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Közös állásfoglalást írt alá 
Kolozsváron az autonó-
miaelképzelések össze-

hangolásáról az RMDSZ, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) és az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) 
elnöke. A szövetség kincses vá-
rosi elnöki hivatalában szente-
sített megállapodás az önrendel-
kezési törekvés alapelveit rög-
zíti, az RMDSZ nyomására pe-
dig hiányoznak az állásfoglalás-
ból az autonómia érdekében ter-
vezett konkrét lépések. Értesü-
léseink szerint a dokumentum 
szövege kapcsán az utolsó pilla-
natig vita folyt a pártelnökök kö-
zött, mivel a korábban már vég-
legesnek tekintett változaton az 
RMDSZ az utolsó pillanatban is 
módosításokat eszközölt. Emiatt 
adott pillanatban felmerült, hogy 
kútba fullad a nyilatkozat alá-
írása. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök az aláírást követően el-
mondta, az elmúlt 25 év autonó-
miatörekvéseit tartalmazó kö-
zös elvi állásfoglalás tető alá ho-
zásának ötlete tavaly ősszel, az 
1992-ben a kolozsvári Szent Mi-
hály-templomban elfogadott Ko-
lozsvári nyilatkozat évforduló-
ján merült fel. A szövetségi el-
nök szerint a román egyesülést 
kimondó 1918-as Gyulafehérvá-
ri nyilatkozat centenáriuma jó év 
arra, hogy az erdélyi magyarság 
megfogalmazza az autonómiatö-
rekvéseket. Hozzátette, a széles 
körű autonómia a román többség 
érdeke is. Kelemen elmondta, a 
szándék az, hogy összehangol-
ják az autonómiaelképzeléseket, 
kérdésünkre pedig elismerte: ha-
táridőket nem tartalmaz a doku-
mentum. Közölte, az RMDSZ és 
az MPP közös székelyföldi au-
tonómiatervezetének beterjesz-
tése azért késik, mert a javaslat 
előfeltétele a román alkotmány 
módosítása, ami ugyancsak ké-
sik. Megjegyezte: jelenleg is két 
autonómiatervezet van a román 
parlament asztalán: a 2007-ben 

benyújtott kulturális autonó-
miáé, és az RMDSZ színeiben 
parlamenti mandátumot szer-
zett Kulcsár-Terza József MPP-
alelnök által egyedül benyújtott 
tervezet – ami nem más, mint 
az SZNT autonómiastatútuma. 
„Számunkra nem az a kérdés, 
hányan írják alá, hanem hányan 
szavazzák meg a parlamentben 
az autonómiáról szóló törvény-
tervezetet, ennek a sorsa ugyanis 
ezen múlik. Az RMDSZ-frakciók 
valamennyi, az autonómiáról 
szóló törvénytervezetet megsza-
vaznak, mindegy, hányan írják 
alá” – jelentette ki a szövetségi el-
nök lapunk kérdésére, miszerint 
mennyi esély van a három politi-
kai alakulat közötti konszenzus 
kialakítására, ha az RMDSZ és 
az MPP sem tudta összehangol-
ni egymás autonómiatörekvését.

„Amikor több mint tíz évvel ez-
előtt a román szenátusban véd-
tem a területi autonómiáról szóló 
statútumot, számos román hon-
atya el akart vitetni. Ma viszont 
már megérett a román társada-
lom, a politikai osztály arra, hogy 
a magyarság elmondja, milyen 
jövőt képzel el magának” – jelen-
tette ki a sajtótájékoztatón Szi-
lágyi Zsolt. Az EMNP elnöke sze-
rint az autonómiaigény kinyilvá-
nítása a legfőbb lojalitási nyilat-
kozat Románia felé, amit a ma-
gyarság adhat. Azt üzeni ugyan-
is, hogy a magyarok továbbra is 
Románia kereteiben képzelik el 
a jövőjüket, és annak ellenére, 
hogy a Gyulafehérvári nyilatko-
zatban száz éve megígért auto-
nómiát máig sem kapták meg, 
demokratikus eszközökkel küz-
denek a jogaikért. Biró Zsolt sze-
rint ünnepi alkalom a mostani, 
amikor három politikai párt meg 
tudja erősíteni elkötelezettségét 
az autonómia irányába. Hozzá-
tette, most elsősorban az alapel-
veket rögzítették, azokat a pon-
tokat, amelyekben egyet tudnak 
érteni. „Fontos, hogy olyan kon-

szenzusos változatot tudjunk ki-
dolgozni, amely a teljes erdélyi 
magyar társadalom támogatott-
ságát élvezi” – közölte az MPP 
elnöke. Közölte, „konszenzus” 
volt Kulcsár-Terza egyéni beter-
jesztése mögött, előtte egyezte-
tés folyt erről, szerinte pártja al-
elnöke becsületbeli kötelezettsé-
gének tett eleget, amikor egyedül 
terjesztette be december végén 
a parlamentben az SZNT statú-
tumát. A pártelnökök elmond-
ták, nem nehezedett nyomás rá-
juk a magyar kormány részéről 
a megegyezés aláírása érdeké-
ben. Úgy tudjuk egyébként, hogy 
a közös nyilatkozat létrejötte fö-
lött Szili Katalin határon túli au-
tonómiaügyekben közreműködő 
miniszterelnöki megbízott „bá-
báskodott”. 

A megállapodás szerint az el-
múlt száz év tapasztalatai alap-
ján, 25 évvel a Kolozsvári nyi-
latkozat megszületését követő-
en, annak szellemiségéhez visz-
szatérve a pártelnökök meggyő-
ződéssel vallják: az erdélyi ma-
gyarság nemzeti identitásának 
megőrzése és továbbadása, kul-
túrájának fejlesztése, számbeli 
kisebbségi létének teljes jogú pol-
gárként való megélése csak a kö-

zösségi autonómiák intézmény-
rendszere által biztosítható. Az 
állásfoglalás szerint az erdélyi 
magyarok eltérő interetnikus vi-
szonyaik, eltérő lehetőségeik, jö-
vőképük tekintetében különböző 
típusú autonómiaformákat igé-
nyelnek: regionális autonómiát a 
tömbben élőknek, önkormányza-
ti autonómiát a magyar többsé-
gű településeinknek és kulturá-
lis autonómiát az ország magyar 
polgárai összességének. Alap-
elvként szögezik le a felek, hogy 
a székelyföldi területi autonómi-
át annak történelmi határai kö-
zött autonóm régióként képze-
lik el. Közös célként határozzák 
meg az erdélyi magyarok több 
mint egyharmadának otthont adó 
Partium történelmi régió sajátos, 
kétnyelvű – közigazgatási jogál-
lásának kialakítását is. „Arra tö-
rekszünk, hogy a közösen elfoga-
dott alapértékek és kitűzött cé-
lok mentén a különböző közössé-
gi autonómiaformák törvényi ke-
retének megteremtése érdeké-
ben olyan törvénytervezetek ke-
rüljenek a román törvényhozás 
elé, amelyek a lehető legszéle-
sebb politikai és társadalmi tá-
mogatást élvezik” – szerepel a 
nyilatkozatban.

Lapunk értesülései szerint a 
három politikai alakulat között 
nehezen jött létre a konszenzus 
az állásfoglalás tartalmát ille-
tően, mégpedig amiatt, hogy az 
EMNP konkrét lépéseket javasolt 
az autonómiatörekvések gyakor-
latba ültetése érdekében, ám az 
RMDSZ felülírta ezeket a javas-
latokat. A néppárt például közös 
szakértői munkacsoport létre-
hozását szerette volna a kultu-
rális autonómia törvényi keretét 
megteremtő törvénytervezet ki-
dolgozása céljából. Az alakulat 
kezdeményezte azt is, hogy kö-
zös szakértői munkacsoport ele-
mezze a Székelyföld területi au-
tonómiájára vonatkozó két doku-
mentum – az SZNT által elfoga-
dott, valamint az RMDSZ és MPP 
által kidolgozott törvénytervezet 
– összehangolásának lehetősé-
gét. Lapunk úgy tudja, az is sze-
repelt a javaslatok között, hogy 
az autonómianyilatkozat ötpárti 
legyen, és azt írja alá az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
és az SZNT is. Az RMDSZ azon-
ban a konkrét lépések rögzítésén 
túlmenően elvetette a két szerve-
zet csatlakozását is.

ROSTÁS SZABOLCS

Kitartott a kormányátalakítás 
mellett Mihai Tudose minisz-
terelnök a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) 
országos végrehajtó testületé-
nek tegnapi ülésén. A tanácsko-
záson többek között a kormány 
tevékenységének kiértékelésé-
ről, a kormányátalakításról, egy 
esetleges rendkívüli pártkong-
resszusról, illetve a PSD alap-
szabályának módosításáról kel-
lett dönteni, és amelyen az elő-
zetes várakozások szerint va-
lamilyen formában dűlőre pró-
bálták vinni a Mihai Tudose mi-
niszterelnök és Liviu Dragnea 
pártelnök közötti konfliktust.

Kiszivárgott hírek szerint 
Tudose az ülés elején bejelen-
tette a kormányátalakítási szán-
dékot. Tudose a közel ötórás 
ülést követően: nem bocsátko-
zott részletekbe. Azokról a hó-

napvégi, jászvásári vezetőségi 
ülésen tájékoztatja a párt elnök-
ségét. A Dragnea távozását kö-
vetelő hangok kapcsán Niculae 
Bădălău ügyvezető elnök az ülés 
után azt mondta: a pártelnöknek 
álláspontja szerint a helyén kell 
maradnia.

Meg nem erősített értesülések 
szerint többek között a vízgaz-
dálkodási minisztériumot a kör-
nyezetvédelmivel, az energia-
ügyit a gazdaságival, az idegen-
forgalmit az ifjúsági és sporttár-
cával, a határon túli románokért 
felelőset a külüggyel, az oktatásit 
pedig a kutatási minisztérium-
mal „gyúrnák” egybe.

Mint megírtuk, Tudose a sa-
ját pozícióját kívánja megerő-
síteni azáltal, hogy a kormány 
szerkezetét módosítva kisebb 
kabinetet alakítana. A kor-
mány szerkezetét és nem csu-

pán a tagjait érintő módosítá-
sok esetén ugyanis a parla-
mentnek is bizalmat kell sza-
vaznia az új kabinetnek, eb-
ben az esetben pedig nőne a 
miniszterelnök legitimitása. 
Eközben sajtóértesülések sze-
rint Dragnea szeretné elmoz-
dítani hivatalából Tudosét, egy 
esetleges rendkívüli kongresz-
szus pedig a pártelnököt erősí-
tené meg tisztségében.

Az elnökségi ülést megelőző-
en mindkét oldal utolsó egyezte-
tésre hívta a híveit. Mihai Tudose 
miniszterelnök kormányának 
egyes tagjaival, köztük Marcel 
Ciolacu miniszterelnök-helyet-
tessel, Felix Store közlekedé-
si és Gheorghe Şimon gazdasági 
miniszterrel tárgyalt, de ott volt 
többek között Marian Oprișan, a 
Vrancea megyei PSD-szervezet 
elnöke, a párt egyik befolyásos 

politikusa is, valamint Adrian 
Ţuţuianu volt védelmi minisz-
ter, a Dâmboviţa megyei szerve-
zet vezetője, aki keményen bírál-
ta Dragneát.

Ugyanakkor vasárnap este 
Liviu Dragnea pártelnök az ala-
kulat több vezető politikusával 
egyeztetett egy bukaresti sport-
komplexum luxusvendéglőjében, 
ahol névnapi ünnepségre gyűltek 
össze. A vezetőségi ülést megelő-
zően Dragnea leszögezte: tovább-
ra is támogatja Tudosét, egyben 
kifejtette: szerinte nem indokolt 
egy rendkívüli kongresszus ösz-
szehívása.

Megszólalt Mihai Chirica, 
Jászvásár PSD-s polgármeste-
re is, aki régóta nyílt konfliktus-
ban áll a jelenlegi pártvezetés-
sel, és úgy vélekedett: a PSD-nek 
„intelligens lépést kell tennie”, és 
le kell cserélnie a jelenlegi veze-

tőket, hogy visszaszerezzék a 
2017-ben elvesztett bizalmat.

Kiszivárgott információk sze-
rint a Dragneával szemben ál-
ló helyi PSD-s vezetők ami-
att orroltak meg a pártelnök-
re, hogy az zömmel a saját, 
Teleorman megyei embereit ne-
vezte ki azokba az államtitkári 
tisztségekbe, amelyeket ők sze-
retnének maguknak. A tegna-
pi találkozón többek között ar-
ról is döntés született, hogy a 
párt Beszterce-Naszód megyei 
szervezete javasolhat új jelöl-
tet a vízügyi és erdészeti tár-
ca élére a múlt héten egészség-
ügyi okokra hivatkozva lemon-
dott Doina Pană helyére. Ez meg 
is történt, Ioan Deneşt, a párt 
beszterce-naszódi szenátorát 
jelölték a tisztségre.

BALOGH LEVENTE

Összehangolnák az önrendelkezési elképzeléseket az erdélyi magyar politikai alakulatok vezetői

Felhígított autonómianyilatkozat
Az autonómiaelképzelések összehangolását előse-

gítő alapelvekben állapodott meg a három erdélyi 

magyar politikai alakulat vezetője. Konkrétumok, 

időpontok nem szerepelnek az állásfoglalásban.

Változást akar Tudose: a miniszterelnök kormányátalakításra törekszik

A három elnök: Kelemen Hunor, Biró Zsolt és Szilágyi Zsolt megegyezésre jutottak
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