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„Bezzeg Románia”,
„Bezzeg Magyarország”

Nemrégiben egyházmegyénk egyik gyülekezetében egy 
Dan Tanasáéhoz fogható „hivatalos feljelentő” miatt a 
közösség elöljárói kénytelenek voltak lecserélni a pap-
lak falán a még a Ceaușescu-érából ottmaradt hivatali 
táblát. Pusztán azért, mert a felíráson a magyar szöveg 
szerepelt elöl. Nyilván tudom én, hogy az ármányko-
dásnak megvan a törvénnyel aládúcolt paragrafusa, 
mégis csodálkozom, hogy a XXI. században „bezzeg 
Romániában” az eff éle praktikáknak még helye van. 
Ide sorolhatók a véget nem érő zászlóperek is.

Ez a gondolat akkor erősödött fel bennem, amikor az 
elmúlt hetekben néhány napot a méltán híres Békés 
megyei fürdővárosban, Gyulán töltöttem. Ott az előbbi-
eknek épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Sokan a ked-
ves olvasók közül bizonyára tudják, hogy a csendes, 
rendezett kisvárosban román nemzetiségű lakosok is 
élnek. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a vala-
mivel több mint 30 ezres helyben lakó 3,1 százaléka 
román nemzetiségűnek vallotta magát. Jóllehet ez mé-
lyen alatta van a nálunk meghatározott 20 százalékos 
minimumnak a kisebbségekre nézve, mégis meglepő 
jelenséggel találkoztam a viharsarki városban.

Szállodánkban a kiírásokon a román szöveg is követ-
kezetesen szerepelt. Valószínűleg elsősorban az ősho-
nosokra való tekintettel, no, meg a tömegesen érkező 
román turistákra odafi gyelve. Aztán sorra vettem Gyula 
két meghatározó intézményének, a román tannyelvű 
iskolának és az ortodox püspökségnek környékét. Az 
alap- és gimnáziumi fokú képzés és kollégium meg-
nevezése románul szerepel elöl, és utána következik 
a magyar. De így van ez minden más kiíráson. Sőt, a 
helység neve – Giula – csak románul van feltüntetve! Az 
iskola előtt a névadó Nicolae Bălcescunak, az 1848-as 
havasalföldi forradalom egyik vezetőjének szobra áll. A 
rajta lévő idézet, mely tőle származik, ugyan történelmi 
léptékű, csak románul vésetett fel a büsztre („Sufl etu–

mi te slăvește încă/Înzeită libertate”. Szabad fordítás-
ban: „Lelkem még magasztal téged, istenített szabad-
ság”). És láss csodát, a modern épület homlokzatán 
a magyar és uniós lobogó mellett ott ringatta a szél a 
román piros-sárga-kék trikolórt is! Tessenek ezt elkép-
zelni: piros-fehér-zöld lobogó a nagybányai Németh 
László magyar gimnázium oromzatán!

Aztán, hogy némiképp hazabeszéljek – be kell val-
lanom, némi kíváncsiságtól vezéreltetve –, az ortodox 
püspökség székháza és temploma felé is elsétáltam. 
Ott is az iméntiekhez fogható meglepetéssel találkoz-
tam. Bizonyára jogi csűrcsavarással kiötlött rendel-
kezés mögé bújva nem vitatkoztak azon, hogy milyen 
nyelven, milyen betűnagysággal kell a névtáblán a fel-
írásnak szerepelnie, mert a főbejárat jobb és bal olda-
lán azonos méretű táblán és betűkarakterrel szerepel 

románul és magyarul az intézmény neve. Érdekes mó-
don az sem okoz semmiféle galibát, hogy az ortodox 
egyház története csak románul olvasható kétméretes 
márványtáblán.

Így karácsony felé közeledve, az alkonyba hajló dél-
utánon a szálloda felé bandukolva azon morfondíroz-
tam, milyen jó lenne, ha a „népek Krisztusa” (egy 56-os 
dokumentumfi lm címéből kölcsönöztem a hivatkozási 
alapot) ráébresztene minden nemzetet a bibliai igaz-
ságra: „Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem sza-
bad... mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban”. 
(Gal 3,28) Ebből fakadóan nincs más választás itthon 
sem, mint megszívlelni József Attila fi gyelmeztetését, 
„... s rendezni végre közös dolgainkat/ ez a mi mun-
kánk, és nem is kevés” (József Attila: A Dunánál).

A még hátralevő rövid életemben várom azt a pillana-
tot, amikor honi tájainkon a kisebbségi jogok tekinteté-
ben, a többség részéről „bezzeg Magyarország” lesz a 
követendő példa! Addig pedig – ugyan ez nem a reklám 
helye – ajánlom az itthoni nemzet- és országféltő pol-
gártársaimnak, látogassanak el a békés kisvárosba, és 
személyesen győződjenek meg a magyarok vendégsze-
retetéről, illetve az általam leírtak igazságtartalmáról.

A szerző a nagybányai református egyházmegye
nyugalmazott esperese

Kimondott uszítás

Kolozsvárt jártamban ismételten leltározom szülővárosom-
ban a román térhódítás újabb és újabb jeleit. Az új emlék-
táblák jó része az együttélés múltját hozza felszínre, s ha 
nem jár együtt a mieink eltüntetésével, nem kifogásolha-
tóak, ámbátor tetten érhetőek a kiegyensúlyozatlanság és 
a másik beárnyékolásának hangsúlyai is e térfoglalásban. 
Más emlékjelek viszont olyan ordas hazugságok és törté-
nelemhamisítás megörökítései, melyeket nem szóvá tenni 
bűn és vétek. A megmaradt kolozsvári magyarság március 
15-ei szerény felvonulásait a főtéri templomtól az egykori 
Biasini-szállóig, ahol a Petőfi -emléktáblát szokás megko-
szorúzni, jó évtizednél hosszabb ideje egy kimondottan 
uszító érctábla szemenszedetten rosszindulatú, rágalma-
zó és aljas szándékból született felirata szentségteleníti 
meg. A bejárat mellett terpeszkedő érctábla azt állítja, hogy 
a ’48-as magyar forradalom és szabadságharc az erdélyi 
románok számára népirtással volt egyenértékű, ami nem-
hogy nem igaz, de kimondott soviniszta manipuláció. Lásd 

az illusztrációt! 40 ezer román áldozatról és 230 felégetett 
faluról ír az „arisztokrácia” vezette harc számlájára. Hon-
nan e képtelenség?

Egyed Ákos történész nézett utána a tragikus konfl iktus 
tényeinek. Ő írja: aki kitalálta a számokat, tudományta-
lanul járt el: „Természetesen 1849 végén még senki sem 
tudhatott reális számokat mondani az 1848–49-es erdélyi 
polgárháború áldozatairól. Ezt a hiányt az adat szerzője 
úgy hidalta át, hogy 2400 erdélyi román falut alapul véve 
kĳ elentette: minden faluban a magyarok elpusztítottak 
10–20 románt, ezt a teljesen tudománytalan módszert 
átvette Gelu Neamțu is. A hivatalos felmérések azonban, 
amelyeket az osztrák hatóságok rendeletére hajtottak 
végre 1850-ben, a román áldozatok számát 4366 főben 
állapították meg, ami nem foglalja magában a harc köz-
ben elesettek számát. George Barițiu 1890-ben 6000 ro-
mán polgári lakos haláláról számolt be, s ezt fogadta el 
újabban Liviu Maior is. Legyen szabad megemlítenünk a 
fentiekkel kapcsolatban, hogy korabeli források szerint az 
erdélyi magyar lakosság vesztesége a polgárháború kö-
vetkeztében mintegy 7500–8500 főt tett ki.” (Egyed Ákos, 
Magyar Kisebbség. 2000/1). Amíg a táblát nem veszik le, 

addig az azt hirdeti, hogy a szégyenteljes Funar-korszak 
nem ért véget a kincses városban.

A szerző író, újságíró

Mit üzennek az oltatlan
orvostanhallgatók?

A minap beszámoltak a lapok arról, hogy a szucsávai bíró-
ság helyt adott a jászvásári diákliga által közvetített perben 
a Marosvásárhelyen tanuló öt orvostanhallgató kérésének, 
miszerint hatálytalanítsák az egyetem vezetőségének ko-
rábbi döntését, amelyet amúgy a marosvásárhelyi diákszö-
vetségek és vezetőik „teljes mellszélességgel” támogattak. 
A döntés az egyetemisták órákon és gyakorlatokon való 
részvételét, illetve bentlakási helyeit zöldigazolványhoz kö-
tötte. Ellene korábban tiltakozó felvonulást szerveztek a leg-
feljebb tízszázalékos abszolút kisebbséget kitevő oltatlanok 
hangadói. A közel tízezer diplomavárományost beiskolázó 
marosvásárhelyi egyetemen tanulók – az alapképzésben 
tanulók hozzávetőlegesen fele az orvosi karokon – közül 
mintegy kétszáz diák írta alá azt a petíciót, amelyben kér-
ték az egyetem vezetőségét, vonja vissza döntését. Mivel 
ez nem történt meg, törvényszékhez fordultak az általuk 
vélt igazság – és tegyük gyorsan hozzá: érdekeik – védel-
mében. Talán érdemes a számoknál elidőzni: néhány szá-
zalék tiltakozik, egy ezrelék fellebbez. Sikerrel. Mondhatni, 
a bíróságok érzékenyek a kisebbségi problémák iránt. Az 
emberi jogok, a demokrácia kiteljesedése nevében felka-
rolják őket. Szóval, az oltatlan orvostanhallgatók – minden-
féle oltást támogató egészségügyi érv ellenére – jó eséllyel 
és eredményesen perelnek egyéni jogaik védelmében. Sőt 
jászvásári barátaik és elvtársaik közvetítésével nyilvánosan 
kérik a marosvásárhelyi diákvezetők menesztését, amiért 
„nem az eljárást kezdeményező öt egyetemistát, hanem az 
egyetem vezetőségét támogatta ebben az ügyben”. Azaz, 
a számoknál maradva ezúttal is: mivel a diákszövetség 
vezetői nem az öt fellebbező igaza mellé, hanem a nyolc-
vantagú egyetemi szenátus, az annak egynegyedét kitevő 
diákok közösen elfogadott véleménye mellé állt. Érdekes 
következményeket állapíthatnánk meg, ha a tízszázaléknyi 
oltatlan orvostanhallgató, a körükben is kisebbséget kép-
viselő petíció-aláírók, vagy éppenséggel az öt perelő egye-
temista szakmai, tanulmányi, közösségi stb. munkásságát 
elemeznénk. Ilyen tudományos felmérés természetesen 
elképzelhetetlen, már a statisztikai elemzésre is sűrűn em-
legetnék a diszkriminatív minősítéseket. Mégis, az orvosi 
hivatás jegyében esetleg párhuzamba állíthatnánk az oltást 
szakmai, egészségügyi okokból is támogató diákvezetők, 
szenátusi tagok felelősségérzetével. Mert miközben a tét 
a társadalmat alkotó polgárok egészsége, életminőségük 
javulása, elvárható, hogy az egyéni jog a közösségi érdek 
alárendeltje legyen. A tízszázaléknyi oltatlan egyetemista 
alacsony kockázattal elvegyül a 90 százalékot kitevő oltot-
tak között. Csak a nyájimmunitáson túl ne alkosson olyan 
„belső köröket”, akár leendő betegeikkel együtt, amely már 
járványügyi kockázatot jelentsen. És miközben egyikük sem 
jut orvosi diplomához anélkül, hogy ne legyen tisztában a 
fertőző betegségek járványtanával és az oltás jótékonysá-
gával, megmarad a nyugtalanító jövőbeni kérdés: mi lesz 
akkor, amikor a gyermekkori fertőző betegségek elleni ol-
tást megtagadó szülők sorra nyerik a pereket az emberjogi 
bíróságokon? Érdemes továbbgondolni, merre tartunk.

A szerző marosvásárhelyi egyetemi tanár
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Senkit nem zavar Magyarországon, hogy a gyulai román iskola homlokzatán fent található a román felirat




