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Félrelökött magyar 
békejobb

Románia továbbra is nemzetbiztonsági kockázatként te-
kint a mintegy 1,2 milliós erdélyi, partiumi és bánsági 
magyar közösségre, illetve valamennyi, a magyarok meg-
maradását és gyarapodását előmozdító intézkedésre, és 
megpróbálja lejáratni a magyarok asszimilációjának meg-
akadályozására kidolgozott intézkedéseket. Ez szűrhető 
le a román külügy legutóbbi állásfoglalásából, amelyet a 
Budapest által Erdélyben fi nanszírozott gazdaságfejleszté-
si program ellen fogalmazott meg.

A barátságtalan üzenetet Marius Lazurca budapesti ro-
mán nagykövet tolmácsolta. Eszerint Románia neheztel, 
amiért Budapest a román kormánnyal való egyeztetés nél-
kül indította útjára a támogatási programot, ezért felszólí-
totta Magyarországot, hogy a programot kizárólag a román 
hatóságokon keresztül, „diszkrimináció nélkül” bonyolít-
sa le. Az egészben az az ironikus, hogy Lazurca mindezt 
egy olyan eseményen mondta, amelyen Semjén Zsolt ma-
gyar miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy a jó gaz-
dasági és politikai kapcsolatok között szoros kölcsönhatás 
van, amely az országok és az ott élők közti barátságot, sor-
sközösséget is erősíti. Vagyis Románia Lazurcán keresztül 
nem csupán félreütötte a kinyújtott baráti kezet, de még 
sáros cipővel föl is ugrott az ünnepi asztalra, hogy onnan 
oktassa ki a békejobbot nyújtó házigazdát.

Pedig az EU programjai mellett léteznek olyan, külföldi 
fi nanszírozású programok az EU-ban – lásd a Norvég Alap 
és az EGT-alapok esetét –, amelyekben nem feltétlenül ál-
lami, hanem civil szervezetek a lebonyolítók. Egyébként 
is tegye mindenki a szívére a kezét: szívesen bízna akár 
egyetlen fi llért is állami szervekre abban az országban, 
amelynek még mindig a korrupció az egyik legkirívóbb rák-
fenéje? Ráadásul Bukarest azzal is megpróbálja lejáratni a 
magyar programot, hogy diszkriminációt emleget – holott 
a nyertesek között vannak románok is.

A barátságtalan gesztus azt jelzi: az aktuális kormány 
összetételétől függetlenül a román állami és mélyállami 
szervek továbbra is azt a doktrínát viszik tovább, amely az 
országot valóban egységes nemzetállammá kívánja alakí-
tani, ennek pedig az útjában áll egy olyan magyar program, 
amely az erdélyiek gyarapodását segíti, nemzetiségtől 
függetlenül. Úgy tűnik, Románia regionális középhatalmi 
vágyálmokat dédelget. Ezt azonban nem a szomszédokkal 
való baráti együttműködés révén, hanem az aktuálisan 
erős nagyhatalom – az Egyesült Államok – és az EU ma-
instream vezetőinek kritikátlan kiszolgálásával próbálja 
elérni. Abban bízva, hogyha mindenben a kedvükre tesz – 
ha máshogy nem, legalább a szavak szintjén –, akkor min-
dent – például a magyarok elleni jogsértéseket – elnéznek 
Bukarestnek, és neki is juttatnak valamilyen morzsát. 
Persze minden országnak megvannak az érdekei, de ezek-
nek nem feltétlenül kell szöges ellentétben állniuk a régiós 
partnerekkel, a szomszédokkal való szorosabb együttmű-
ködéssel. Ehelyett Bukarest mindent egy lapra tesz fel, és 
kakukktojásként viselkedik a térségben, ahol például a 
V4-ek – a kétségtelenül meglevő belső ellentétek ellenére 
is – egyre határozottabb és hatékonyabb érdekképvise-
letre képesek. A magyar–román együttműködést viszont 
gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a román doktrína a jelek 
szerint továbbra is szilárdan arra épül, hogy a romániai ma-
gyar közösség magyarországi támogatása – amelyet csak 
súlyosbít, ha a támogatási programoknak román nyertesei 
is lehetnek – veszélyezteti Románia területi épségét. Hi-
szen csak jobban kihangsúlyozza, hogy Bukarest nem tud 
– vagy ami még rosszabb, nem is igen akar – tenni a térség 
fejlesztéséért. Ehelyett Budapest vállalja át ezt a feladatot, 
ami csökkentheti az erdélyiek Románia iránti lojalitását, 
és ezzel veszélyezteti az Erdély fölötti román szuvereni-
tást. Holott az ilyesmi két katonailag szövetséges, EU-
tag-állam esetében nem több hagymázas képzelgéseken 
alapuló rosszindulatú vádaskodásnál. Ráadásul a mes-
terségesen megváltoztatott etnikai arányok sem abba az 
irányba hatnak, hogy Magyarország vissza tudja szerezni 
Erdélyt. Bukarest azonban még mindig abban hisz: csak 
akkor lesz biztonságban, ha a magyarok lassan eltűnnek. 
Ezért zárkózik el az autonómiától is, amely pedig az egyet-
len hatékony módszer a magyar közösség megbékítésére, 
a román állammal szembeni bizalma megalapozására.

Mindezek alapján megállapítható: a magyar–román el-
lentétek még sokáig problémát jelentenek a térségben. És 
– a trianoni diktátum centenáriumának közeledtével egyre 
erőteljesebb román lejárató propaganda állításaival ellen-
tétben – korántsem kizárólag a magyar fél hibájából.
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Az érintettek visszafogott öröm-
mel fogadták a hírt, miszerint 
ismét szolgálati fegyvert kap-
hatnak az erdészek. Ugyanis a 
korábbi tapasztalatok azt mutat-
ják, a fegyverviselést és -haszná-
latot övező bürokratikus felhaj-
tás miatt az erdőőrök inkább 
páncélszekrényben tartották 
fegyverüket. Ezért fontos, hogy 
az alkalmazási módszertan is a 
hatékonyságot szolgálja.

 » BÍRÓ BLANKA

J ó kezdeményezésnek tartják az 
érintettek, hogy ismét szolgálati 
fegyvert kaphatnak az erdőőrök, 

hiszen így elméletileg hatékonyab-
ban védhetik az erdőt és önmagukat. 
Ám attól tartanak, hogy a gyakorlati 
alkalmazás újabb nehezítéseket rej-
teget, és nem szolgálja majd a valós 
célt. Nagy Dániel, a brassói területi 
erdészeti és vadászati felügyelőség 
aligazgatója a Krónikának elmondta, 
azt megelőzően sem működött za-
vartalanul a fegyverhasználat, hogy 
a tavaly januárban hozott kormány-
rendelettel betiltották a hosszú csövű 
lőfegyvereket. Éles töltényt nem, csak 
gumilövedéket használhattak, de an-
nak az engedélyeztetése is hatalmas 
bürokráciával járt. Az erdészeknek 
negyedévente lőgyakorlaton kellett 
volna részt venniük a megyei rendőr-
ségekkel együttműködve, de például 
a területi felügyelőség öt megyéjé-
ben nincs engedélyezett lőtér, ezért a 
gyakorlatok elmaradtak. Másrészt el 
kellett számolni minden lőszerrel: ha 
nem a golyót, akkor a töltényhüvelyt 
kellett felmutatni.

Avarban töltényhüvelyt keresni
„A fegyvertörvény értelmében be-
avatkozás esetén az erdészeknek is 
két fi gyelmeztető lövést kell leadniuk 
a levegőbe. El lehet képzelni: miután 
az első fi gyelmeztető lövést leadta az 
erdész, az avarban meg kellett ke-
resnie a töltényhüvelyt, hogy azt egy 
utólagos ellenőrzés során be tudja 
mutatni. Ez miféle hatásos védelem?! 
Amíg a töltényhüvelyt keresi, a fatol-

vaj azt teszi amit, akar” – részletezte 
a helyzet visszásságát az aligazgató. 
Nagy Dániel szerint ez oda vezetett, 
hogy sok erdész inkább a székház-
ban, páncélszekrénybe zárva tartotta 
a fegyverét, mert úgy vélte, másképp 
csak „meggyűlik a baja a hatóságok-
kal”. „Üdvözöljük, hogy ez a téma 
újra napirendre került, ám nagyon 
körültekintően kell kidolgozni az 
alkalmazási módszertant. Remélem, 
nem jutunk oda, hogy az erdész ak-
kor sem meri használni a fegyverét, 
ha szorult helyzetbe kerül” – mondta 
Nagy Dániel.

Az illetékes szerint a képviselő-
ház által elfogadott módosításban 
az is szerepel, hogy nyugdíjkorhatár 
elérésekor nyugdíjba vonuló erdé-
szeti alkalmazottaknak prémium 
jár, amelynek összege nem lehet 
kisebb, mint a legutolsó havi bruttó 
fi zetésük ötszöröse. A nyugdíjba vo-
nuláskor kifi zetendő prémiumot a 
munkáltató biztosítja. Ezzel csak az 
a gond, hogy van már példa csupán 
„papíron” létező juttatásra. Az erdé-
szeti alaptörvény ugyanis már 2008 
óta szavatolja az erdészeti alkalma-
zottaknak a veszélyességi pótlékot, 
ám ezt a juttatást senki nem kapja 
meg, mert nincs rá pénz. Több alkal-
mazott bírósághoz fordult, a jogerős 
ítéletek pedig ellentmondásosak: 
van akinek megítélték, másnak 
nem. „Aki nyert a bíróságon, végre-
hajtóval próbál érvényt szerezni az 
ítéletnek, de nincs pénz, zárolják a 
számlákat, a minisztérium pedig az-
zal hárít, hogy meg kell várni a költ-
ségvetés-kiegészítést” – részletezte 
az aligazgató. Nagy Dániel hangsú-
lyozta, hiába vannak jó törvények, 
ha az alkalmazásuk akadályokba 
ütközik. Ugyanakkor reméli, hogy 
az új módosítás ezúttal nem jut erre 
a sorsra.

Az erdész az erdő rendőre
Fontos előrelépés a törvény módo-
sítása, de először életbe kell lépnie, 
és aztán kiderül, miként működik a 
gyakorlatban – mondta megkeresé-
sünkre Elekes András, a csíkszép-
vízi magánerdészet munkatársa, aki 
Szentegyházán teljesít szolgálatot. 
Hangsúlyozta, nem kellett volna 
megvárni, míg hat erdész meghal, 

hogy ez a kérdés napirendre kerül-
jön. „Utólag próbálkoznak a hely-
zet orvoslásával, de hat családban 
a gyerekek apa nélkül nőnek fel. 
Ennek nem szabadott volna meg-
történnie. Most az a fontos, hogyha 
módosították a törvényt, ne bonyo-
lítsák el annak alkalmazását, ösz-
szpontosítsanak a valóban égető 
probléma hatékony megoldására” 
– szögezte le az erdész.

Elekes András rámutatott, minden 
országban, ahol nagy hagyománya 
van az erdőgazdálkodásnak – így 
az Amerikai Egyesült Államokban, 
Kanadában, Svédországban is –, az 
erdész az „erdő rendőre”, gépko-
csival-fegyverrel szerelik fel, hogy 
megfelelően tudja ellátni a feladatát, 
meg tudja védeni az erdőt. „Ez fon-
tos előrelépés, de még ki kell hirdet-
nie az államelnöknek a módosítást, 
aztán meglátjuk, a gyakorlatban mi-
ként fog működni. Félő, hogy csak a 
papírmunkát zúdítják a nyakunkba. 
De egyszer ugorjuk át az árkot, és az-

tán mondjuk, hogy hopp” – fogalma-
zott Elekes András.

Amint arról beszámoltunk, a kép-
viselőház döntő kamaraként meg-
szavazta az erdészeti alkalmazottak 
jogállását módosító törvényt. Esze-
rint az erdők, vadászati, halászati 
övezetek és természetvédelmi terü-
letek őrzésével megbízott erdészeti 
alkalmazottak szolgálati fegyvert 
kapnak. A szolgálati fegyverviselés-
re feljogosító különleges státust a 
munkavégző életét vagy testi épségét 
veszélyeztető feladatok és a szakma 
kockázata indokolja. Az erdészszak-
szervezet szerint 2017-től mostanig 
a fatolvajok 90-szer támadták meg a 
szolgálatot teljesítő erdészeket, akik 
40 esetben kórházi kezelésre szo-
rultak. Az utóbbi években több száz 
erdész szembesült halálos fenyege-
téssel, hatan pedig életükkel fi zettek 
Romániában, amikor illegális kiter-
melést próbáltak megállítani.

ERDÉSZEK SZERINT KÖRÜLTEKINTŐEN KELL KIDOLGOZNI AZ ÚJ TÖRVÉNY MÓDSZERTANÁT

Balul is elsülhet a felfegyverzés

 Távlati célok. Az erdészek azt szeretnék, ha a fegyverviselés valóban segítené a munkájukat
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 » „Remélem, nem jutunk 
oda, hogy az erdész akkor 
sem meri használni a fegy-
verét, ha szorult helyzet-
be kerül” – mondta Nagy 
Dániel.




