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Véget ért a Tusványos, megtörténtek a megszokottá vált 
bejelentések. A romániai területi átszervezésről még nem jött 
el a pillanat, hogy a magyar kormány és a román egyeztessen 
– hangzott el. Aztán erre a román válasz, hogy az a pillanat 
sohanapján lesz, mert erről csak álmában egyeztethet a ma-
gyar kormány, hiszen nem rá tartozik, és nem is fog rá tartoz-
ni soha. A szokásos hatalmi játszmák, amelyeknek tárgya, és 
elég sokszor áldozata az erdélyi magyar közösség is. 

Miközben az urak ezt vitatták, a nagyobbik fiam kijelen-
tette a nagyszüleinek (akiknél most vakációzik), hogy ő feltét-
lenül és nagyon gyorsan meg kell tanuljon románul. Ugyanis 
talált magának egy román barátot, akivel a szabadtéri óri-
ás-sakktáblán sakkoznak, csak nemigen tudnak értekezni a 
sakk nyelvén kívüli kommunikációban. Amint kiderült, a 
román gyerek is hasonló kéréssel fordult a szüleihez. Érdekes, 
egyik gyerek sem gondolt arra, hogy a másik tanulja meg az 
ő nyelvét. Ellenkezőleg, mindketten a másik nyelvét akarják 
megtanulni, hogy jobban összebarátkozhassanak. Közben 
arra lettem figyelmes, hogy a hazai magyar többségű piaco-
kon a dinnyeárusok magyarul írják ki, hogy „méz édes dinye”, 
és a hegyen túli árusok még magyarul is megtanulnak néhány 
szót, csak az árujukat tudják eladni. 

A gyerekek, és – hogy ne essek az elhamarkodott általáno-
sítás hibájába – az egyszerű falusi dinnyeárusok (eltérően a 
városi emberektől – lásd benzinkutaknál, szupermarketekben 
alkalmazott román árusok, és eltérően a politikusoktól legin-
kább) sokkal gyakorlatiasabban és bizonyos természetességgel 
tekintenek a nyelvhasználat kérdésére. 

A döntő többség, élükön a politikusokkal (legyenek azok 
Budapestről vagy Bukarestből) hajlamosak a jogainkat (az 
erdélyi magyar közösség jogait) egy hatalmi játszma része-
ként értelmezni. Hajlamosak vagyunk egyébként mindent 
így értelmezni: ha valaki valamit elnyer, akkor neki több lesz, 
de ha neki több van, akkor az valahol deficitet okoz. Nos, a 
dolgok nem mindig így működnek, és ha ebben a sémában 
értelmezzük őket, akkor valamiért mindig kárvallottaknak 
fog juk érezni magunkat, illetve ha valamit elnyerünk, akkor 
mindig félteni fog juk azoktól, akiktől azt mondjuk, elnyertük 
(azok pedig egy képzeletbeli egyensúly visszaállítása érdeké-
ben akármikor úgy gondolhatják, hogy mindent vissza). 

A politikusoknak fontos, hogy valamit cselekedjenek, ered-
ményeket tudjanak felmutatni, erről kommunikáljanak. Eb-
ben pedig a megvívtuk, megszereztünk valamit, megadtunk 
valamit kifejezések kerülnek előtérbe. Így vész el a dolgok 
természetessége. Így kezdjük félreérteni a történéseket. Azt 
érezzük, hogy ha románul kell beszéljünk, akkor valamivel 
megrövidítettek minket, hiszen mi magyarul kellene beszél-

jünk. Nem egy helyzetet ítélünk meg, hanem egy téves el-
mélet szerint próbálunk minden helyzetet megítélni. Ezzel 
szemben a románok azt gondolják, hogy ha mi elnyertük a 
magyar nyelv használatához való jogot, akkor az őket meg-
rövidítette. Ha magyarul kell beszéljenek, úgy érzik, vereség 
számukra – és a természetes udvariasság és tisztelet érzése 
helyett inkább a gyűlölet érzése ébred bennük. Elvesztettük 
az emberközi kapcsolatok természetességét. Azt a természe-
tességet, ami évszázadokon keresztül jellemző volt az erdélyi 
térségre. Megváltozott a gondolkodásmód, most ezek a dolgok 
nem természetszerűleg, Istentől adva vannak, hanem „elve-
szik”, „megadják”, „megszerzik”, „követelik”, „támogatnak 
megszerzésében” stb., nem folytatom, ismerik a szlogeneket.

A kérdés az, miért nem tudunk visszatérni arra a természe-
tes állapotra, amit a fenti két gyerek esete jelöl? Vannak dolgok, 
amiket meg kell szerezni, a források végesek, ezekért meg kell 
küzdeni, ezt értjük. De a nyelvi jogok nem ebbe a kategóriába 
tartoznak, ezek pluszként jelentkeznek egy rendszerben, hoz-
nak valamit, nem elvesznek. Ezt az egyszerű megközelítést va-
lahogy elveszítettük, és a fogalmainkból is száműztük. Inkább 
az egymásnak feszülés alapján értelmezzük a helyzeteket. És a 
fogalmakból az egymásnak feszülés átmegy fokozatosan a csele-
kedetekbe is visszavonhatatlanul. Természetesen, ha a gyereke-
ink nem másként gondolják majd. 

Hatalmi játszmák
  NézőpoNt n Isán István Csongor

hirdetések

Bűnügyi eljárás indul a székely gárda alelnöke ellen

Elkobozták Csibi portékáit
a pénzügy, a bevándorlási hivatal, 
valamint az ügyészség által ki-
rendelt rendőrök csaptak le Csibi 
Barna standjára a 22. Bálványosi 
nyári szabadegyetem és diáktá-
bor pénteki napján. az elkobzott, 
nacionalista és idegengyűlöletre 
uszító árukészlet megközelítőleg 
három-négyezer lejben fáj eddig a 
székely gárda kulturális és Hagyo-
mányőrző egyesület alelnökének.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Elkobozták Csibi Barna szin-
te teljes árukészletét a 22. 
Tusványos pénteki napján. 

A sajtó figyelmét a szervezők egy 
csoportja hívta fel a rendkívüli ese-
ményre, miszerint az ügyészség által 
kirendelt rendőrök, a bevándorlási 
hivatal és a pénzügy emberei leltár-
ba veszik és fekete műanyag zsákok-
ba gyömöszölve elviszik a Székely 
Gárda Kulturális és Hagyományőr-
ző Egyesület alelnökének javait. 

A Székelyföld nem Románia!, a 
Trianon előtti Román Királyságot 
ábrázoló „Románia, én így szeret-
lek!”, „Szabadságot Budaházynak, 
Szabadságot a politikai foglyok-
nak!” feliratú pólók mellett elzsá-
kolták a rovásírással írt Hét meg hét 
magyar népmese, az Egri csillagok 
című könyvet, magyarságtudományi 
füzeteket, oltott papírokat, amelyek 
a Csángó Himnuszt, a Székely Mi-
atyánkot, az Adósunk Európa című 
verset, a Hontalanság Hitvallása 
című verset tartalmazzák, rovásírás 
oktatókönyvet, valamint írószereket 
és autósmatricákat is.

A rajtaütésszerű akciót a Hun-
nia Nemzeti Műhelyt képviselő 

termékeket árusító Csibi Barna ka-
merával dokumentálta és blogján 
közzé is tette, azzal a keserű meg-
jegyzéssel, hogy a román média 
kivételével, senki – sem a magyar-
országi, sem az erdélyi sajtó – nem 
tulajdonított kellő fontosságot az 
eseménynek.

A Székely Gárda Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület alel-
nöke a Hargita Népének elmond-
ta, az ügyészség jelezte: a lakásán 
is házkutatást tartanak majd. Csibi 
közölte, az akció miatti kára eléri 
a háromezer-négyezer lejt. A most 
elkobzott tárgyak többsége egyéb-
ként Erdély-szerte rendszeresen 
megvásárolható a különböző nyil-
vános rendezvényeken, illetve az 
utak mentén kialakított állandó 
árusítóhelyeken. 

Lapunk megkeresésére Gheor-
ghe Filip, a Hargita Megyei Rend-
őrség sajtószóvivője elmondta, az 
elkobzott tárgyak feliratai szítják 
az etnikai, faji és homofób gyű-
lölködést. Ennek büntetését több 
jogszabály is előírja, egyebek kö-
zött a nemzetbiztonsági törvény, 
a fasiszta, rasszista, idegengyűlölő 
szervezetek és jelképek, valamint 
az emberiség elleni bűntetteket 
elkövető személyek kultuszát tiltó 
2002/31-es sürgősségi kormány-
rendelet, valamint a büntető tör-
vénykönyv.

Csibi Barna esete nem egyedül-
álló, a 22. Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor ideje alatt 
több vendéglátói egységet, standot 
is ellenőrzött a pénzügyőrség – tud-
tuk meg Fazakas Imola szervezőtől. 
Az esetek többségében büntetések-
re is sor került.

Csibi Barna (középen) és az áruját elkobzó hatóságiak. Visszatérő vendégek fotó: egyed Ufó zoLtán 


