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A lemázolt magyar 
túraszövegek üzenetei

Már ezerkétszáz méter felett is zavaró a kétnyelvűség 
– fakadtam ki magamból, miután a marosvásárhelyi 
természetjárók, rendszeresen túrázó „ekések” bő két-
tucatnyi lelkes csapata tagjaként szembeötlött a kék 
festékkel lemázolt magyar szöveg helye a Jódtelep 
és Szalárd közötti túraösvény jelzőtábláján, a Görgé-
nyi-havasokban. Vajon ki tehette: turista, fakitermelő 
vagy ATV-s, dzsipes vagány? Egyedül vagy többedma-
gával cselekedte? Hányszor követte már el ezt a tettet? 
Hátizsákban cipelte a festéket, vagy csak bedobta a 
csomagtartóba? Nem fél attól, hogy valaki mégiscsak 
felelősségre vonja? Szomorú, megismételt és megismé-
telhető történet. Hátterében nyilvánvalóan a magyar-
gyűlölet, a magyar szöveg iránti utálat, a felelősségre 
vonás miatti félelmet semlegesítő burkolt támogatás 
hátszele áll.

Ha megbüntetnék a rongálókat,
kevesebb lenne a hőzöngés
Mert amennyiben a marosvásárhelyi székely vértanúk 
emlékművét fényes nappal román nemzeti színekre 
lepingálókat és a hasonló tetteket elkövetőket egy-ket-
tőre előállítanák, és példás módon megbüntetnék, alig-
ha lenne ilyen és hasonló nacionalista hőzöngés. Már-
már szégyellem leírni, hogy – sokadmagammal együtt 
– büntetést szerettek volna kiróni rám csendháborítás 
miatt, miután évekkel ezelőtt a székely szabadság nap-
ján természetemnek megfelelő csendben meneteltem 
az emlékműtől a főtérig.

A szeretetnek és a gyűlöletnek, a jónak és a rossznak 
nincs ugyan nemzetisége, de a jelen táblamázolásnak 
bizony van. Hiszen borítékolható: egy román nacionalis-
ta lefestette a magyar feliratokat. És ezért szégyellhetik 
és számosan szégyellik is magukat azok, akik románok 
és nem nacionalisták. Csak nem mernek megszólalni a 
hatalom és az úzus ellenében, vagy hangjuk halovány, 
nemigen visszhangzik. Pedig sokan vannak, meggyő-

ződésem szerint a romániai társadalom többségét al-
kotják. „Csendesen menetelve és megbüntettetve” is 
megemelem a kalapom például a Travel Mix tévécsa-
torna román turista-műsorvezetője előtt, aki egyik ba-
rangolásában bemutatta a Mária Terézia-út négynyelvű 
turistatábláját, amelyből a magyar szöveg ki volt vágva. 
Epésen megjegyezte, hogy a tettesnek vagy annyira fon-
tosnak bizonyult a szöveg, vagy annyira bunkó, barbár. 
Ennyi bizonyult a közvélemény előtt szalonképesnek.

Természetellenes a magyar nyelv eltüntetése
Az természetes, hogy az egykori Osztrák–Magyar Mo-
narchia határán, a Kelemen-havasok gerincén haladó 
Mária Terézia-út többnyelvűségét az állam nyelve, az 
egységesen nemzetközi nyelvként elfogadott angol, 
a névadó anyanyelve és az egykori határ egyik felén 
államalkotóként élő, manapság jelentős kisebbséget 
alkotó magyar nyelv adja. Az információk feltüntetése 

négy nyelven dicséretes, de alapvetően természetes-
nek mondható. A magyar nyelv kiemelése és eltünte-
tése azonban természetellenes. Az ország, annak lakói 
számára szégyenfolt.

Amikor például a németeket halálosan pontosaknak 
vagy a japánokat munkamániásoknak tartjuk-tartják, a 
magyarokat depressziósaknak és szabadságszeretők-
nek, ne csodálkozzunk el, ha Románia lakosait egye-
sek – sok mindent tudattalanul összemosva – Drakula 
leszármazottainak, világjárványmentes időben az eu-
rópai városokban előszeretettel kéregetők honfi társai-
nak, esetleg éppen a túlhevült feliratmázolók sorstár-
sainak tartják. Az ilyen minősítéseket jogosan kikérjük 
magunknak, de bizony a civilizálatlanságra is jó lenne 
ellenszert találni. Ellenkező esetben megmaradunk Dra-
kulalandnek.

Åland-szigetek és a tisztelet példái
Elterjedt a köztudatban, hogy az Åland-szigeteket a 
demokrácia, az emberi jogok melegágyaként és az 
egészséges feliratozás helyeként szokás emlegetni. A 
Finnországhoz tartozó, svéd többségű autonóm terület 
„fővárosa” Mariehamn, amelyet II. Sándor cár alapított, 
és feleségéről, Maria Alekszandrovnáról nevezett el. 
Egészen természetes, hogy a kikötőben a tájékozódási 
táblák, a szórólapok háromnyelvűek az alábbi sorrend-
ben: svéd, fi nn, angol.

Az első világháború előtt megépült Pomeránia (Pom-
mern) német hajón a német már negyedik nyelvként 
megjelenik a német a turisták számára. A városalapító 
cárné szobra talapzatán két nyelven, svédül és oroszul 
áll a névfelirat. Természetesen senkinek sem jut eszébe 
„latinosítani” a cirill írást. Igaz, az Åland-példa szerint a 
városházán csak egynyelvű, svéd felirat utal a rendelte-
tésre, akárcsak a rendőrség épületén, és minden svédül 
íródik, hiszen a helyi lakosokat szolgálja ki. Nos, hol áll 
Románia az Åland-szigetektől? Mint Makó Jeruzsálemtől!

A fenti példák a tisztelet, avagy a tiszteletlenség pél-
dái, amelyek a jelenből nemcsak a múltba, hanem egy-
úttal a jövőbe mutatnak. És amennyiben Románia turis-
taösvényein ezerkétszáz méter felett lefestik a magyar 
feliratokat, vagy a fatáblából kivágják a magyar szöve-
get, képzeletben haladjunk még feljebb. Hagyjuk el Ro-
mánia legmagasabb csúcsát, ahol még zavaró lehet a 
magyar szó, és jussunk el a nyolcezresekig.

Először a világ harmadik legmagasabb csúcsa, a Kan-
csendzönga tájékára, ahol a tizedik nyolcezrest megmá-
szó példakép, Erőss Zsolt örökre megpihent. Akárcsak 
a hegy lábánál, Dardzsiling temetőjében nyugvó Kőrösi 
Csoma Sándor. Ezt követően gondolatban a világ legma-
gasabb csúcsára érünk, amelyet Mount Everest vagy tibeti 
nyelven Csomolungma néven szokás emlegetni. Nemrég 
arról tudósított a sajtó, hogy serpák népes csoportja kéz 
a kézben, a nepáli himnuszt énekelve megmászta Föl-
dünk tetejét, a Sagarmathát. Mert véssük az eszünkbe: a 
kínai(tibeti)–nepáli határon elhelyezkedő Everest csúcs a 
serpák nyelvén Sagarmatha. Micsoda felemelő, civilizált 
nemzeti és egyetemes magatartás, teljesítmény!

Tíz évvel ezelőtt, a nepáli időszámítás szerint 2066 
szeptemberében a Yeti cég kisgépéből viszonylag kö-
zelről láthattam Földünk tetejét. A Mount Everestet 
(Csomolungma, Sagarmatha), mellette a negyedik he-
lyezett Lhocéval. Amikor megpillantottam, és „ott he-
vert előttem”, két könnycsepp gördült le az arcomon az 
örömtől, a meghatottságtól. 2021 februárjában, miután 
a Jódtelep felé vezető ösvényen a lemázolt magyar tú-
raszöveget észrevettem, zokognom kellett volna az em-
beri ármánykodás miatt. Inkább kiszáradt érzésekkel 
elmormoltam a megszokott imát: „De szabadíts meg 
minket a gonosztól!”

A szerző marosvásárhelyi egyetemi oktató
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Megrongáltak a németországi Köln-
ben egy emlékhelyet, amelyet egy 

idegen gyűlölő merénylet áldozatainak 
emeltek a támadás első évfordulójának al-
kalmából – jelentették német hírportálok 
tegnap. A rögtönzött emlékhelyet a szoci-
áldemokrata párt (SPD) ifj úsági szerveze-
te (Jusos) alakította ki a Rajna partján egy 
sétányon. Egy korlátra kifüggesztettek 

plakátokat az áldozatok képmásával és 
nevével, alattuk mécseseket helyeztek el. 
Az ismeretlen rongálók letépték és szét-
szórták a plakátokat. A Jusos feljelentést 
tett, az ügy a kölni rendőrség államvédel-
mi osztályhoz került.

Az MTI szerint hasonló eset történt 
Frankfurtban is, ott vastag fekete fi lctollal 
horogkereszteket rajzoltak az áldozatok 
emlékére kihelyezett plakátokra. A ron-
gálás a tiltott önkényuralmi jelkép hasz-

nálatával „demokráciaellenes támadás” 
– idézte a Frankfurter Allgemeine Zeitung 
című lap a városi rendőrség közleményét, 
amely szerint ebben az ügyben is az állam-
védelmi osztály nyomoz. A Frankfurthoz 
közeli Hanauban tavaly február 19-én egy 
rasszista, idegengyűlölő nézeteket val-
ló férfi  lelőtt kilenc külföldi származású 
embert, majd megölte az anyját, és vég-
zett magával. A vérengzés első évforduló-
ján több német városban megemlékezést 

tartottak, Berlinben például több ezren 
gyűltek össze. A Hanauban tartott hiva-
talos állami gyászünnepségen felszólalt 
Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök 
és Volker Bouffi  er Hessen tartományi mi-
niszterelnök. A megemlékezésen részt vett 
az áldozatok számos hozzátartozója és a 
polgármester mellett a város egyik leghí-
resebb szülötte, Rudi Völler világbajnok 
labdarúgó, a Bayer Leverkusen labdarú-
gó-egyesület sportigazgatója.

Áldozatok emlékhelyét rongálták meg Németországban
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Magashegyi magyargyűlölet. Kék festékkel fújták le a magyar szöveget a turistaösvény jelzőtábláján a Görgényi-havasokban

 » A szeretetnek és a gyűlöletnek, a jónak 
és a rossznak nincs ugyan nemzetisége, de a 
jelen táblamázolásnak bizony van. Hiszen bo-
rítékolható: egy román nacionalista lefestet-
te a magyar feliratokat. 




