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Nem idegengyűlölet lapult 
alkalmazottai megnyilvánulásai 
mögött a Fany személyszállító 
társaság szerint, amely ezzel 
együtt fegyelmi kivizsgálást indít 
dolgozói ellen, miután a Króni-
ka Online megírta, hogy egyik 
sofőrjük kikelt magyarul beszélő 
utasai ellen. A lapunk által feltárt 
incidens nyomán hivatalos eljá-
rás is várható a diszkriminációel-
lenes tanács részéről.

 » ROSTÁS SZABOLCS

L apunk csütörtökön olvasói beje-
lentés alapján számolt be hon-
lapunkon arról, hogy a távolsági 

autóbuszjáratokat üzemeltető Fany 
egyik sofőrje erélyesen rászólt ma-
gyar nemzetiségű utasaira, hogy ne 
beszélgessenek anyanyelvükön. Az 
incidens aznap történt a társaság Ko-
lozsvár–Kisfenes (Finișel) között köz-
lekedő járatán, és a panaszos szerint 
a járművezető egyértelműen a beszélt 
nyelv miatt ripakodott rájuk. „A sofőr 
azt mondta: »Befejezitek már? Mert 
komplett leizzadtam. Mit gondoltok, 
valaki tűri azt, amit ti csináltok? Senki 
nem ért semmit!«” – idézte fel a sofőr 
szavait lapunknak a magyarfenesi 
nő. A panaszos szerint amikor azt kér-
dezte a buszvezetőtől, hogy a beszéd 
zavarja-e vagy a magyar nyelv, a sofőr 
azt válaszolta: mindkettő. A súlyosan 
diszkriminált nő lánya a történteket 
követően tárcsázta a cég panaszbe-
jelentésekre fenntartott vonalát, itt 
azonban a diszpécsertől azt a választ 
kapta, hogy a sofőr magaviselete jo-
gos volt, mivel „Romániában élünk, és 
olyan közösségben, ahova több román 
és magyar falu is tartozik, nem hasz-
nálhatja az anyanyelvét”.

Bocsánatkérés 
és fegyelmi eljárás
Lapunk a történtek nyomán megkeres-
te a kolozsvári székhelyű közlekedési 
társaságot, ahol a panaszirodánál pén-
teken előbb azt válaszolták, hogy nem 
tudnak a történtekről, de a jelzetteket 
továbbítják a vezetőségnek. Néhány 
óra elteltével írásos választ juttattak el 
szerkesztőségünkhöz, amelyben Vlad 
Sabo igazgató először is megköszönte, 
hogy jeleztük a panaszt, majd a cég 
nevében bocsánatot kért „az okozott 

kellemetlenségekért”. „A sofőr és a 
diszpécser magatartása kapcsán fe-
gyelmi intézkedéseket foganatosítunk 
a munkaköri leírásuk alapján, hiszen 
a történtek befolyással vannak cégünk 
hírnevére, és nem válnak tevékenységi 
körünk dicséretére” – közölte a távol-
sági járatokat üzemeltető cég vezetője.

Vlad Sabo a továbbiakban a sofőr 
idegengyűlölőnek vélt magatartása 
kapcsán fontosnak tartotta megál-
lapítani, hogy az illető dolgozónak 
vannak magyar családtagjai (tétele-
sen a veje), és nem a magyar nyelv-
használat ellen emelt szót, csak azt 
kérte az utasoktól, hogy beszéljenek 
halkabban, amit szerinte a többi utas 
is meg tud erősíteni. „A hangerőre 
hívta fel a fi gyelmet, semmiképpen 
sem a beszélt nyelvre” – olvasható a 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott állás-
foglalásban, amelyben a Fany azt is 
megemlíti, hogy a cégnél sok nemze-
tiségű alkalmazott dolgozik „anélkül, 
hogy nemzetiségi, kulturális, vallási 
vagy politikai alapon hátrány érné”. 
Bár a cég vezetője szerint „félreértés” 
állt a háttérben, elnézést kérnek a tör-
téntekért, ugyanakkor arra kérik a pa-
naszost, hogy fáradjon be a társaság 
székhelyére, hogy személyesen kér-
jenek tőle bocsánatot. (Ezen a helyen 
a Krónikának az incidensről először 
cikkező munkatársát nevezik néven, 
vélhetően tévedésből).

Feljelentés a 
diszkriminációellenes tanácsnál
A személyszállító társaság ugyanakkor 
vélhetően nem ússza meg ennyivel, és 
állami intézményeknek is magyarázat-
tal kell szolgálnia a történtekre. Antal 
Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szer-
vezetének ügyvezető elnöke a Krónika 
cikke nyomán egyeztetett a megen-
gedhetetlen elbánásban részesített 
magyarfenesi utassal, és a történtek 
miatt feljelentést fog tenni az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács-
nál (CNCD). „Elfogadhatatlan, hogy 
2021-ben ilyen történjen!” – szögezte 
le közösségi oldalán a megyei önkor-
mányzati képviselő. Mindezt lapunk-
nak az érintett is megerősítette, akitől 
megtudtuk, az RMDSZ hivatalos felje-
lentést tesz a nevében a buszjáraton 
történt megkülönböztetés miatt.

A magyarfenesi hölgy egyúttal cáfol-
ta a Fany állásfoglalásának állításait, 
leszögezve: nem beszéltek hangosan, 
a sofőrt egyértelműen a magyar be-
széd zavarta. „Nyilvánvalóan ezért 

szólított meg bennünket, nem másért, 
hiszen a hangoskodó kisfenesi román 
gyerekek nem zavarták. Egyébként a 
sofőr ma is kiviselte magát, Magyarló-
nán nem volt hajlandó felvenni egy ti-
zenéves gyereket, akivel szemben ocs-
mány szavakat használt. Tűrhetetlen, 
ahogy ennek a cégnek néhány alkal-
mazottja viselkedik, nálunk hatalmas 
a felháborodás emiatt” – panaszolta 
lapunknak pénteken a Kolozsvár kö-
zeli Magyarfenesen élő nő, arra utalva, 
hogy a többségében magyarok lakta 
település közösségi oldalán rengete-
gen számoltak be a busztársasággal 
kapcsolatos kellemetlen élményeikről 
a Krónika cikke nyomán. Egyébként A 
fele-fele arányban magyarok és romá-
nok lakta, 4500 lelkes Kolozs megyei 
Tordaszentlászlóhoz három magyar – 
Tordaszentlászló, Magyarfenes és Ma-
gyarléta –, illetve öt román többségű 
– Hesdát, Románléta, Kisfenes, Rákos 
és Sztolna – település tartozik.

Az incidens kapcsán fontos leszö-
gezni, hogy a nemzetközi jogszabá-
lyokon – köztük a Regionális és Ki-
sebbségi Nyelvek Európai Chartáján 
– túlmenően a román alkotmány is 
szavatolja a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó polgárok szabad nyelvhasz-
nálatát. Ugyanakkor a román kor-
mány 2000/137-es számú, a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi for-
májának megelőzését és büntetését 
célzó rendelete értelmében diszkrimi-
nációnak minősül bármilyen megkü-
lönböztetés, kizárás, korlátozás vagy 
előnyben részesítés faji, nemzetiségi, 
etnikai, nyelvi, vallási, társadalmi ho-
vatartozás, nemi vonzalom, valamint 
valamely hátrányos csoportba való 
tartozás, vagy bármely más kritérium 
alapján, amelynek az a célja vagy ha-
tása, hogy korlátozza vagy eltörölje a 
törvény által elismert emberi jogok és 
a szabadságjogok egyenlő feltételek 
mellett történő gyakorlását a politika, 
a gazdaság, a társadalom, a kultúra és 
a közélet valamennyi területén.

Egy nemrég született módosítás nyo-
mán ugyanakkor akár börtönbüntetés 
is kiszabható diszkriminációra való 
felbujtásért. A bukaresti képviselőház 
júniusban úgy módosította a bünte-
tő törvénykönyvet, hogy 6 hónaptól 3 
évig terjedő szabadságvesztéssel vagy 
pénzbírsággal sújtható az erőszakra, 
gyűlöletre vagy diszkriminációra való 
felbujtás bizonyos társadalmi kategó-
riákba tartozó személy vagy személyek 
ellen.

 Erdélyi tudósítások 2021. július 12.
hétfő

Vorbiți 
românește!

A két világháború között – főleg a Trianont követő 
évtizedben –, az erdélyi hivatalokban gyakori lát-
vány volt a fenti címben idézett szöveg: „Beszélje-
nek románul!”. A nemzeti kisebbségeket megalá-
zó rendelettel sok helyen kínozták a magyarokat, 
hiszen az új hatalom mindent elkövetett, hogy a 
múlttal együtt megtörje és kitiltsa a közéletből a 
magyar nyelvet is. Az elmúlt száz esztendőben ez a 
törekvés azonban nem járt sikerrel, de azért napja-
inkban is próbálkoznak vele.

A többségében magyarlakta Kolozs megyei Ma-
gyarlóna, Magyarfenes, Tordaszentlászló és Ma-
gyarléta érintésével az odébb fekvő román falvak-
ba tartó távolsági buszjáraton kirobbant botrány 
jól mutatja, hogy egyes gépkocsivezetők részéről 
mekkora igény lenne a régmúlt idők magyarellenes 
felirataira. De bármennyire is szeretnék, ezeket a 
szövegeket már nem lehet buszokban sem kitenni, 
ez viszont nem akadályozza meg a sértegetőt, hogy 
rászóljon a magyar anyanyelvű utastársra: fogja be 
a száját. Pechére azonban most emberére talált egy 
olyan magyarfenesi ingázó személyében, akinél 
betelt a pohár. A sofőrnek ugyanis nem ez az első 
magyarellenes kirohanása a Kolozsvárról induló út-
vonalon. Az ingázók azt már szóvá sem teszik, hogy 
a buszjáratokon időnként tüntetőleg bömböl a ro-
mán népzene, hadd szokja a magyar fül.

A kalotaszegi falvak utasait sértegető román busz-
sofőr magatartása nem egyedi eset Erdélyben. Üz-
letekben, hivatalokban, buszokon, kórházakban 
gyakran találkozunk ehhez hasonló megjegyzések-
kel, amikor rendszerint csak a saját nyelvét beszélő 
román hivatalnok, eladó, jegykezelő, buszsofőr, 
orvos vagy nővér nem tudja elfogadni, hogy nem-
csak románok, hanem magyarok is élnek Erdély-
ben. Akiknek épp úgy joguk van saját anyanyelvük 
használatához, mint a románoknak. Még akkor is, 
ha az egységes és oszthatatlan nemzetállamként 
defi niált Románia alkotmánya mindenek fölött álló 
nyelvvé emelte a románt, íratlanul is megbélyegez-
ve a más nyelvet beszélő népeket, főleg a magyart.

Azzal, hogy a magyarfenesi ingázó hölgy a köz-
vélemény elé tárta a történteket, fontos lépést tett 
azok számára is, akik eddig tűrték a faragatlan 
alkalmazott viselkedését. Ezek a gondok ugyanis 
csak a közvélemény bevonásával orvosolhatók. A 
buszon utazók is tisztában kell hogy legyenek azzal: 
nem lehet büntetlenül sértegetni embertársainkat 
csak azért, mert az más nyelvet beszél. Az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács elé kerülő ügy fontos 
állomása a harcnak, amely a mindennapjainkról 
és az anyanyelvhasználathoz való jogunkról szól. 
Amit csak erélyes fellépéssel és jogérvényesítéssel 
lehet Romániában kiharcolni, ahol vannak ugyan a 
diszkrimináció különféle módozatait büntető tör-
vények, de a jogszabályok előírásaiból csak annyit 
alkalmaznak, amennyit ki tudunk harcolni. Kötve 
hiszem, hogy a sajtó bevonása nélkül következmé-
nye lenne a hasonló magyarellenes megnyilvánulá-
soknak, amelyek ha el is jutnak a cégvezetőkhöz, 
legfeljebb legyintenek rá. És csak akkor ígérnek 
kivizsgálást, ha már nyilvános cirkusszá dagadt 
az ügy, ahogyan az legutóbb Sepsiszentgyörgyön 
is történt, a Profi  üzletlánc egyik helyi üzletében a 
magyar alkalmazottakat vegzáló román főnök ma-
gatartása miatt.

Mivel sok esetben cégek szolgáltatásairól van 
szó, a magyar közösség azzal tehet a legtöbbet, 
ha a vállalkozók tudtára adja, hogy vásárlóként el-
várásai vannak irányukban. Ahogyan számos cég 
a Székelyföldön kívüli településeken is igyekszik 
kétnyelvű feliratokkal becsábítani üzleteibe minél 
több vásárlót, a magyar utazóközönség ezúttal ha-
sonló gesztust várhat el a szállítási vállalattól is. Ha 
nem lesz érdemi változás, a helybélieknek érde-
mes tovább lépniük, hiszen a korábbi években már 
felmerült annak a lehetősége, hogy Tordaszentlász-
lóra és Magyarfenesre jelenleg a szomszédos falu-
ba, Magyarlónáig közlekedő kolozsvári városi busz 
járjon ki. Itt lenne az alkalom a régi terv felmelegí-
tésére, hogy a Fany utasszállítási vállalat is érezze, 
magyar ügyfeleit is meg kell becsülnie.
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BOCSÁNATOT KÉR ÉS FEGYELMIT INDÍT A FANY, DE EZZEL NINCS LEZÁRVA AZ ÜGY

Magyarellenesség a buszon

Befaroltak. Diszkriminációellenes eljárásra számíthat a Fany személyszállító társaság




