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FOLYTATÁS A 14. OLDALRÓL

Úgy tűnik, szeptember tizen-
egyedike nemcsak az ameri-
kai szabadság ellen elkövetett 

merénylet gyásznapja, hanem egy-
úttal felelőtlen és súlyos csapás az 
európai uniós demokrácia hitelessé-
gére nézve. Az egyszerre tragikus és 
komikus strasbourgi vitanap (a ma-
gyar jogállamisági helyzetről szó-
ló különjelentésről – szerk. megj.) 
bebizonyította, egyesek – a közsze-
replőktől méltán elvárt alázatot nél-
külözve – jobban gyűlölik halandó 
politikai ellenfelüket, mintsem haza-
szeretetüknek, európai szellemisé-
güknek örökkévalóságot szánnának. 
Ehelyett lassacskán kibékíthetetlen 
törésvonalak szélesednek a megle-
vő értékekhez ragaszkodó „populiz-
mus” és a bizonytalan világba terelő 
„illiberalizmus” között, és nyitnak 
utat az Európa és az európaiság 
puszta létét veszélyeztető erőknek.

Vehemencia és információszegénység

Az Európai Unió kétes felelőssé-
gű vezetői, akik nem a választó-
polgárok közvetlen szavazatainak 
köszönhetik tisztségüket, arra tet-
tek kísérletet, hogy a másság ösz-
szetartása helyett tovább fokozzák 
az ellentéteket Nyugat- és Közép-
Kelet-Európa, a lelki és szellemi 
értékek, a jelképes migrációt már 
megtapasztalók és a keresztyén 
emberbarátiságukat csak elméletileg 
hangoztatók között. Felelőtlen hozzá-
állásuk a hagyományos európai érté-
kek erodálódásához, hosszabb távon 
Európa elvesztéséhez vezethet.

Nem tisztem elemezni a vitanapot, 
amely a józanul gondolkodókban – 
enyhén fogalmazva – sem a demok-
ratikus értékeket, sem a krisztusi 
szeretetet nem erősítette meg. A fel-
szólalók döntő többsége (az arány a 
női hozzászólóknál még magasabb 
volt) vehemensen és bizonyára infor-
mációszegényen ítélkezett, azt han-
goztatva, hogy nem a magyar néppel, 
csak a miniszterelnökkel és holdud-
varával van baj. És bár „védőbeszé-
dében” az érintett kihangsúlyozta: 
az Európát ezer éve védelmező Ma-
gyarországra nézve sértő és tisz-
teletlen az eljárás módja, egyetlen 
hozzászóló sem köszönte meg a ma-
gyar népnek azt, ami – egymást 
követő kormányzatokon túl – megkö-
szönnivaló. Ehelyett magyarként, er-
délyi magyarként a frusztrációnkat 
hivatott erősíteni a legkorruptabb, 
nepotista, az európai normáknak 
meg nem felelő, moszkvai gyakorla-
tot folytató, veszélyes szektához ha-
sonlítható, bűzös-bűnös és göbbelsi 
(utóbbi minősíthetetlen minősíté-
sek egy hazaáruló szánalmas kifa-
kadásának a selejttermékei) jelzők 
aggatása arra a miniszterelnökre, 
kormányra, országra, aki a mi vá-
lasztottunk és a mi hazánk. Még ak-

kor is, ha néhányan bátornak, hősnek 
és követendő példaképnek nevezték 
a kormányfőt, és e jelzők által közvet-
ve pozitívan minősítették az őt meg-
választókat.

Nos senki sem hibátlan, minden-
ki negatívumokat is örökölt a múltból 
és őseitől, ráadásul a politika az po-
litika. De akkor azt kérem az uniós 
korifeusoktól, hogy legyenek követ-
kezetesek. Vitassák meg a románi-
ai jogsérelmeket is, meghallgatva 
– a roma, másnemű és migránsba-
rát kisebbségeken túl – a romániai 
magyarság képviselőit. És tartsanak 
hasonlóképpen négyórás vitana-
pot arról, hogy például Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság elnöke 
helyesen cselekedett-e, amikor részt 
vett a totalitarista diktatúrába fulla-
dó kommunista eszméket megala-
pozó Marx idei megünnepeltetésén. 
Akkor őt is idézzük meg a vádlottak 
padjára, kövessük, hogy milyen mél-
tósággal viseli el a bírálatokat, és mi-
lyen színvonalon reagál rájuk.

Köszönőviszonyban sincsenek
a valósággal

„Bagoly mondja verébnek, hogy nagy-
fejű!” – mondja mifelénk az istenadta 
nép, és nem a miniszterelnök. Ő csak 
azt üzente: „Budapest vendégszerető 
város, jöjjenek!” Én meg azt javaso-
lom, hogy a magyarországi demokrá-
ciadeficitről beszélőket vigyük társas 
utazásra Magyarországra, Románi-
ába, és ha szükséges, még tovább, 
hogy ne csak többé-kevésbé áttanul-
mányozott jelentésekből értesülhes-
senek, hanem megtapasztalják, hogy 
az általuk és az általunk vélt valóság 
gyakran nincs köszönőviszonyban.

Mit szóljunk az egészhez mi, erdé-
lyi magyarok? Először is, szólni sem 
tudunk ennyi képtelenség hallatán. 
Másrészt az egész azokat minősíti, 
akik a részigazságokat megmásítha-
tatlan valóságként bemutató jelentést 
készítették és elfogadták. Harmad-
részt mi tudjuk, a saját bőrünkön 
tapasztaltuk, hogy a népesedési elto-
lódások milyen következményekkel 
járnak. Végül, de nem utolsó sorban 
a hiteltelenség csimborasszója, mi-
szerint írásban és szóban elítélik a 
magyarországi romák helyzetét, mi-
közben az Európai Parlament egyik 
alelnöke, a Fidesz által delegált ci-
gányképviselő (Járóka Lívia – szerk. 
megj.) arra szólít fel, hogy meg kelle-
ne köszönni a magyar kormánynak 
mindazt, amit a romákért tett és tesz. 
Ehhez már csak hab a tortán a süket-
néma magyar képviselő (ő is kisebb-
ségi, ugyebár) költői kérdése: „Önök 
akarnak kioktatni?”

„Atyám, bocsásd meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek!” Az 
emberiségért, mindannyiunkért, Or-
bán Viktorért és Judith Sargentini 
asszonyért egyaránt kereszthalált 

halt Megváltó utolsó szavai jutottak 
eszembe, miközben a magyarországi 
demokráciát ócsárolókat figyeltem. 
Néhol olyan szánalmasaknak tűntek, 
hogy már-már keresztyéni szívvel 
megbocsátottam nekik mindenfajta 
tájékozatlanságukat, nevetségessé-
gig fajuló véleménydeficitüket. Leg-
inkább egy dolog hibádzott: a józan 
eszemmel képtelen voltam a hely-
zet ura lenni. Egyáltalán tudatában 
vannak összességében felelőtlen és 
megalapozatlan véleményük súlyá-
nak? Vagy számukra az érdek és a 
hatalom hajhászása jelenti a boldog-
ságot? Számos esetben olyan valós 
értékek nélkül, mint hit, remény és 
szeretet, családi öröm, felszabadult 
szabadságérzet. Miért kell másokra 
erőltetni mindazt, amit a kikövezett 
és – tegyük hozzá – a kövek között 
tátongó lyukakkal tarkított nyuga-
ti demokrácia nyújt számukra? Bi-
zonyára ők is másként éreznének 
és gondolkodnának, ha kisebbsé-
gi sors és kommunizmus jutott vol-
na osztályrészükül. Mert a fa ágait ki 
lehet ugyan vágni, sőt a törzsét lánc-
fűrésszel a földre lehet dönteni, de a 
gyökerek mindenkoron a földben ma-
radnak.
Nemzeti íróink, a sokak által alapta-
lanul megvetett Wass Albert szavai-
val élve (A gyökér megmaradt):
„Élünk ma is, ahogy lehet,
s Isten-hitünk szent erejével
magyar szívünk szeretetével
őrizzük ezt a gyökeret.
Míg Isten a mi menedékünk
és hűség minden fegyverzetünk,
addig félnünk nem szabad:

mert a gyökér, az megmaradt!
Ki hűséget vet – életet arat,
és a gyökér, az megmarad!”

Recseg-ropog
az Európai Unió építménye

Statisztikák készültek az Euró-
pai Unió vezetőinek a családi hely-
zetéről, arról, hogy amennyiben 
gyermekvállalási kedvükön és ál-
dozatvállalásukon múlna, az öreg 
kontinens népesedési szempont-
ból nagyon hamar kimúlna, az-
az csakis idetelepedők, migránsok 
lennének képesek fenntartani, élet-
tel betölteni. Sajnos a vezetők siral-
mas példamutatásán túl az átlagos 
termékenységi mutatók messze áll-
nak még attól, hogy a jövőben is be-
lakhassuk a vén Európát. Nos erről, 
no meg számos egyéb, hasonlókép-
pen rendkívül fontos kérdésről kel-
lene vitázni, lehetőleg összevonva a 
sorokat. Ehelyett az Európai Unió 
építménye úgy recseg-ropog, hogy 
éppen az építtető mesterek szede-
getik ki az ácsszegeket a statikai-
lag gyengülő gerendákból. Miközben 
egyre többen érzik, hogy az épület 
egyre inkább olyan tákolmánnyá vá-
lik, amelyben korántsem olyan biz-
tonságos és boldogságos az élet, 
mint egykoron. Ezért senkit sem ter-
hel semmi felelősség?

Bármilyen furcsán hangzik: egy 
nap, vagy akár egyetlen óra erejéig 
szeretnék Isten lenni! Fűt a kíván-
csiság, hogy átvilágítsam európai 
vezetőinket, a hangadó politikuso-
kat, kiváltképpen az Európai Bizott-

ság és Parlament vérpadjára láncolt 
Magyarországot (bocsánat: csak an-
nak miniszterelnökét) heves igyeke-
zettel elítélő álszónokokat, árulókat. 
Röntgenfelvételeket készítenék az 
értékeikről, mindennapjaikról, bol-
dogulásukról és boldogságukról, 
és azokat összevetném a választó-
ik, leginkább a – határon inneni és 
túli – magyar választók életmód- 
és boldogságfelvételével. Bár mi is 
egyre inkább felzárkózunk a nyu-
gati vívmányokhoz, értékekhez és 
értéktelenségekhez, bizonyos veze-
tő rétegeinknél, adott csoportoknál, 
közösségeknél és egyéneknél bizo-
nyára más forrását lelhetnénk meg 
a valódi boldogságérzetnek.

A bírálatra egyedül hivatott 
Fennvaló helyett alázatos emberi 
mivoltomban üzenem a magukat fél-
isteneknek képzelőknek: hiteltelen-
ségük szeretetet és megváltást nem 
ismerő hitetlenségükből – is – fakad. 
Miközben többségük lényegtelennek 
tartja a bibliai üzeneteket, a kereszt-
hordozó Megváltó által közvetített 
isteni szavakkal biztatom a megvá-
doltakat, önmagunkat: „Boldogok, 
akik háborúságot szenvednek az 
igazságért: mert övék a mennyek-
nek országa. Boldogok vagytok, ha 
szidalmaznak és háborgatnak tite-
ket és minden gonosz hazugságot 
mondanak ellenetek én érettem.” 
(Máté 5,10–11)

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

A szerző marosvásárhelyi
egyetemi tanár

Hitetlen hiteltelenek

Politikai kétszínűség, Sargentini-jelentés a neved
Nem említi a magyar kisebbséget 
sértő román intézkedések tömkele-
gét, a Beneš-dekrétumok mintha nem 
is léteznének, a katalánokat pedig 
nem is verte véresre a spanyol állam, 
hogy aztán mindenféle antidemok-
ratikus eszközzel blokkolja küzdel-
müket, nem riadva vissza attól sem, 
hogy börtönbe vesse a katalán moz-
galom politikai vezetőit. Szóval, Ma-
gyarország a kisebbségek rémálma, 
kár, hogy ezzel a rémálommal mint-
egy másfél millió magyar simán ki-
egyezne itt Erdélyben, de gyanítom, 

hogy a cigányoknak sem lenne elle-
nére a magyarországi rendszer és 
életszínvonal.

A migráció kérdése, amiben 
semmiféle jogi relevancia nincs

A jelentés a 61. ponttól a 70-ig tartó 
vádpontokban foglalkozik a migráci-
óval, és Magyarország migrációval 
kapcsolatos politikájával, azonban 
semmi olyasmi nem kerül elő, ami 
jogállammal ellentétes lenne, a do-
kumentumnak ebből a részéből 
erőteljesen láthatóvá válik, hogy po-
litikai manifesztumról és nem jo-

gi eljárásról beszélünk. Aggódnak a 
menekültügyi törvény 2015-ös gyors 
módosítása miatt, elfeledve azt, hogy 
Magyarországnak akkor kellett 
szembenéznie igazán a migrációval, 
hirtelen mintegy félmillió ember sé-
tált át Magyarországon mindenféle 
okmány nélkül. A migránsok kötele-
ző áthelyezéséről szóló uniós taná-
csi határozatot korábban Szlovákia 
és Magyarország megtámadta, ám 
ezt az uniós szervek elutasították. 
Ennek a határozatnak viszont Ma-
gyarország nem tett eleget, így 2017. 
december 7-én a bizottság úgy hatá-
rozott, hogy a Cseh Köztársaság, Ma-

gyarország és Lengyelország ügyét 
az Európai Unió bírósága elé utal-
ja az áthelyezésre vonatkozó jogi 
kötelezettségeik be nem tartása mi-
att – ez egy jogi természetű vita, vi-
szont szintén messze áll a jogállami 
normák lábbal tiprásától. Végül a 70. 
pontban vetik Magyarország szemé-
re azt, hogy tranzitzónákban szállá-
solják el a menedékkérőket, amíg a 
menedékkérelmüket elbírálják.

A migrációhoz kapcsolódó politikai 
lépések, amelyek végül különböző 
jogszabályok megszületését von-
ják maguk után, évek óta vita tárgya 
Magyarország és az Európai Unió, 

valamint a Visegrádi Négyek és az 
Unió között. Fölöttébb aljas, hogy úgy 
mondjam, unfair mindezeket vád-
ponttá alakítani, és Magyarország 
szemére hányni. Lévén, hogy ezek al-
kotják a magyar kormány és az Unió 
közötti konfliktus lényegi részét, 
aligha vádolható azzal Magyarország 
vezetése, hogy mindezt titokban tette 
volna, hisz épp ezekről szóltak az el-
múlt évek híradásai.

FELCSER V. ÖRS

A szerző blogger, a Nethuszár
munkatársa

Sokak szerint politikai célokat szolgál az Európai Parlamentben megszavazott jelentés




