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Kutatások eredményeivel érveltek és heves be-

szédekkel szólaltak fel az autonómiatörekvések 

ellen a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Ro-

mánok Civil Fórumának (FCRCHM) szombaton 

Székelyudvarhelyen megtartott közgyűlésének 

részvevői. Egyesek viccnek nevezték a székely-

földi autonómiatörekvéseket.

Az ortodox egyházi mél-
tóságok áldásával és a 
román himnusz elének-

lésével kezdődött a székelyföl-
di önrendelkezésről és a három 
székelyföldi megyében élő ro-
mánok sorsáról szóló közgyű-
lés szombaton az udvarhelyi 
Gondűző Szálloda étteremében. 
A Hargita, Kovászna és Maros 
megyei románok képviselőinek 
találkozóján a különböző szó-
nokok főként az autonómiatö-
rekvések ellen érveltek, illetve a 
Hargita és Kovászna megyei te-
lepüléseken meghozott, majd a 
törvényszéken érvénytelenített 
önkormányzati autonómiapárti 
határozatokról értekeztek, nem 
utolsósorban pedig a székelyföl-
di román közösségek elnyomá-
sának kérdéséről és a közösség 
nehézségeiről tárgyaltak. Ioan 
Sabău-Pop, a fórum elnöke 
nyitotta meg az eseményt, és 
megköszönte Jean-Adrian 
Andreinek, Hargita megye pre-
fektusának a közbenjárását, 
hogy Székelyudvarhelyen szer-
vezhették meg a gyűlést.

„Itt nehezebb a helyzet, hiszen 
a lakosságnak csak 2,48 szá-
zaléka román, de nekik is tud-
niuk kell, hogy számontartjuk 
őket, és a közgyűléssel jelezzük, 
hogy mellettük vagyunk” – fogal-
mazott Ioan Sabău-Pop. A meg-
beszélésen jelen volt Sebastian 
Cucu, Kovászna megye prefek-
tusa, Gheorghe Baciu Kovászna 
megyei szenátor (PMP) és 
Octavian Goga kovásznai kép-
viselő (PMP), valamint Dumitru 
Acu, az ASTRA (Asociația 
Transilvană pentru Literatura 
Română și Cultura Poporului 
Român) vezetője. A mintegy öt-
ven részvevő között a három 
megyéből érkezett román pol-
gármesterek és önkormányzati 
képviselők mellett civil szerve-
zetek képviselői is voltak, és el-
jött Dan Tănasă blogger is. Noha 
Lucian Goga Maros megyei pre-
fektust is meghívták, ő nem tu-
dott megjelenni az eseményen, 

néhányan ezt nehezményez-
ték is, miként azt is, hogy a 
székelyudvarhelyi románok sem 
vettek részt a közgyűlésen.

Románellenes pszichózis

„Kiegyensúlyozott, de ugyan-
akkor határozott és alkotmá-
nyos állást kell foglalnunk az 
úgynevezett Székelyföldnek au-
tonómiát előirányzó törvényter-
vezettel kapcsolatosan, amelyet 
január 26-án publikáltak Ro-
mánia Hivatalos Közlönyében” 
– fogalmazott Sabău-Pop. Sze-
rinte az autonómiát előirányzó 
törvénytervezetnek csak a köz-
beszédben és legfeljebb ötlet 
szintjén kellene megmaradnia. 
Az állampolgári kezdeménye-
zésről több átfogó tanulmányt 
is készítettek, többek közt a Ro-
mán Tudományos Akadémia ku-
tatói, ezeket kinyomtatva kapták 
meg a részvevők, és a közgyű-
lésen röviden be is mutatták a 
kutatások eredményeit. „Re-
méljük, a parlament nem hagy-
ja jóvá. Olyan információink is 

vannak, hogy még a kezdemé-
nyezői sem reménykednek eb-
ben, de azt akarják, hogy forró 
legyen a helyzet. Ez románel-
lenes pszichózist eredményez” 
– fogalmazott Ioan Sabău-Pop, 
aki szerint az autonómiával egy 
párhuzamos állam alakulna ki, 
amely rátelepedne a román ál-
lamra. „Képzeljék el, ha most 
ennyi panasz és elégedetlenség 
érkezik a román közösségektől, 
amelyek önállóan nem tudnak 
védekezni, mi történne, ha létre-

jönne egy állam az államban?” – 
tette fel a kérdést. Szerinte meg 
kell előzni az autonómiát.

Pozitív diszkrimináció?

A Kovászna, Hargita és Maros 
megyei román közösségekről 
szóló tanulmányt Ioan Lăcătușu, 
a Fórum egyik tagja mutatta be. 
A 2011-es népszámlálás ered-
ményeit elemezve a Kovászna–
Hargita Európai Tanulmányok 
Központjának kutatói azt a kö-
vetkeztetést vonták le, hogy a 
székelyföldi románok megma-
radását az garantálná legin-
kább, ha az ortodox egyház köré 
épülne a közösségi élet. A tanul-
mányban egyébként azt erősítik 
meg, hogy a három székelyföldi 
megye magyarjait „túlzottan po-
zitív diszkriminációval védik”, 
míg a románokat asszimiláci-
óra és emigrálásra kénysze-
rítik. Nehezményezik azt is, 
hogy Székelyföld arculatából 
teljes mértékben hiányoznak a 
románok. Ioan Lăcătușu sze-
rint a székelyföldi autonómia-
törekvéseknek semmi esélyük 
sincs. Ezt azzal támasztotta alá, 
hogy beszélt egy szentgyörgyi 
magyarral, aki nem bízott ab-
ban, hogy a magyaroknak jobb 
sorsuk lenne az autonómiával. 
Lăcătușu történelmi és demog-
ráfiai adatokat is gyűjtött az au-
tonóm Székelyföld terve ellen.

„A törvénytervezet egy vicc”

A törvény határán címmel ké-
szítettek tanulmányt a Székely-
földnek autonómiát előirányzó 
törvénytervezetről a Román Tu-
dományos Akadémia keretében 
működő Etnikai Kérdések Eu-
rópai Tanulmányi Központjának 
(CESPE) kutatói. „Megállapí-
tottuk, hogy alkotmányellenes, 

ellentmond az európai és nem-
zetközi normáknak, illetve tör-
ténelmietlen. Valójában egy 
vicc ez a törvénytervezet, de 
komolyan kellene vennünk. 
Nem azért, mert megvalósul-
hat, hanem azért, mert nagyobb 
a visszhangja az ő kezdemé-
nyezéseiknek, mint a mi abbé-
li véleményünknek, hogy nincs 
szükségünk erre” – fogalma-
zott Ovidiu Solomon, a tanul-
mány egyik szerzője. Szerinte 
a törvénytervezet Románia al-
kotmányát oly mértékben meg-
változtatná, ami „egyenlő az 
árulással”.

Hivatalos állásfoglalás

Az előadásokat követően 
Ligia-Dalila Ghinea, a fórum fő-
titkára felolvasta azt az állás-
foglalást, amelyet a romániai 
magyar pártok vezetőihez és a 
civil társadalom képviselőihez 
intéznek. Egyebek közt azt fo-
galmazzák meg, hogy sem a ro-
mánoknak, sem a magyaroknak 
nem előnyös, hogy a posztkom-
munista időszakban konflik-
tusos zóna maradt Kovászna, 
Hargita és Maros megye, hiszen 
ez pénzügyi és társadalmi vesz-
teségekkel jár, és ezért időszerű, 
hogy egy stabil régióvá váljon. A 
határozat szerint a többnemze-
tiségű együttélés révén gazda-
gabbá válik az emberek élete és 
elmélyül a székelyek és romá-
nok kapcsolata.

„Itt az ideje, hogy a magyar 
közösség politikai és civil ve-
zetői elismerjék, hogy Románia 
a nemzetközi szerződésekben 
vállalt összes kötelezettségét 
teljes mértékben teljesítette a 
kisebbségekkel szemben. 99 év-
vel a nagy egyesülés után a ro-
mániai magyar közösségnek 
joga van magyar nyelvű közok-
tatáshoz, közigazgatáshoz és 
igazságszolgáltatáshoz (fordí-
tók biztosításával), hogy szám-
arányának megfelelő képviseleti 
jogot kapjon a törvényhozásban 
és az ország kormányzásá-
ban, és teljesült az is, hogy tel-
jes szabadságot biztosítottak a 
vallási felekezeteknek. Tehát a 
gyulafehérvári nyilatkozat bő-
kezű szellemisége teljes egé-
szében érvényesül. Itt az ideje, 

hogy a területi követelésekre 
épülő Székelyföld kezdeménye-
zői megértsék, azt a románok 
soha nem fogadják el” – olvas-
ható a határozatban, melyben 
arra kérik a magyar közösséget, 
hogy ne népszerűsítse a romá-
nok elleni intoleranciát, a felira-
tok esetében tartsa be a román 
nyelv prioritását, és csak a tör-
vényes heraldikai szimbólumo-
kat használja.

Kiakadt Tănasă

„Az itt élő románoknak és a 
többi közösségnek is üzennünk 
kell, ismertetnünk kell elveinket 
és tevékenységeinket” – mond-
ta Jean-Adrian Andrei, Hargi-
ta megye prefektusa, aki szerint 
„más természetű hatásköre” van 
a prefektusnak a három megyé-
ben, mint máshol, de továbbra is 
garantálják a törvények betar-
tását. Szerinte jó úton haladnak 
a székely zászlókra vonatkozó 
perekkel, és örvend, hogy sem-
misnek nyilvánították mind a 
negyvenöt Hargita megyei au-
tonómiahatározatot. Sebastian 
Cucu, Kovászna megye prefek-
tusa is a 2014 és 2016 között el-
fogadott autonómiahatározatok 
elleni érveit összegezte, amiről 
egy nyomtatott összefoglalót is 
átadtak a részvevőknek.

Dan Tănasă sepsiszentgyör-
gyi blogger új könyvével jelent 
meg a rendezvényen, amely-
ben elmondása szerint „munká-
ja egy kisebb részét” mutatja be. 
„Azért harcolok, hogy Románi-
ában betartsák az alkotmányt 
és a törvényt. Ezt csak azért, 
hogy bizonyítsam, nem vagyok 
tehetetlen” – mondta. „Az itte-
ni románok helyzetét nem az 
RMDSZ-nek, nem Budapestnek, 
nem magyar honfitársainknak, 
hanem egy hazaáruló politikai 
osztálynak köszönhetjük, amely 
huszonhét éve Bukarestben van” 
– fakadt ki. Szerinte ha a jelen-
legi helyzet folytatódik, haza-
árulással okolhatják a bukaresti 
politikumot. Felháborodott, ami-
ért a gyűlésen jelen lévők között 
sokan vannak, akik „funkcióval 
rendelkeznek, hozzáférésük van 
pénzhez és információhoz”, de 
„nem csinálnak semmit”. 

VERES RÉKA

Székelyudvarhelyen tartotta közgyűlését a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma

Tanulmányokkal az autonómia ellen

A résztvevők egyebek mellett egy párhuzamos állam kialakulásától tartottak

Előadást tartott Dan Tănasă blogger is

FOTÓK: PÁL ÁRPÁD

Levélben üzent az MPP

A románok civil fóruma többórás tanácskozásának végén megje-
lent Szakál Csaba, a Magyar Polgári Párt Hargita megyei szerve-
zetének alelnöke, aki a fórum vezetőségének átnyújtott egy leve-
let az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozattal. Később az MPP saj-
tóközleményben adta hírül, hogy ezzel arra akarták emlékeztetni 
a fórumot, hogy a Gyulafehérvári Nyilatkozatban a magyarok 
számára megígért teljes jogegyenlőség a mai napig nem teljesült.




