történelem patakocskái sem mindig 
úgy fognak csörgedezni, mint az 
utóbbi száz évben, megmaradásunk-
ban pedig ,,credo quia absurdum est”. 
Tisztelettel,

Bilibók Károly 

Államelnök

Az anyanyelvért
Nagy Bélának, a lapban gyakran írás-
sal jelentkező személynek az utóbb 
megjelent nyilatkozatát, amely szerint 
azonosult azokkal a tüntetőkkel, akik 
értesüléseim szerint édes anyanyel-
vem érvényesülése és érvényesítésé-
nek korlátozása érdekében gyűltek 
össze a fővárosnak erre a célra 
kijelölt helyén, nem tudtam lenyelni, 
túl nagy falatnak bizonyult. Mi lehet 
értékesebb az embernek az anyanyel-
vénél, esetleg annak művelésénél?  A 
következő nap ,,Kedves RMDSZ-veze-
tők!” megszólítással fordul kéréssel 
Nagy Béla a magyarok romániai 
szervezetéhez. Miért nem fordult 
azoknak a pártjaihoz, akikkel a saját 
szavai szerint azonosult?! A magyar 
nép egyik legnagyobb költője, ha nem 
a legnagyobb, Petői Sándor is, egy 
szerb nevű mészárosnak, Petrovics 
Istvánnak a nevére volt íratva. Ennek 
ellenére, az írásai, a forradalom és 
szabadságharchoz való viszonyu-
lása alapján olyan személyiséggel 
találjuk szembe magunkat, aki nagy 
magyarnak vallja magát. Ez a jelenség 
a román nép életében is lejátszódott. 
Az ő legnagyobb költőjük is Emines-
cu, egy, a romántól eltérő, ha nem 
tévedek, szerb származású, Eminovici 
felmenőktől eredő személyiség volt. 
Ők azonban, tudomásom szerint, nem 
,,azonosultak semmiféle tüntetőkkel”, 
hanem annak a népnek a nemzeti 
érzéseit emelték/szították, (akár a 
gyűlölet szintjéig is az idegenekkel, 
akár a szomszéd népekkel is), de 
ahhoz a néphez tartozónak vallot-
ták magukat, amelyik között éltek. 
Elkötelezettséget vállaltak, mintha fel 
lettek volna esküdve annak a népnek 
a szolgálatára. Tisztelettel

Egy anyanyelvét értékelő
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött 
leveleket rövidítve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje. 
A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.




