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Bár furcsán hangozhat, tulajdonképpen 
mégsem teljesen alaptalan a kijelentés, 
hogy az erdélyi magyar közösség köszö-
nettel tartozik Bukarestnek, amiért a ro-
mán hatóságok indoklás nélkül kitiltot-
ták az országból Dabis Attilát, a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbí-
zottját. Ezzel ugyanis a román illetéke-
sek – akik a külföld, illetve a nemzetkö-
zi intézmények felé eddig meglehetős si-
kerrel kommunikálták azt a valósággal kö-
szönő viszonyban sem levő hivatalos ál-
láspontot, miszerint Romániában példaér-
tékű a kisebbségpolitika – rövid időn belül 
újabb taktikai hibát követtek el a nemzet-
közi kommunikációban a kisebbségi jogok 
témájában. Ráadásul ugyanabban az ügy-
ben, ami még inkább felhívja a figyelmet a 
visszásságokra.

Az első hiba az Európa Tanács kisebbsé-
gi keretegyezmény tanácsadó testületé-
nek a kisebbégek helyzetéről szóló, lesújtó 
megállapításokat tartalmazó jelentésére a 
román külügy által adott, helyenként nyeg-

lén kioktató, másutt hisztérikusan vagdal-
kozó válasz, amelyben a szerzők komolyan 
képesek voltak a Székelyföld létezésének 
tagadása kapcsán „érvként” azt felhoz-
ni, hogy a jelentés szerzőinek román törté-
nelemkönyvekből kellene tájékozódniuk a 
Székelyföld történelméről.

A bukaresti illetékeseket egyértelműen 
az bántja, hogy az ET illetékesei nem csu-
pán a szépen csomagolt, áramvonalas bu-
karesti hazugságokat vették figyelembe, 
hanem kíváncsiak voltak az érintettek, az-
az a romániai magyar közösség tagjainak 
álláspontjaira is, mi több, a magyar szer-
vezetek által a hivatalos román jelentés-
hez csatolt árnyékjelentésekben árnyal-
ták a bukaresti megállapításokat – magya-
rul ízekre szedték a hazugságokat, és fel-
vázolták a valós kisebbségi helyzetet. Mi-
vel ezen árnyékjelentések összeállításá-
ban Dabis Attila is közreműködött, Buka-
rest most őt tette meg bűnbaknak, és mi-
vel az Európa Tanácsot nem tudják bün-
tetni, tehetetlenségükben rajta verték el a 

port. Márpedig ezzel éppen az ellenkezőjét 
érték el annak, amit olyannyira szeretné-
nek elhitetni az illetékes nemzetközi intéz-
ményekkel. Hiszen ha egy országnak sem-
milyen szégyellni, vagy rejtegetnivalója 
nincs a kisebbségi jogok témájában, akkor 
nem reagál hisztis óvodásként a bírálatok-
ra, és nem vágja hozzá a kis lapátot topor-
zékolva ahhoz, aki figyelmezteti, hogy nem 
úgy viselkedik, ahogy kéne.

Az ET-jelentésre adott válasz és Dabis 
kitiltása ugyanis pontosan ezzel egyen-
értékű gesztus, amely csak még job-
ban ráirányítja a figyelmet arra, hogy Ro-
mániában nem egészen úgy állnak a dol-
gok a kisebbségi jogok, az anyanyelvi ok-
tatás, a hivatali anyanyelvhasználat és a 
nemzeti jelképek használata terén, ahogy 
azt Bukarest szeretné elhitetni. A helyzet 
paradoxona az, hogy mindez olyan kontex-
tusban történik, amikor Bukarest és Bu-
dapest között éppen közeledés tapasztal-
ható. A két külügyminiszter az utóbbi év-
ben többször is látogatást tett a szomszé-

dos országban, a gazdasági kapcsolatok 
erősödni látszanak. A mostani fejlemények 
nyomán úgy tűnhet, hogy mindez csu-
pán taktikázás az uniós intézményekkel 
az igazságügyi törvények módosítása és a 
korrupcióellenes ügyészség elleni hadjárat 
miatt egyre inkább szembekerülő Buka-
rest részéről, hogy a Brüsszelben szintén 
nem túl kedvelt Magyarországhoz, illetve a 
V4-csoporthoz közeledve biztosítsa magát 
egy esetleges uniós kötelezettségszegési 
eljárással szemben.

Bukarestnek ezért mielőbb színt kell val-
lania, hogy melyik az igazi arca, melyik a 
hivatalos politika a magyarokat illetően: 
amelyik közeledni akar Magyarországhoz 
és a magyarokhoz, vagy amelyik mindent 
megtesz az ellen, hogy nemzetközi szin-
ten számonkérhetőek legyenek a románi-
ai magyar közösséggel szembeni vissza-
élések. Utóbbi esetben, illetve ha azt hiszi, 
hogy a kettő egyszerre működhet, semmi-
lyen támogatást és kiállást nem érdemel 
magyar részről.

Köszönjük, Bukarest!
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A bukaresti törvényhozói tanács szerint ellentmond az alkotmánynak és a közigazgatási törvénynek az autonómiastatútum

Önálló székely államtól fél a parlament?

Az alkotmánynak és a helyi 
közigazgatási törvénynek is 
több pontban ellentmond a 

Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő által decemberben egyé-
ni törvényjavaslatként iktatott auto-
nómiatervezet a bukaresti törvény-
hozói tanács szerint, amely emi-
att negatívan véleményezte a statú-
tumot. A parlament jogászokból ál-
ló, konzultatív szereppel bíró hiva-
tala tizennégy oldalon, alpontok-
ba szedve sorolja, miért nem tartja 
kivitelezhetőnek a Székelyföld ön-
rendelkezésére vonatkozó elképze-
lést. Kulcsár-Terza József a Króni-
kának leszögezte: ennek ellenére 
folytatódik a törvényalkotási folya-
mat, a tervezet ma az emberi jogi bi-
zottság napirendjén szerepel. A Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) politikusa 
készül a szakbizottságokban, majd 
a parlament két házának plénumá-
ban sorra kerülő vitára, továbbra is 
vállalja a kezdeményezést, és első-
sorban arról igyekezik meggyőzni a 
román politikusokat, hogy az auto-
nómia nem jelent határmódosítást. 
Kulcsár-Terza számít arra, hogy a 
bizottságok sem támogatják majd 
a tervezetet, amely ennek ellenére 
a plénum elé fog kerülni, hiszen ha 
nem tűzik napirendre 45 munkana-
pon belül, hallgatólagosan átmegy a 
törvényhozáson. A beterjesztő sze-
rint a szenátusi és képviselőházi vi-
tára még a tavaszi ülésszak folya-
mán sor kerül.

A törvényhozói tanács negatív vé-
leményezésében elsősorban azt ki-
fogásolja, hogy az autonómiaterve-
zet úgymond az egységes román 
nemzetállammal párhuzamos, kü-
lönálló állami entitás létrehozását 
tűzte ki célul. Emlékeztetnek, hogy 
2004–2005-ben már a parlament elé 
került a statútum, amelyet akkor 
is negatívan véleményeztek, majd 
2016-ban a Gyergyószéki Székely 
Tanács által létrehozott kezdemé-
nyező bizottság állampolgári kez-
deményezésként terjesztette a tör-
vényhozás elé a tervezetet, amely 
másodszor is elbukott. A szakmai 
testület hangsúlyozza, hogy az el-

képzelés rögtön az alaptörvény el-
ső cikkelyével szembemegy, misze-
rint Románia egységes, oszthatat-
lan nemzetállam, szerintük ugyan-
akkor az állampolgá rok közötti 
egyenlőség elvét is sérti. A vélemé-
nyezésben azt sem felejtik el meg-
említeni, hogy az ország szuvere-
nitását a kisebbségi szimbólumok 
használata is sérti, az alkotmány 
szerint ugyanis csak a román nem-
zeti jelképek elfogadottak. A tanács 
tagjai arra is kitérnek, hogy az al-
kotmány költségvetésekre vonatko-
zó részében sem széki, sem regio-
nális büdzsé nem szerepel.

Hasonló szempontok miatt tart-
ják összeegyeztethetetlennek a ter-
vezetet a 2001/215-ös számú he-
lyi közigazgatási törvény több cik-
kelyével. Megemlítik például, hogy 
közigazgatási szervezés szempont-

jából csak község, város és megye 
létezhet hivatalosan, régió nem, to-
vábbá hangsúlyozzák, hogy a jog-
szabály alapján a helyi autonómia 
elve nem sértheti az egységes ál-
lamot, így csak közigazgatási és 
pénzügyi szinten érvényesülhet, 
más formái – politikai, vallási vagy 
etnikai – nem elfogadottak. A tör-
vényhozói tanács tagjai amiatt is 
aggódnak, hogy az autonóm régió-
ban nem lehetne egységesen alkal-
mazni a romániai törvényeket. A 
szakértők a nemzetközi törvények 
szempontjából is megvizsgálták a 
kezdeményezést, és arra jutottak, 
hogy a kollektív jogokat nem kell 
szavatolni, másrészt amennyiben 
egy ország alkotmányával szem-
bemegy, elfogadhatatlan az etnikai 
alapú területi autonómia. Az auto-
nómiatervezetet a kormány is ne-

gatívan véleményezte, a kabinet in-
doklása viszont még nem nyilvános.

Mindezek ellenére Kulcsár-Terza 
pozitívan értékelte a tervezet körü-
li nagy érdeklődést, a március 6-án 
lezárult közvita során ugyanis mint-
egy 120 véleményezés, javaslat érke-
zett a statútumhoz. Ezek közül egy-
előre csak három érhető el nyilvá-
nosan a parlament honlapján, a töb-
bit még nem véleményezte az alsó-
ház állandó bürója. A három hoz-
zászólásból kettőt a Gyergyószéki 
Székely Tanács vezetői fogalmaztak 
meg: egyrészt támogatásukról biz-
tosítják a kezdeményezést, és felhív-
ják a figyelmet arra, hogy Románia 
elfogadta az Európa Tanács kisebb-
ségekre vonatkozó 1201-es számú 
ajánlását. Ebben szerepel az önren-
delkezéshez való jog, tehát ha eluta-
sítják a statútumot, szembemennek 
a nemzetközi vállalással. A harma-
dik, egy magánszemély által meg-
fogalmazott észrevétel szerint a 32. 
cikkelyt ajánlatos lenne kiegészíteni 
egy olyan alponttal, mely szerint az 
önigazgatási bizottságnak jogsza-

bály által előírt feladata kapcsolatot 
tartani az államon belüli, de a Szé-
kelyföldön kívüli azonos nemzeti kö-
zösségekkel is.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
autonómiatervezetét tavaly decem-
berben egyéni kezdeményezésként 
iktatta Kulcsár-Terza. Azóta több 
RMDSZ-es politikus is beszélt ar-
ról, hogy inkább a szövetség és az 
MPP által összeállított statútum be-
nyújtását tartották volna észszerű-
nek, szerintük viszont mindenek-
előtt módosítani kellene az alkot-
mányt, hiszen a mostani alaptör-
vénnyel életképtelen az önrendel-
kezésre vonatkozó kezdeményezés. 
Korodi Attila képviselőházi frakció-
vezető korábban lapunknak azt nyi-
latkozta: részt vesznek a vitában, el-
mondják érvrendszerüket a közös-
ségi jogok érvényesítéséről, az au-
tonóm intézményrendszer fontossá-
gáról, ugyanakkor nem adott konk-
rét választ arra, miként fognak sza-
vazni a tervezetről.

Bíró Blanka

Balogh 
levente

Többek között azért véleményezte negatívan a román parlament törvényhozói ta-

nácsa az SZNT autonómiatervezetét, mert az a testület szerint az egységes ro-

mán nemzetállammal párhuzamos, különálló állami entitás létrehozását célozza.

Tartanak az elkülönüléstől. A törvényhozói tanács amiatt is aggódik, hogy az autonóm régióban nem lehetne egységesen alkalmazni a romániai törvényeket
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