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Nádudvary László szerint a kézművesnek állandóan képeznie kell magát

→ Az Bukarestben 
elképzelhetetlen, hogy 
román politikus a kettős 
állampolgárságú moldo-
vai románoktól vitasson 
el szavazói vagy egyéb 
romániai jogokat.

→ Nem minden kézműves 
tudta túltenni magát a 
járvány okozta nehéz 
helyzeten. Egyesek 
apátiába estek, kétség-
beesésükben nem dol-
goztak, nem készítettek 
új munkákat, befuccsolt 
az üzletük. Van olyan 
kézműves, aki kami-
onsofőrnek állt, hogy 
biztosítsa családjának 
a megélhetést.

N
em kell tapasztalt 
politikai elemzőnek 
lenni ahhoz, hogy ki-
jelentsük: a jövő évi 
magyarországi vá-

lasztásokat eddig még soha nem 
látott ellenségeskedés fogja meg-
előzni. A posztkommunista gyö-
kerű baloldalon át egészen a neo-
marxistákig minden olyan erő egy 
tömbbe tömörült, amely az Orbán 
Viktor vezette kormány megbuk-
tatását akarja. Ez a legfőbb közös 
nevezője a magyar ellenzéknek. A 
sokpárti egyveleg a miniszterelnö-
kön kívül igyekszik további ellen-
ségeket gyártani. Olyan rétegeket 
keres, amelyek szavazataira nem 
számíthat, de némi gyűlöletkam-
pánnyal félelmetessé tehetők. Ké-
zenfekvő e tekintetben a határon 
túli magyarság.

„Jönnek! Felvenni a nyugdíjat, 
vásárolni és a hírek szerint olta-

kozni is” – háborodott fel Vadai 
Ágnes a Demokratikus Koalíció 
(DK) minapi sajtótájékoztatóján. 
Szerinte oltásra elsősorban a ma-
gyar–ukrán határon érkeznek a 
külhoniak. „Mi nem tartjuk igaz-
ságosnak emberek kezébe adni a 
döntést a haza sorsáról, akik soha 
nem éltek itt, nem itt nevelnek 
gyereket, nem itt fi zetnek adót, és 
semmilyen formában nem viselik 
a döntésük következményét” – 
tette fel a régi lemezt a külhoniak-
ra utalva Arató Gergely. A DK or-
szággyűlési képviselője harciasan 
hangsúlyozta: pártja továbbra is 
elvenné a határon túli magyarok 
szavazati jogát. Azt már többször 
tapasztalhattuk, ahogyan Feke-
te-Győr András, a Momentum ve-
zére a magyar pártokkal, jelöltek-
kel szemben román vagy szlovák 
politikusok támogatására szólított 
fel egy-egy megmérettetés előtt.

Egy új szereplő is megjelent 
a kisebbségben élő magyarokról 
hazugságokat terjesztők táborá-
ban. A politikai életből nemrég 
kivonult, de egyes hírek szerint 
visszatérésre készülő Vona Gábor 
volt az, aki az újfasiszta jegyeket is 

magán hordozó Jobbikot hirtelen 
„néppártosítani” kívánta. Törek-
vésének választási kudarc lett az 
ára, de egykori párttársai ennek 
ellenére tökéletesítették a nagyí-
vű stratégiát: a Jobbik ma Gyur-
csány Ferenccel vállvetve küzd az 
Orbán-ellenes csapatban. Vona 
most egy interjúban azt állította, 
hogy a külföldön dolgozó magya-
rok szavazási részvételét nehezíti, 
a határon túliakét pedig könnyíti a 
kormány. Zsigmond Barna maros-
vásárhelyi származású fi deszes 
képviselő, Magyarország volt csík-
szeredai főkonzulja a Mandiner 
portálon közölt írásában tisztázta 
a jogi tényeket. „A magyar válasz-
tási szabályok szerint nincs kül-
földön dolgozó és nincs határon 
túli magyar sem, hanem kétféle 
választójoggal rendelkező magyar 
állampolgár van: akinek van lakó-
helye Magyarországon és akinek 
nincs lakóhelye Magyarországon. 
(…) Külföldi lakcím, azaz belföldi 
lakóhely hiánya esetén a belföldi 
egyéni körzet, illetve szavazókör 
fogalma nem értelmezhető, így a 
magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező állampolgárok levél-

ben adhatják le szavazatukat, 
és mivel az ő esetükben nincs a 
lakóhely szerinti egyéni jelölt, 
ezért csak listára szavazhatnak. 
További eltérés, hogy csak akkor 
vehetnek részt a választásokon, 
ha előzetesen kérik felvételüket a 
választói névjegyzékbe, azaz re-
gisztrálnak. Az eltérő szabályozás 

alapja kizárólag a belföldi lakcím 
megléte vagy éppen hiánya. Ir-
releváns tehát, hogy egy magyar 
állampolgár lakcíme Londonban, 
Kézdivásárhelyen vagy éppen 
Ausztráliában van, ott született 
nem magyar állampolgárnak és 
ott szerezte meg a magyar állam-
polgárságot, vagy Magyarorszá-
gon született magyar állampol-
gárnak, de huzamosabb ideig 

külföldön él, tanul vagy dolgozik, 
és megszüntette magyarországi 
lakóhelyét, mivel valamennyi ma-
gyarországi lakcímmel nem ren-
delkező állampolgárra ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak" – kö-
zölte a tényeket Zsigmond Barna.

Önsanyargató játékként ér-
demes kipróbálni néha, hogy a 
magyarországi ellenzéki politi-
kusoknak a külhoniak állampol-
gársági alapon létező jogaikat 
kárhoztató idézetekben a célzot-
tak csoportját a moldovai romá-
nokkal helyettesítjük, a megfo-
galmazókat pedig létező román 
politikusok nevére cseréljük. 
Abszurd helyzetkép alakul ki. Az 
ugyanis Bukarestben elképzel-
hetetlen, hogy román politikus a 
kettős állampolgárságú moldovai 
románoktól vitasson el szavazói 
vagy egyéb romániai jogokat. Ad-
dig, amíg a magyar ellenzékiek e 
tekintetben tanulnak bukaresti 
kollégáiktól, mi, itt Erdélyben 
készüljünk fel arra, hogy a ma-
gyarellenes románok támadásai 
mellett a magyarországi kor-
mánybuktatást óhajtók táborá-
ban is céltáblák leszünk.

A magyar ellenzék célkeresztjében a határon túliak

Pataky István

Felismerte, hogy a személyes je-
lenlét mellett létfontosságú jelen 
lenni az online térben is, ezért 
több honlapon is hirdeti terméke-
it. Számára az otthon ülés egyik 
jótékony hozománya az volt, hogy 
több időt tudott szánni e virtuális 
standok fejlesztésére.  

„Tavaly ilyenkor még mesz-
szinek tűnt a járvány, gondoltuk, 
ott marad a „nagy falon” túl, nem 
hittük, hogy hozzánk is betör” – 
kezdi a beszélgetést László. Egy 
évvel ezelőtt még részt vettek a 
márciusi nők napi vásáron, aztán 
hirtelen bezárult minden. A ren-
delések leálltak, kevés megtaka-
rított pénzüket kezdték felélni ők 
is. László egyéb elfoglaltság híján 
nekifogott a tavaszi munkáknak 
a kertben arra számítva, hogy a 
helyzet hamarosan rendeződik. 
Nem így történt. Vásárokat to-
vábbra sem szerveztek, viszont a 
kliensek ráébredtek, hogy az élet 
nem áll meg, születésnapok, ün-
nepek még ilyen áldatlan körül-
mények között is vannak. Ezekre 

pedig be kell szerezni valahonnan 
az ajándékot. 

„Rá kellett jönnöm: ha komo-
lyan foglalkozom a weboldallal, 
ha frissítem, új dolgokat teszek 
fel, ha jól mutatom be ezeket jó 
minőségű képekkel, akkor jönnek 
a rendelések” – meséli Nádudvary 
László. Hozzáteszi, mivel nem kell 
vásárokba járnia, nem költ uta-
zásra és szállásra, még pénzt is 
tud spórolni. Nádudvary László és 
szintén kézműves felesége, Mária 
arra használták ki a felszabadult 
szabadidejüket, hogy különféle 
kurzusokra iratkoztak be. Mind-
ketten tisztában vannak ugyanis 
azzal, hogy az online eladást sem 
lehet egy-két nap alatt felépíteni, 
ehhez is tanulásra, képzésre van 
szükség. László nyolc éve van je-
len az internetes oldalakon, de 
még mindig úgy érzi, fejlődnie 
kell. Naponta legalább egy órát 
arra szán, hogy feltöltse termé-
keit, kapcsolatban legyen az ügy-
feleivel, kérdésekre válaszoljon. 
Feleségével együtt beiratkozott 
egy internetes kurzusra, ahol me-
nedzsmentet, termékértékesítést, 
képszerkesztést, reklámfi lm ké-
szítését tanulnak. 

„Ha jó dolgozatot írunk, azt 
bizonyos pénzösszeggel is jutal-
mazzák a tanfolyam szervezői” 
– tájékoztat Nádudvary, aki első-
sorban ezüstékszerei által ismert 
Erdélyben. Felesége, aki batiko-
lással, kézműves textiláruk készí-
tésével foglalkozik, szintén online 
értékesíti termékeit, több webol-
dalon is jelen van alkotásaival. 
László szerint elengedhetetlen, 
hogy reklámokba is fektessenek 
pénzt és energiát, csakis ilyen mó-
don tehetnek szert vevőkre. Szer-
ződést kötöttek futárcégekkel, így 
árujukat bárhova biztonságban el 
tudják juttatni.

Marad a remény
Riportalanyaink beszámoltak ar-
ról is, hogy nem minden kézmű-
ves kolléga tudta túltenni magát 
a járvány okozta nehéz helyzeten. 
Egyesek apátiába estek, kétségbe-
esésükben nem dolgoztak, nem 
készítettek új munkákat, befucs-
csolt az üzletük. Van olyan kéz-
műves, aki kamionsofőrnek állt, 
hogy biztosítsa családjának a 
megélhetést. Akinek viszont ez a 
megélhetési forrása, nem adhatja 
fel egykönnyen. Nádudvary sze-
rint azok jártak rosszul e járványos 
időkben, akik kizárólag a vásárok-
ra alapozták termékeik eladását. 
Amikor aztán látták, hogy az áldat-
lan állapotnak nem lesz egyhamar 
vége, szakmát változtattak. Pásztor 
Krisztina megemlít egy esetet, ami-
kor Székelyföldön sikerült meg-
szervezni egy vásárt, de a szerve-
zők döbbenten tapasztalták, hogy 
nincs, akit meghívjanak rá, mert a 
jegyzékükben szereplő kézműve-
sek szüneteltették a munkát.

Molnár Attila, az Erdélyi Kéz-
míves Céh elnöke (portrénkon) 

lapunknak elmondta: utolsó vá-
sárukat, a Szalonnafesztet tavaly 
februárban sikerült megszervez-
niük. Olyan tagról nem tudnak, 
aki a járvány miatt teljesen fel-
adta volna hivatását, de többen 
szüneteltetik a munkát. „Akik 
maradtak, többnyire online érté-
kesítéssel foglalkoznak, ugyanak-
kor sokan áttértek arra, amit a céh 
régóta szorgalmaz: tudásukat is 
értékesítik, nem csak termékeiket, 
tehát bemutatókat, tanfolyamo-
kat, foglalkozásokat szerveznek” 
– tájékoztat Molnár. Hozzáteszi, 

hamarosan a kézmíves céh is indít 
tanfolyamokat, egyelőre a helyszí-
neket építgetik.

Bár a járvány hatásai a kézmű-
vesek munkájára is kihatott, soku-
kat anyagilag is megviselte, hiszen 
egy éve nem szerveznek vásárokat. 
Akik idejében elkezdték kiépíteni 
alternatív forgalmazási felülete-
iket, azoknak sikerült felszínen 
maradniuk. Nyilván nem minden-
kinek volt erre lehetősége, így csak 
reménykedünk, hogy a kézműves 
árusok vásárlóik hamarosan ismét 
személyesen találkoznak.

AZ ERDÉLYI KÉZMÍVES CÉH UTOLJÁRA TAVALY SZERVEZETT VÁSÁRT, ÍGY A KÉZMŰVESEK ONLINE TÉRBEN KÍNÁLJÁK PORTÉKÁIKAT

Nyílt tereken sem árulhatnak, de van megoldás
folytatás az                 oldalról1.
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