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#Együtt a gyűlölet ellen,
avagy beszélhetünk-e

magyarul a Román Televízióban?

Személyes, illetve a magyar közösség elleni támadás 
miatt csatlakoztam az Etnikumközi Kapcsolatok Hivata-
la által kezdeményezett Együtt a gyűlölet ellen (#Uniți-
ContraUrii) kampányához.

Tavaly március óta a Román Televízió temesvári te-
rületi stúdiója erőteljesen jelen van a közösségi mé-
diában, Facebook- és YouTube-oldalunk naponta több 
tartalommal frissül. A regionális magyar adás, a Körkép 
a végekről riportjai szintén ide kerülnek fel. Az új mé-
dium rengeteg előnnyel jár, leginkább annak örülök, 
hogy jobban és nagyobb számban érem el a nézőket. 
3-4 éve átlagban 100-300 nézője volt egy-egy riportnak, 
a pandémia elején megugrott 1500-3000-re, mára ez a 
szám is bőven megduplázódott. Summa summarum, 
nem babra megy a játék. A TVR Temesvár Facebook- és 
YouTube-oldalán a Körkép a végekről egyenértékű bár-
melyik másik műsorral: vizuális tartalomként jelenik 
meg a felhasználóknak. A reakciókból, hozzászólások-
ból, megosztásokból kiderül, hogy nagyon sok román 
nézője lett a magyar nyelvű adásnak. Hosszú elemzés 
tárgya lehet kideríteni, hogy ki miért (nem) nézi meg az 
egyes riportokat, azonban az biztos, hogy olyan embe-
rek is megindítják a videókat, akik nem magyar tartal-
mat keresnek a világhálón. Néhányan szóvá is teszik 
nemtetszésüket, kérdőre vonják a műsor jogosultsá-

gát, a magyar nyelv használatát a Román Televízióban, 
vagy csak egész egyszerűen alpári stílusban uszítanak 
a magyar közösség ellen. A műsornak új célközönsége 
lett, ismertük fel kollégáimmal! Közösen megbeszél-
tük, hogy nagyon fontos azoknak mesélni a magyar 
közösségről, akik az ellenséget és a hazátlant látják 
bennünk. Ugyanakkor a hozzászólások moderálásáról 
is egyeztettünk, mert sajnos némely a gyűlöletbeszéd 
témakörét teljesen kimerítette.

2020 nyarán Laczikó Enikővel, az Etnikumközi Kap-
csolatok Hivatalának vezetőjével készítettem egy hosz-
szabb interjút az online gyűlöletbeszédről. A követ-
keztetések nagyon röviden, leegyszerűsítve: Románia 
Alkotmánya biztosítja a kisebbségek számára az anya-
nyelv használatát. Senkinek nincs joga ezt korlátozni, 
még az online térben sem. A honlapok, online csopor-
tok, oldalak adminisztrátorának kötelessége közbe-
lépni, ha kisebbségellenes gyűlöletbeszédet észlel. A 
higgadtságra való felkéréstől a hozzászólás törléséig 
(elrejtéséig) vagy kitiltásig több lehetőség is van köz-
belépni. Fontos tudni, hogy jogilag nincs különbség az 
online, vagy az élő szóban megfogalmazott gyűlöletbe-
széd között, így feljelentéssel és pénzbírsággal is zárul-
hat egy kisebbségek ellen uszító hozzászólás. Hogy a 
törvényszéki út mennyire hosszas és mennyire járható, 
az más kérdés, sajnos nincs kitaposva. De a tapasztalat 
azt mutatja, hogy az anyanyelv használatával kapcsola-
tos alapjogok ismertetése már elgondolkodtat egy-egy 
goromba hozzászólót.

Nemcsak a magyar közösséget éri online támadás. 
Sajnos az elmúlt másfél évben megnőtt a romák el-
leni gyűlöletbeszéd (a koronavírus terjesztésével vá-
dolták őket), vagy a temesvári helyhatósági válasz-

tásokon és a karanténellenes tüntetésekkor egyesek 
neonáci hangnemet választottak véleményük kifeje-
zésére. A jelenség általános, az oltást népszerűsítő 
orvosok, újságírók, elismert személyek, civil szer-
vezetek és nők is kaptak durva hozzászólásokat és 

fenyegetéseket. Ugyanakkor nem szabad nem észre-
venni a csendes többséget sem, akiket nem zavar a 
riportban használt nyelv, akik konkrétan a téma miatt 
néznek meg vagy osztanak meg egy-egy jó anyagot. 
A műsor ilyenkor éri el igazán a célját: összeköti a 
bánsági magyarokat az ország különböző részein 
élő, különböző nyelveket beszélő emberekkel. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy van egy kultúránk, amit be 
tudunk mutatni, vannak élő, aktív közösségeink, 
vannak kiemelkedő személyiségeink, van egy gazdag 
történelmünk, ugyanakkor vannak problémáink is, 
mint bárki másnak.

A fi gyelemfelkeltő kampány májustól augusztusig 
tart az online térben, a hivatal Facebook-oldalán. Ed-
dig közéleti személyiségek, politikusok és művészek 
csatlakoztak.

A szerző a Román Televízió temesvári stúdiójának
szerkesztője

Quo vadis,
hungarofób Európa?

A homofób pedofi ltörvénynek titulált, a mi térségünk-
ben az abszolút többség abszolút többsége által telje-
sen normálisnak tartott magyarországi törvény miatt na-
gyon meleg hőhullám érte el az Európai Unió korifeusait 
és az Európai Parlament gyűléstermeit. A kánikulát csak 
az enyhítette némiképpen, hogy a képviselők „végre” 
egyenlő jogokat biztosítottak a férfi aknak, és immár 
lehetővé tették számukra is a gyermekszülés szabad-
ságát. No meg az, hogy Európa civilizáltnak vélt nyu-
gati fele „kiváltságos alaphelyzetében” minduntalan 
hangoztatja: bármiféle diszkrimináció ellen kiáll, és ha 
kell, gazdasági szankciókat helyez kilátásba. Szomorú 
az, amikor a szeretet helyét a gyűlölet, majd a gazdasá-
gi függőség felsőbbrendűségének éreztetése váltja fel 
egy családban, kisebb-nagyobb közösségben. És ki az 
elsődleges hibás mindebben? Akinek hatalma van akár 
az előidőzéséhez, akár a megakadályozásához.

Számomra a legszomorúbb az, hogy a politika ellepte 
mindennapjainkat, a bőrünk alá férkőzött, még a sport 
sportszerűségét is megfertőzte. A homofób hungarofó-
bia nem kerülte el a focit sem. Nemrég vált nyilvánossá 
a hír, miszerint egyes magyar szurkolók diszkriminatív vi-
selkedése miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
három hazai mérkőzést zárt kapussá ítélt, százezer euró-

ra büntette a magyar szövetséget, melynek „Egyenlő Já-
ték” feliratú molinót kell majd kifeszítenie a nézők nélkü-
li találkozókon. Az okok között szerepelnek: huhogások, 
rasszista bekiabálások, homofób dalok éneklése. Mind-
járt bosszúra gondolhatunk, mivel Magyarország képes 
volt egyedüli kivételként telt házas meccseket rendezni a 
csillapodó koronavírus-járvány idején, és nem járult hoz-
zá a müncheni stadion szivárványszínű kivilágításához. 

Ugyanis az az „Európa” hozta ezt az ítéletet, amely nem 
indított vizsgálatot a magyar himnusz éneklése alatt a 
pályára rohanó és szivárványszínű zászlót lobogtató férfi  
ügyében, nem érdekelte, hogy a magyar hálóőrt vizes-
palackokkal dobálták meg a francia szurkolók, és nem 
szégyelli magát a világhálón elterjedt fényképért, ame-
lyen tucatnyi boldog holland szurkoló összehugyozza az 
egyik pesti utcát.

Európa nagyon veszélyes, káros és saját értékeit, jö-
vőjét veszélyeztető „játékot játszik”. Ami a focit illeti. 
Bármely több ezres, tízezres tömegben – főleg a nem 
legmagasabb erkölcsi átlaggal rendelkező szurkolók 
körében – vannak kevésbé civilizáltan, primitíven és 
vulgárisan megnyilvánuló elemek. Ez igaz a magyar, ro-
mán, angol, holland vagy francia szurkolókra egyaránt, 
legfeljebb más-más sérelmeket, frusztrációkat, érzése-
ket felszínre hozva. Márpedig „ördögi folyamatnak” te-
kinthető, amely irreverzibilis indulatokat vált ki, ameny-
nyiben egyesek „megkülönböztetett bánásmódban” 
részesülnek a „szabadság, egyenlőség, testvériség” 
jegyében. Ráadásul következetlenül, politikai célokat 
követve, vagy legalábbis annak a feltétlen gyanújával. 
Sőt mi több: nincs olyan tömeg, sportrendezvényen 
kiváltképpen, ahol jól megfi zetett provokátorokkal ne 
lehetne lejáratni a becsületesen viselkedő és gondolko-
dó többséget. Végül, de nem utolsósorban: amikor egy 
fekete bőrű játékosra már nem mondható el, hogy „az 
a fekete”, csakis a rasszizmus vádjával dacolva, akkor 
már nagy baj van.

Erdélyi magyarokként mi jól tudjuk, hogy a kisebbség 
(újabban többség) megalázása, a kényszerelvárások 
erőltetése nem vezet jóra, ellenérzéseket szül. Mi azt 
is tudjuk, hogy az első világháborút igazságtalanul le-
zárók hozták létre Hitlert, vagy éppenséggel az erőszak-
kal exportált amerikai demokrácia az Iszlám Államot. 
Mi nemcsak a néhány évtizeddel korábbi diktatúrából, 
hanem emberi jogokból is gyakorlati tapasztalatokat 
nyújthatnánk az eltáposodó és már-már életképtelen 
Nyugatnak. Ehelyett lassacskán egy újabb diktatórikus 
rendszer szenvedő alanyai leszünk. Ha nem egyébért, a 
„migráns medvékért”, amelyeket az európai jogszabály 
nagyobb becsben tart, mint őshonos kisebbségi mivol-
tunkat. Dehát Brüsszelnek kell védenie az emberi élet-
teret immár veszélyeztető medvéket, miközben csak 
migránskvótákról szavaznak, és a macik befogadásáról 
hallani sem akarnak?

Európa keresztyén szellemisége megkopott. Már egy-
általán nem számít az, hogy valamikor éppen a keresz-
tyén Európát védtük tatártól, töröktől, szovjettől. Quo 
vadis, hungarofób Európa?

A szerző marosvásárhelyi egyetemi tanár
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 » Erdélyi magyarokként mi jól tudjuk, hogy 
a kisebbség (újabban többség) megalázása, 
a kényszerelvárások erőltetése nem vezet 
jóra, ellenérzéseket szül. 

 » Fontos tudni, hogy jogilag nincs különb-
ség az online vagy az élő szóban megfo-
galmazott gyűlöletbeszéd között, így felje-
lentéssel és pénzbírsággal is zárulhat egy 
kisebbségek ellen uszító hozzászólás.

Szivárványos zászlóval fut be egy szurkoló a Münchenben játszott német–magyar Eb-meccs előtt, a magyar himnusz alatt




