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Közös ünneplés és beszédek 
nélkül telt az idei március 15-e, az 
erdélyi magyar politikai vezetők 
Facebookon üzentek. Egy közös 
erkélyi himnuszéneklés színe-
sítette a napot, és egy kisebb 
konfl iktus is kialakult.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

C sendes főhajtás és koszorú-
zás – ez jellemezte Erdély- és 
Partium-szerte a március 15-ei 

ünnepi megemlékezéseket, miután 
a koronavírus-járvány miatt minden 
településen lefújták a közösségi ese-
ményeket. Egy csepp hangot és színt 
vitt azonban ebbe a hangulatba az 
a Székelyudvarhelyről útjára indult 
kezdeményezés, hogy a közösségi 
portálokon virálissá vált Olaszorszá-
gi példából inspirálódva legyen egy 
rendhagyó közös himnuszéneklés, 
amelyhez a világ bármely pontjáról 
bárki csatlakozhatott. „A koronaví-
rus-járvány alaposan felbolygatta 
életünket, éljünk bárhol is a Földön. 
Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti ün-
nepünkön minden akadály ellenére 
illene méltósággal, de felelősségtelje-
sen megemlékezni a ’48-as hősökről. 
Találkozzunk lélekben és énekelve 
március 15-én magyar idő szerint 12 
órakor a teraszokon!” – írták a Face-
bookon is közzétett esemény apropó-
ján a kezdeményezők.

Bírálatok nyomán 
lefújt fl ashmob
Érdekes és a közösségi portálon nagy 
kommentáradatot kiváltó történet 
volt ugyanakkor, hogy két csíksze-
redai helyszínre is villámcsődületet 
hirdetett a március 15-ei nemzeti ün-
nep alkalmából a város polgármeste-
re, Ráduly Róbert Kálmán. Szomba-
ton a Facebookon közzétett felhívás 
alatt össztűz zúdult az elöljáróra, így 
másnap bejelentette, hogy lemond-
ja a fl ashmobokat. Utóbbi üzeneté-
ben a székelyföldi elöljáró közölte: 
örömmel tapasztalta, hogy a minden 
magyar nemzeti ünnepe alkalmából 

megfogalmazott videóüzenet rend-
kívüli érdeklődésre talált a virtuális 
világban, és a bukaresti média in-
gerküszöbét is sikerült elérni, „így 
ezekben a zavaros, nehéz időkben 
kénytelenek voltak március 15-éről 
is megemlékezni, tudomást venni ar-
ról, hogy mi is vagyunk”.

Koszorúztak és üzentek 
a politikusok
Az erdélyi magyar pártok képviselői, 
vezetői is a csendes koszorúzást vá-
lasztották, illetve a közösségi portálo-
kon üzentek a polgároknak. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök a Facebookon 
közzétett üzenetében kiemelte: „Ami-
óta megszűnt a diktatúra, az elmúlt 
harminc esztendőben még nem for-
dult elő, hogy az erdélyi magyarok 
ne ünnepeljék közösen március 15-ét, 
a szabadságunk szent napját. Idén 
azonban nélkülöznünk kell a közös 
ünnep élményét. A felelős döntés 
idén az volt, hogy legyünk észnél, 
vigyázzunk egymásra, mert nem le-
het közösen ünnepelni akkor, ha az 
egy világjárvány fertőzésének arány-
talanul magas kockázatát hordozza 
magában.” A márciusi ifj akra utalva 
leszögezte: „a világszabadságért ér-
demes kockáztatni. Egy világjárvány 
miatt azonban nem érdemes, és nem 
is helyes.” „Ma nem a résztvevők szá-
ma, hanem a szabadságba vetett hit 
ereje és a felelősségteljes cselekvés 
tesz minket erőssé” – szögezte le Ke-
lemen Hunor.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) és az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) vezetői, Tőkés László 
és Csomortányi István néhány párt-
társukkal együtt magukban emlé-
keztek meg a szabadság hőseiről. 
A nagyváradi koszorúzás alatt poli-
tikai beszédek nem hangzottak el, 
csak egyetlenegy mondat: „Éljen a 
magyar szabadság!”

Csomortányi ugyanakkor videó-
üzenetet is közzétett a Facebook-ol-
dalán, amelynek kulcsgondolata az 
összefogás fontossága volt. „Sajná-
latos módon az elmúlt évek buka-
resti zűrzavaros politizálása odave-
zetett, hogy bennünket, erdélyieket 

és általában Romániát ez a helyzet 
a legkiszolgáltatottabb állapotban 
talál. Erre csakis egységes fellépés-
sel tudunk válaszolni, a következő 
időszakban nem fog számítani az, 
hogy ki melyik pártnak a támogató-
ja, hogy ki melyik nemzetiségnek a 
tagja. A következő időszak eldönti 
azt, hogy az előttünk álló években 
melyik közösség milyen helyzetből 
folytatja az életét. Azok lesznek 
nyertesei az előttünk álló rendkívüli 
időknek, akik a legnagyobb fegyel-
mezettséget és összefogást tudják 
tanúsítani. Erre kérem önöket már-
cius 15-én, szabadságunk ünnepén, 
és abban bízom, hogy 2021. március 
15-én mindannyian veszteségek nél-
kül és az eddigiekhez képest sokkal 
erősebb és szebb ünnepet tudunk 
majd szervezni” – fogalmazott az 
Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
társelnöke.

Mezei János, a Magyar Polgári 
Párt (MPP) elnöke, az EMSZ másik 
társelnöke szintén videóüzenetet 
tett közzé Facebook-oldalán. Ennek 
központi gondolata a szabadság 
mint fogalom, amiről a székelyföldi 
politikus szerint sok más érték, ha-
gyomány és elv mellett 172 évvel a 
forradalom és szabadság után sokan 
lemondanak. „Harminc évvel ez-
előtt, a rendszerváltás mámorában 
azt hittük, a szabadságharc főnix-
madara utoljára lobban fel. Sajnos 
nem így lett. Az akkori újszülöttek 
férfi akká, asszonyokká cseperedtek, 
a megélhetés gondjai folyamatosan 
elszólítják és elüldözik a szülőföld-
jükről őket. A kortárstalálkozók ma 
már nem a különböző utcákból való 
összesereglés, sokkal inkább a szülő-
földre való hazautazgatás ünnepei. 
’48 emlékezete kötelez minket, hogy 
feltegyük a kérdést: vajon szabadok 
vagyunk-e, ha nem élhetünk szü-
lőföldünkön?” – tette fel a kérdést 
Mezei. „Ráadásul nekünk, magya-
roknak igen sok harcot kellet saját 
nemzettársaink ellen is megvívni. 
Most is ilyen helyzetben vagyunk” – 
fogalmazott az MPP elnöke, bírálva 
egyúttal a Szabad Emberek Pártját, 
amelyet román pártnak nevezett.
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Csendes ünnepi főhajtás
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Le kell győzni 
a világvége-hangulatot

Igazuk van azoknak, akik a koronavírus okozta 
járványt a 21. század első nagy globális megpró-
báltatásának tartják. Amelynek megfékezésére és 
orvoslására nem csupán néhány ország összefo-
gása szükséges. Nagy szavak nélkül ezúttal maga 
az emberiség vizsgázik. Egy ilyen világjárványnak 
a mai kor körülményei között is beláthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek, ha közösségek, országok 
lógnak ki a sorból, mert azt hiszik, a határaikon 
nem csap át a fertőzés. Lehet minimalizálni a je-
lenséget, akár legyinteni is a kór terjedésével 
kapcsolatban, és azt mondani, ez is a mintegy 
kétszázféle náthavírus egyike. A gond csupán az, 
hogy a jelenleg ismert összes náthavírus közül ez 
a legveszélyesebb: szakemberek szerint legalább 
harmincszor fertőzőbb a szokásos meghűlése-
ket okozó kórokozóknál. Ami önmagában nagy 
veszélyforrás, hiszen a nagy számok törvénye 
alapján könnyen kiszámítható, mit jelenthet az, 
ha például egy húszmilliós lakosságú ország né-
pességének a tíz százaléka kapja el a vírust, mi-
közben tudvalevő, hogy a fertőzöttek mintegy tíz 
százalékánál szövődmények, súlyosabb formák 
léphetnek fel. Rossz belegondolni, mit kezdhetne 
a romániai közegészségügy kétszázezer súlyosan 
beteg emberrel, hogy tovább ne is fokozzuk a le-
hetséges rémképeket. Ezért különösen veszélyes 
a vírus terjedése, és egyetlen olyan állami intézke-
dés sem felesleges, amely a kórokozók fertőzésé-
nek útját állja, vagy legalább mérsékli.

Tudjuk, hogy Románia kitettsége az átlagosnál 
nagyobb a Nyugat-Európában dolgozó rengeteg 
vendégmunkás miatt. Sokan kényszerből kell 
hogy hazatérjenek, mert olyan turisztikai és ven-
déglátóipari ágazatokban dolgoztak, ahol megha-
tározott munkaidős szerződésüket felbontották, 
és egyik napról a másikra utcán találták magukat. 
Ha súlyos válsághelyzetben egy vállalkozó egyik 
napról a másikra le kell hogy húzza a rolót, akkor 
első körben az alkalmi munkaerőt bocsátja el, 
és a meghatározatlan idejű munkaszereződéssel 
dolgozók helyzetét igyekszik rendezni, ha lehet, 
állami segítséggel. Ez történt nagyon sok romániai 
munkavállalóval Olaszországban – és a sor folyta-
tódik Spanyolországban meg máshol –, a hazaté-
résre kényszerülő vendégmunkások között pedig 
elég sok az erdélyi magyar. Nem szerencsés tehát 
bűnbakot keresni, mert a vírus senkit nem kímél. 
Inkább a felelősségteljes hozzáállásra és védeke-
zésre kell fektetni a hangsúlyt.

Azoknak a szakembereknek van igazuk, akik azt 
állítják, hogy a korábbi világjárványoktól eltérő-
en korunk egészségügyi ellátása, illetve az állami 
adminisztráció hatékonysága összehasonlíthatat-
lanul jobb, mint bármelyik megelőző történelmi 
korban. A hírek globális körforgásának világában a 
mai jelenség tömeghisztériának tűnhet – nem keve-
sen annak is tartják –, a megelőzés szempontjából 
azonban sok pozitívuma van. Napjainkban az em-
berek sokkal többet tudnak meg egy-egy járványról, 
mint akár pár évtizeddel ezelőtt, így ezzel arányo-
san csökkenthetőek a kockázatok is. Az 1918–1919-
ben tomboló – és egyes becslések szerint mintegy 
tízmillió áldozatot szedő – spanyolnátha vírusának 
egyféle válfajaként is felfogható az új koronavírus. 
Kártételének korlátozásában azonban a modern 
kor orvostudománya, a megelőzés terén szerzett 
tapasztalatok és az előírt szabályok szigorú betar-
tatása jelentheti a biztos kiutat.

A gazdasági kárrendezés egy másik történet. Sze-
rencsére ezen a területen is sokat fejlődött a világ, 
így a politikusoknak ma már könnyebb a megfelelő 
intézkedéseket kidolgozni. Egyelőre azonban min-
den eszközzel a vírus terjedésének a megfékezésé-
re kell koncentrálni. A gazdasági következmények 
higgadt számbavétele csak azután kezdődhet el, ha 
véget ér a mostani megbetegedési időszak.

Nincs világvége, nem szabad tehát nehezen elvi-
selhető pánikhangulatot kelteni. Még akkor sem, 
ha több gazdasági ágazatban állások szűnnek 
meg. Minden válság után ugyanis adott az újra-
kezdés lehetősége.
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Ünnep járvány idején. Székelyudvarhelyen a huszárok is csatlakoztak az erkélyi himnuszénekléshez
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