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G
yalázatos, elképesztő! Szégyelljék 
magukat! – olvastam múlt héten 
egyik magyarországi portálon. A 
szerkesztők a Hosszú Katinka kolozs-
vári látogatása alkalmával szervezett 

úszógálán történtekről mondták el véleményü-
ket. Természetesen a cikkhez még többen fűzték 
hozzá gondolataikat – nem éppen szalonképes 
megjegyzésekkel. S néhol ez történt az erdélyi 
közösségi médiában is. Ugyanis a kolozsvári Hați-
eganu-parki uszodában a felszólalók nem voltak 
képesek magyarul szólni a jelenlevőkhöz. Ami 
részben igaz is. De csak részben. Merthogy az ör-
dög mindig a részletekben rejlik, vagy másképpen 
fogalmazva: az igazság mindig középen van.

Miről is van szó? A két héttel ezelőtt tartott 
Univer 24–Az úszás ünnepe nevű úszógálán a 
felszólaló magyar hivatalosságok – természete-
sen Hosszú Katinkát kivéve – valóban románul 
beszéltek az uszodában összegyűlt személyek-
hez. (Csak halkan jegyzem meg, hogy a kihan-
gosítás oly gyatra volt, hogy a lelátókon senki 
semmit nem értett meg.) A gyalázkodásnak 
viszont még sincs helye. Egyrészt azért, mert 
Oláh Emese, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgár-
mestere, illetve Boros-Bálint Julianna, a BBTE 
Testnevelési Karának magyar dékánhelyettese 
magyarul is üdvözölte – igaz, nagyon röviden 
– az olimpikont és a közönséget. Másrészt – és 
ez sokkal lényegesebb – nem is tehettek mást. 
Nem azért, mert Romániában vagyunk, nem 
azért, mert a román sajtó is jelen volt, s még 
csak nem is azért, mert az uszodában – ha nem 
is sokan, de – románok is voltak. Bár nyilván 
ezek sem elhanyagolandó szempontok. Hanem 
azért – és ezt nyilván sokan nem tudták –, mert 
az Univer cég romániai vezetősége elsősorban 
románul akart kommunikálni. Kezdve azzal, 
hogy az eseményt először a román médiában 
hirdették meg, a magyar sajtó sokáig nem tu-
dott róla, vagy ha tudott, akkor azt csak a ro-
mán médiából. Még a Hosszú Katinkával való 
közönségtalálkozóra is kérték a román tolmá-

A 
Bihar megyei magyar választópolgár 
már csak legyint a szociáldemok-
ratákkal fantom koalícióban laví-
rozó vagy éppen már csak evickélő 
RMDSZ megnyilvánulásaira. Az el-

múlt évtizedekben jócskán megtépázott, megfe-
neklett politikai tömörülésre régóta ráférne egy 
kis arculatváltás. Vagy legalább egy kis politikai 
sminkkelés. Ennek ellenére a szövetség minden-
kori molinóarcai egymást túllicitálva sulykolják a 
magyar választókba az általuk éppen aktuálisnak 
tartott politikai trendet úgy, hogy azt folyamato-
san felülírja a mindenkori román koalíciós part-
ner politikája. A hétköznapi ember pedig már fel 
sem kapja a fejét a végletekre. Ugyanis belefásult 
abba, hogy ami ma még irányvonalnak számít, 
azt holnap a belső érdekeket kiszolgáló pártoli-
garchia egy tollvonással keresztülhúzza. 

A szövetségen belüli érdekek mindenkoron 
úgy kottázzák a csárdást, hogy az a bukaresti 
mánélére is passzoljon. Ám a kottalapok elkeve-
redése nemegyszer teremt skizofrén állapotokat. 
Ne menjünk messzire: elég, ha csak az EU-parla-
menti választások regáti magyar „szavazóbázisát” 

csot (amúgy egy román sem volt a teremben). 
Azt gondolhatták, hogy ha Romániában szer-
veznek eseményt (az Univer először hozta a 
gálát Erdélybe), akkor itt először románul kell 
kommunikálni, és többnyire a románok fognak 
érdeklődni az úszósztár iránt. Nos, nem így 
történt. A románokat egyáltalán nem érdekel-
te, hogy Hosszú Katinka Kolozsvárra érkezett-e 
vagy sem. Részben azért, mert magyar, részben 
azért, mert a román úszósport már rég nem az, 
ami volt 2004-ben, amikor Athénban Camelia 
Potec olimpiai aranyat nyert.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az 
úszógála nem közéleti esemény volt – bár nyil-
ván sokan annak gondolták –, hanem egy ma-
gántőkéből működtetett cég saját rendezvénye. 
Persze egyértelműen állíthatjuk: gondolniuk 
kellett volna, hogy ha ilyen jellegű szupersztárt 
hoznak Kolozsvárra, akkor a magyar emberek 
nem egy cég termékének a reklámozását lát-
ják az egészben, hanem annál sokkal többet. 
De hát éppen ez volt az egyik hiba. Mint ahogy 
az is, hogy az esemény reklámozását csupán 
az utolsó métereken kezdték meg. No meg az, 
hogy a román kommunikációt tolták előtérbe. 

említjük. Vagy a Kelemen Hunor szeptember végi 
kelet- és dél-romániai megyékben tett látogatása-
it, ahol Antal István Tulcea megyei RMDSZ-es kép-
viselő ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta a román 
sajtónak, hogy látogatásaival Kelemen Hunor ro-
mán elnökjelölt a két nemzet közös értékeire épít-
ve célozza meg az elnöki palotát. 

Ilyen és ehhez hasonló állapotokat lehet mos-
tanság tapasztalni Biharban is, kiváltképp a nagy-
váradi képviselő-testület RMDSZ-frakciójában, 
amióta a megyeházán a „pártütő” ALDE miatt 
kisebbségbe kényszerültek a szociáldemokraták-
kal. Ettől még inkább a nemzeti liberálisoknak áll 
a zászló. Ennek megfelelően mintha vezényszóra 
tennék: a mieink máris elkezdtek újrahelyezkedni 
a politikai porondon. Az újratervezéssel az „ide 
lábam, ne oda” jól bevált politika mentén máris a 
„városromboló fenevadnak” kikiáltott Ilie Bolojan 
polgármester szelídített változatán ügyködnek. 

Mivel a nagyváradi reptér körül duzzadó bot-
rány fordítottan arányos Pásztor Sándor megyei 
tanácselnök népszerűségével – a nagyváradi légi 
utasszállítás csődje a megyei tanács számlájára 
írható –, a szövetség városi képviselete jól érzékel-
hetően a „jobbra igazodj” mellett tette le a voksát. 
Vagyis „városromboló fenevad” liberális polgár-
mester ide vagy oda, a múlt havi tanácsülésen 
az RMDSZ négyes fogata simán megszavazta a 
Váradszőllős negyedbeli mintegy húsz magánház 
kisajátítását és lerombolását. A jelentős liberális 
hátszéllel működő városvezetőség parkolót és 

És persze arról sem szabad elfeledkeznünk, 
hogy a Katinkával való közönségtalálkozót – 
amelyről megint csak keveset lehetett olvasni, 
tudni – regisztrációhoz kötötték. Ezért is történ-
hetett meg, hogy egy 50 ezres magyarságú város 
nem tudott megtölteni egy kevesebb mint 150 

férőhelyes dísztermet. Szerintem inkább ez volt 
szégyenletes. Bár a magyar közönség irányában 
mutatott kommunikációhiány valószínűleg a 
jelenlétet is befolyásolta.

Remélhetőleg a hibákból mindenki tanult, a 
szervezők és a magyar nyelvű média egyes kép-
viselői is. S ha jövőre ismét Kolozsváron rendezik 
meg az úszógálát, akkor minden sokkal gördülé-
kenyebben fog működni.

zöldövezetet tervez ide, és Ilie Bolojan polgármes-
ternek az RMDSZ nélkül is simán meglett volna 
a Nagyváradon igen vitatott terv kivitelezéséhez 
szükséges helyi tanácsi többsége. 

S ha már skizofrén állapotokról beszélünk, az 
sem lepné meg túlságosan a magyar szavazópol-
gárt, ha Kelemen Hunor valóban elhitette volna 
magával, hogy második fordulós lesz a román 
elnökválasztáson. Ne felejtsük el, e tekintetben 
már van precedens, ugyanis az ortodox szociál-
demokratáknak egykor meg sem fordult volna a 
fejükben, hogy egy evangélikus szász ember fogja 
Romániát elnökként képviselni a nagyvilágban. 
És mégis megesett velük ez a „kis malőr”. 

Amúgy miért ne bízna Kelemen a második 
fordulós „együttállásban”, hiszen megestek már 
ennél furcsább dolgok is az elmúlt harminc esz-
tendőben. Volt már magyar miniszterelnök-he-
lyettese is az országnak, sőt a kilencvenes évek-
ben – ha Ion Iliescu nincs résen – még a királyság 
is visszaállt volna. Később ugyanaz a román ural-
kodóház hivatalos udvartartást tartott fenn az 
Arad megyei soborsini kastélyban, de volt itt roma 
király, roma császár (tán van a mai napig is) és ez 
mind az elmúlt három évtized alatt. 

Szólhat-e bárki bármi rosszat e nagy sajátos 
román demokráciára, amelyben a magyarok min-
denkori érdekképviselete is kivívta a maga vagyo-
nosodási és hatalmi szeletkéjét. Főleg, ha a ma-
gyar választópolgár csak úgy ismeri a választási 
csíziót, hogy „ide voksom, ne oda!”

Ide lábam, ne oda!

Kinek kellene szégyellnie magát?

Sütő Éva

Somogyi Botond

→ Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a 
Katinkával való közönségtalálkozót regiszt-
rációhoz kötötték. Ezért is történhetett meg, 
hogy egy 50 ezres magyarságú város nem 
tudott megtölteni egy kevesebb mint 150 férő-
helyes dísztermet.

Az Iron Lady vasidegekkel állta a sarat, és minden sajtós kérdésére türelemmel válaszolt
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