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A
z elmúlt négy hónapban – beleértve 
a december végi zászlóégetési kísér-
letet is – már negyedik alkalommal 
gyaláztak meg magyar felségjeleket 
Nagyváradon. Szinte biztosra ve-

hetjük, nem lesznek azonosított elkövetők. Az 
RMDSZ is feljelentést tett az ügyben, a néppárt 
pedig ügyészségi kivizsgálást szorgalmaz.

A váradiak közül azonban vannak, akik úgy 
vélik, az RMDSZ emberei kicsit „rásegítettek” 
az esetek többségére azzal, hogy a néhány éve 
még elérhetetlen magasságban díszelgő zászló-
kat (román, magyar, uniós) provokatív módon 
leeresztették a Fekete Sas-palota passzázsa alatti 
székház bejárati ajtaja fölé. Szinte a hajnali ran-
dalírozók keze ügyébe „ajánlva”. 

Ettől eltekintve az esetek nyomozati végki-
menetele mindig hasonlóképpen alakul: vagyis 
a magyar közösséget ért sérelmeknek nincs jogi 
orvoslata, a tettesek soha nem kerülnek elő.

A „rásegítés” alatt a váradi magyarok egy 
része azt érti, hogy e bűncselekmények az-
óta szaporodtak el, amióta Nagyváradon az 
RMDSZ ellenzékből politizál, Zatykó Gyula, 
a néppárt alelnöke pedig Ilie Bolojan polgár-
mester kabineti tanácsadójaként próbál ezt-azt 
elérni, amit a vezető párt három évtized alatt 
nem volt képes kieszközölni a helyi magyar kö-
zösség számára. 

A politika ezerarcú – szokták mondani a tár-
sadalomtudományi bölcseletek, na meg a nép, 

N
éhány hete meglepő cikket közölt 
az egyik román sportportál. Leg-
alábbis a románok számára meg-
lepőt. Az újságírók „kiderítették”, 
hogy a magyar kormány támogatja 

a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi labdarú-
góklubot. A szerzők, mint valami bombaszti-
kus hírt, közölték: megkeresésükre a magyar 
kormány azonnal válaszolt, és nem tagadta, 
sőt, megerősítette a pénzbeli támogatás tényét. 
Persze azonnal születtek abszurdabbnál ab-
szurdabb hozzászólások, miszerint ne szóljon 
bele a magyar kormány a román sport belügye-
ibe, nincs nekünk szükségünk külföldi beavat-
kozásra, illetve olyat is leírtak egyesek, hogy 
e segítség által a magyarok a románokat saját 
szülőföldjükön alázzák meg.

Nincs mit hozzáfűzni ezen agyament kom-
mentekhez. Annak viszont már fele sem tréfa, 
hogy nemrég egy parlamenti képviselő hiva-
talosan is kérte, a román adóhivatal (ANAF) 
indítson vizsgálatot a két székelyföldi klubnál. 
Florin Claudiu Roman Fehér megyei liberális 
honatya felszólította a Pénzügyminisztériumot 
és a román adóhivatalt, válaszoljon az általa 
feltett kérdésekre, miszerint az ANAF végzett-e 
az utóbbi három évben vizsgálatot az érintett 
kluboknál, és a magyar kormány támogatása 
nem sérti-e a Romániában érvényes törvénye-
ket. A gsp.ro a rá jellemző tendenciózus stí-

ha már úgy érzi, a politikum nagyon alábecsüli 
a felfogóképességét. Ugyanis régebben a zász-
lók, ahogyan a Fekete Sas-palota passzázsában 
készült régi fotók mutatják, sokkal magasab-
ban lengtek, mint az elmúlt „rongálási időszak-
ban”. Vagyis a helybéliek szerint kilóg a lóláb, 
meg stílusosan szólva a zászló is. Vagyis mintha 
szándékosan költöztették volna egy emelettel 
lejjebb a lobogókat kiprovokálva annak soroza-
tos meggyalázását, bizonyítva ezzel is, milyen 
üldözött státuszba került az RMDSZ, amióta a 
néppárt egyetlen szál embere hivatalt tölt be a 
városházán. 

Tavaly augusztusban, szintén egy hajnalon, 
„ismeretlen tettes” törte le a magyar zászlót, és 
addig hagyta pár méterrel odébb a falnak tá-
masztva, míg a párt egyik tótumfaktuma le nem 
fotózhatta. Utána az „elkövető” el is lopta azt, 
mire megvirradt. A furcsa zászlólopásról némi 
malíciával az erdélyi sajtó is beszámolt, ami 
nem csoda, hisz nincs olyan magyar ember, aki 
egy letört zászlót biztonságba ne helyezett vol-
na reggelig.

De nem a már játszótéri homokozóba illő po-
litikai csatározások miatt nyúltam a témához, 
inkább azon morfondírozom, mikor leszünk 
mi, romániai magyarok román honfi társainkkal 
azonos rangú állampolgárok, ha a térfi gyelő ka-
merák és videók ellenére se kerül elő egyetlen 
tettes sem. És nem csak ebben a magyarellenes 
ténykedésben. 

Történt ugyanis tavaly tavasszal, hogy a ma-
gyar határ menti kisvárosban, Érmihályfalván, 
a Nagyvárad–Halmi vasúti járat jegykezelője 
minősíthetetlenül „lebozgorozott” és nyomda-
festéket nem tűrő jelzőkkel illetett egy szinte 
még gyermeklányt, mert magyarul kérdezte meg 
tőle az állomásban veszteglő vonat útirányát. Az 
esetnek a helyi vasútállomás egyik alkalmazottja 

is szemtanúja volt, térfi gyelő kamerák is veszik 
a terepet. A járat is ismert volt, a dátum is, az 
óra úgyszintén, mégis a vasúti rendőrségnek, no 
meg a kolozsvári központú vasúti társaságnak 
három hónapjába telt „azonosítani” az agresszív 
alkalmazottat. Ezt számtalan szembesítés köve-
tett, ami inkább a lány meghurcolására, mint a 
tettes azonosítására ment ki, hátha megunja. A 
lelki tortúra és hosszú huzavona után a család 
kézhez kapott a kolozsvári regionális vasúti ren-
dőrségtől (az érmihályfalvi őrsön keresztül) egy 
háromsoros irományt, amely szerint eljártak az 
ügyben, és ezzel az eset lezárva.

Az objektivitás nevében hozzáfűzném, hogy 
Beke István és Szőcs Zoltán esetében –, de em-
líthetném számtalan nemzettársunkat az elmúlt 
évtizedekből – a román államhatalom önmagát 
is megszégyenítő gyorsasággal tudott reagálni, 
ha nevetséges vádakkal példát kellett statuálni 
egy etnikum számára.

Visszatérve a nagyváradi sorozatos zászló-
gyalázásra s főleg a decemberi égetési kísérlet-
re: a gyújtogatás az egyik legsúlyosabb vádnak 
számít a román Btk-ban. Sokkal súlyosabbnak, 
mint a rongálás vagy bárminemű gyűlöletre 
való uszítás. 

De mi az néhány petárdához képest?

lusával a kedélyeket próbálta tovább borzolni 
azzal, hogy közzétette: a román hivatalos szer-
vek által a képviselő kérdésére adott választ 
György Attila RMDSZ-es pénzügyminisztéri-
umi államtitkár írta alá, ráadásul az említett 
szervek semmilyen vizsgálatot nem végeztek a 
kluboknál.

A két cikk olvasása után nem a román sport-
újságírók rendkívül lényegbevágó „oknyomo-
zó” tevékenységén akadtam ki, nem a kedves 
román honatya féltő gondoskodásán lepődtem 
meg, hanem a második cikk után a sportportál-
ra felkerült hozzászólásokon ámultam el. Meg 
voltam ugyanis győződve, hogy a gsp.ro-n a 
hasonló témában szokásos magyarellenes kom-

mentáradat zúdul majd „a hazátlan, sztyeppék-
ről beáramló ázsiai hordára, amely már így is 
többletjogokkal rendelkezik egy több ezer éves 
ősi román földön”. Ehhez képest a hozzászólá-
sokból teljesen más kerekedett ki. Nyilván most 
is volt olyan, aki helyeselte a vizsgálat kezdemé-
nyezését, hiszen „túl sok pénzről van szó, 6,4 
millió euróról, ez pedig, ha irredentista csopor-
tokat fegyvereznének fel, sok gondot okozna”. 
De a többi nagyjából mind ettől jelentősen elté-
rő hangnemet ütött meg.

Már megint az uszító cikkeket kell olvasnunk. 
Jó lenne, ha képviselőink mással foglalkozná-
nak – írták egyesek. Nem azon kell felháborod-
ni, hogy a magyarok támogatják sajátjaikat, ha-
nem azon, hogy mi, románok nem foglalkozunk 
a határon kívül élőkkel – vélték mások. Inkább 
a román állam is azzal foglalkozna, hogy pénzt 
fektessen a sportba – olvasható egy újabb véle-
mény. Csíkszeredában minőségi befektetés való-
sult meg, amely felkeltette a gyanúját egy román 
parlamenternek, aki nem érti, hogyan lehet re-
kordidő alatt jó minőséget előállítani viszonylag 
kevés pénzből – így egy másik. Ha még egy par-
lamenti képviselő sem tudja, mi mivel kompa-
tibilis, gondolhatjuk, milyen a törvényhozás az 
országban – toldta meg a következő.

Volt olyan olvasó is, aki „hivatalosan” kérte, 
a román képviselőt is vizsgálják ki – pszichika-
ilag. A leghumorosabb s egyben legcinikusabb 
viszont az a hozzászóló volt, aki szerint a pénz-
ből tulajdonképpen kardokat, puskákat, pajzso-
kat és dárdákat vásároltak a székelyeknek, hogy 
szakítsák el Erdélyt Romániától. Eugen Neagoe 
(a Sepsi edzője – szerk. megj.) és Ibrahima Tan-
dia (a Sepsi afrikai származású csatára – szerk. 
megj.) pedig beépített huszárokként fogják ve-
zetni a székely zászlóaljat.

Ha félretesszük a vicces és rosszmájú meg-
jegyzéseket, azt vesszük észre, hogy egyrészt 
már nem lehet éppen mindennel megetetni a 
román közvéleményt (legalábbis a nacionalista 
kártya nem működik kifogástalanul), másrészt a 
román társadalom nagyon pesszimista és kiáb-
rándult, hiszen látja, hogy az állam nem fektet 
a sportba, nincs átlátható törvényhozás, egyesek 
pedig a semmiből szeretnének politikai tőkét ko-
vácsolni. A valóság pedig azt mutatja, e vélemé-
nyek sajnos nehezen cáfolhatók meg.

A zászlógyújtogatástól a petárdáig

Tandia, a beépített huszár

Sütő Éva

→ Tavaly tavasszal történt, hogy a magyar 
határ menti kisvárosban, Érmihályfalván, 
a Nagyvárad–Halmi vasúti járat jegykezelője 
minősíthetetlenül „lebozgorozott” és nyom-
dafestéket nem tűrő jelzőkkel illetett egy 
szinte még gyermeklányt, mert magyarul 
kérdezte meg tőle az állomásban veszteglő 
vonat útirányát. 

→ Volt olyan olvasó is, aki „hivatalosan” 
kérte, a román képviselőt is vizsgálják ki – 
pszichikailag. A leghumorosabb s egyben 
legcinikusabb viszont az a hozzászóló volt, 
aki szerint a pénzből tulajdonképpen kardo-
kat, puskákat, pajzsokat és dárdákat vásárol-
tak a székelyeknek, hogy szakítsák el Erdélyt 
Romániától.
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