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A 
román labdarúgó-válogatott két 
nemzetközi selejtezőjén, a spa-
nyolokkal és a máltaiakkal leját-
szott dél-romániai meccseken, 
ismét elszabadult a pokol. Sokan 

üvöltötték tele torokból: kifelé a magyarokkal 
Romániából! A többi szlogent le sem írom, 
mert azok nem tűrnek nyomdafestéket. 

A román szurkolói hozzáállás ismerős, 
nem először és nem utoljára fordul elő. Most 
azonban azért tűnt „szokatlannak”, mert egyik 
meccs sem kötődött a magyarokhoz vagy Ma-
gyarországhoz. De egyesek hozták a formáju-
kat annak ellenére, hogy a román rendezők 
hangosbemondókon próbálták jobb belátásra 
bírni a magából kikelt szurkolótábort. Nyilván 
attól tartva, hogy a rasszista, magyarellenes ki-
jelentések büntetéseket hozhatnak a követke-
ző meccsre vagy meccsekre. 

Miközben Bölöni Lászlótól kezdve jóér-
zésű román emberekig többen is elítélték a 
szurkolói epeömlést, úgy tűnik, az évtizedek 
óta folyamatos magyarellenesség ismét egyre 
hangsúlyosabb. Ami nemcsak a stadionok jel-
legzetessége – arra könnyen rá lehetne fogni, 

hogy a focidrukkerek keményebb magja min-
dig is elvakult hangnemben szurkolt –, hanem 
az internetes felületek és a közélet tükörképe 
is egyben. Elég, ha szétnézünk a román pár-
tok háza táján. A volt államfő, Traian Băsescu 
törpepártjának frontemberei például minden 
lehetséges alkalmat megragadnak, amivel a 
magyar autonómiatörekvésekbe vagy a ma-
gyarságba bele lehet rúgni. De a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dan 
Barna sem áll túl messze e hangnemtől. Szerin-
te Romániának túl kell lépnie az etnikai meg-
osztottságon azzal, hogy minden nemzetiség 
a sajátjaira szavaz, mert egy civilizált, modern 
és kiművelt Romániában az etnikai kérdés-
nek már meghaladottnak kellene lennie. A 
magyar felmenőkkel rendelkező, de románná 
vált pártvezető kijelentése több szempontból 
is abszurd. Hogy csak egyet említsek: Romá-
nia sem nem civilizált, sem nem modern, sem 
nem kiművelt. Így aztán miben reménykedhet-
ne egy erdélyi magyar, ha eleve román pártok 
képviselőire adná voksát? 

Egyértelmű, hogy Románia minden lehe-
tőséget el akar játszani a magyarokkal történő 

békés együttélés tárházából. Immár az államot 
és a többségi állampolgárt is ugyanaz a vágy 
vezérli: tűnjünk el az országból, és mindent 
hagyjunk hátra nekik. Ne is halljanak magyar 
szót, szóba se kerüljön a magyar autonómia 
vagy bármiféle magyar törekvés. A többség 
a homogén román nemzetállamban látja az 
egyetlen lehetséges megoldást, ahol csak 
olyan „magyarok” elfogadottak, mint Dan Bar-
na és társai vagy a szász múltját megtagadó 
Klaus Johannis. 

Közben a mindenkori többségi román ha-
talom és az azt helyzetbe hozó szavazóréteg 
egy dolgot felejt el: annyira túlfeszítik a húrt, 
hogy az egyszer elpattan. És épp az ellenkező-
jét érik el annak, mint amire sóvárognak. Mert 
elsősorban nem a magyarok elégelték meg a 
sovén, magyarellenes szólamokkal leplezett 
harminc évnyi gazdasági és társadalmi állam-
csődöt, hanem az a sok milliónyi román, aki 
faképnél hagyta saját országát. És az exodus 
megállíthatatlanul folytatódik, ami előrevetíti 
azt a román szempontból egyáltalán nem biz-
tató jövőt, amikor országuk előbb-utóbb önma-
gától szétesik.

Kifelé
a magyarokkal
az országból!
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