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A szórványban is fontos a jó szomszédság

Június végén volt 15 esztendeje, 
hogy az Európa Tanács (ET) par-
lamenti közgyűlésen megalkotta 

az úgynevezett Gross-jelentést. Már 
a jelentés címe is sokatmondó: Az 
autonóm régiók pozitív tapasztala-
tai mint a konfliktusmegoldást ösz-
tönző forrás Európában. A jelentés 
elsődleges érdeme – ezért is ragad-
tattam írásra magam –, hogy nem-
zetközileg az első olyan dokumen-
tum, amely definiálja az autonómi-
át, és az államokon belüli feszültsé-
gek oldására alkalmas új egyezsége-
ket szorgalmazza. Olyan megoldást, 
ahol a területi egység és a kulturá-
lis diverzitás elve egyszerre, egyen-
rangúan, egyeztetve érvényesül. Az 
autonómiát egy olyan államon belü-
li megoldásnak tekinti, amely a ki-
sebbségnek biztosítja, hogy gyako-
rolja jogait, megőrizze önazonossá-
gát, ugyanakkor a kisebbség pedig 
garantálja az állam egységét, a terü-
let integritását, szuverenitását.

Különösen fontos üzenet ez, mert 
nem csupán a jogokat, hanem a ki-
sebbség részéről a többség irányá-
ba tett garanciális elemeket is ma-
gában foglalja. Az autonóm státus el-
ismerésénél a következő alapelvek 
betartására kéri fel a kormányokat: 
tárgyalásos megegyezés, kölcsönös-
ség elve, koordináció és kooperáció 
elve, alkotmányos szabályozás el-
ve, a döntéshozatalban való rész-
vétel, választott hatóságok, a pénz-
alapok biztosításának elve, egyezte-
tési mechanizmus kialakításának, 
megegyezés támogatásának elve, 
kisebbségi jogok biztosításának el-
ve. Külön ki kell emelnünk a jelen-
tés azon pontját, amely arra figyel-
meztet, hogy a központi kormány-
zatnak megértéssel kell reagálnia 
arra, amikor a kisebbségi csoportok 
– különösen, ha számosan és régóta 
élnek egy adott területen – az ügye-
ik intézésében szabadságot és önál-
lóságot követelnek.

Itt kell megjegyezni, hogy a hatá-
rainkon túl élő magyar közösségek 
számottevő része él önhibáján kívül 
őshonosként, hagyományos közös-
ségében szülőföldjén. Ennek elle-
nére a többségi társadalmat képvi-
selő politikai osztály részéről még-
is kevéssé találkozik megértéssel. 
Még akkor sem, ha megértése csu-
pán magára a követelés tényére, 
nem pedig annak konkrét tartalmá-
ra, terjedelmére vonatkozik. Már-
pedig az ilyesmi nem a befogadási 
készség ösztönzését vagy a nyitott-
ságra való felhívást jelenti, sokkal 
inkább az elnéző, empátia nélküli, 
semmitmondó reakció lehetőségére 
utal. Bár Székelyföld esetében ma-
napság még ennek a megértésnek a 
minimumát sem tapasztalja az ott 
élő közösség.

Célom most inkább a jelentés eré-
nyeinek bemutatása, így magam is 
megértéssel fogadom a 2003-ban el-
fogadott jelentéshez fűzött ajánláso-
kat. Továbbá meg kell emlékeznünk 
arról is, hogy a jelentés 10. évfordu-
lóján (majdnem öt évvel ezelőtt) ma-
gyar részről újabb kezdeményezés 
indult a hagyományos nemzeti ki-
sebbségek érdekében: ez Kalmár-
jelentésként került a köztudatba, 
ugyanis Kalmár Ferenc képviselő 
terjesztette az Európa Tanács par-
lamenti közgyűlése elé. Jelentése to-
vább tágítja a hagyományos nemze-
ti kisebbségek közösségi jogait, mert 
a Gross-jelentés alapvetően az auto-
nómiáról szól, és az autonómiát mint 
a feszültségek enyhítésének lehető-
ségét tárgyalja. Kalmáré viszont az 
identitás, az önazonosság megőrzé-
sére, kiteljesítésére szolgáló közös-
ségi jogokról szól.

Mennyi embert érint ez Európá-
ban? Érdemes erre egy rövid pil-
lantást vetnünk, már csak azért is, 
mert ez is tükröt tarthat a brüssze-
li adminisztráció elé. Így, egy év-
vel az európai parlamenti választá-
sok előtt még van néhány hónap ar-
ra, hogy lépéseket tegyenek annak 
a közel 60 millió embernek az érde-
kében, akik valamely autochton ki-
sebbséghez tartoznak. (Ők is mind 
szavazó európai polgárok!) Ugyan-
akkor az Európa Tanács 47 tagálla-
mában közel 100 millió olyan ember 

él, aki a kb. 340 őshonos kisebbség 
valamelyikéhez tartozik. A ponto-
san öt éve kezdeményezett, 2014-
ben elfogadott Kalmár-jelentés im-
peratívuszt fogalmaz meg, amikor 
a 9. pont utolsó fordulatában rög-
zíti: a hagyományos nemzeti ki-
sebbségeknek kollektív védelem-
ben kell részesülniük. Többek közt 
arra szólítja fel az Európa Tanács 
a tagállamait, hogy biztosítsák a 
nemzeti kisebbségek jogát az iden-
titás megőrzéséhez, valamint haté-
kony részvételüket a közügyekben, 
a kulturális, társadalmi, gazdasá-
gi életben, tartózkodjanak az asz-
szimilációt célzó gyakorlattól, tá-
mogassák a területi önkormányza-
ti megoldásokat. Javasolja, hogy ve-
gyék figyelembe a történelmi ré-
giók hozzáadott értékét a területi 
struktúra alakításánál, folytassa-
nak párbeszédet a kisebbség kép-
viselőivel, biztosítsák a szülőföl dön 
maradást, továbbá tartózkodjanak 
a kisebbségvédelem területén olyan 
szabályok, intézkedések elfogadá-
sától, amelyek a kisebbségvédel-
met gyengítik.

Csak egy példa: amikor hazánk 
alaptörvénye – nagyon helyesen – ki-
mondja, hogy „felelősséget visel a ha-
tárain kívül élő magyarság sorsáért”, 
egyúttal azt is kinyilvánítja „hogy a 
velünk élő nemzetiségek a magyar 
politikai közösség részei, és állam-
alkotó tényezők”. Utóbbi fordulatot 

még egy helyen megerősíti az alap-
törvény, majd így folytatja: „Minden, 
valamely nemzetiséghez tartozó 
magyar állampolgárnak joga van 
önazonossága szabad vállalásához 
és megőrzéséhez. A Magyar or-
szágon élő nemzetiségeknek jo-
guk van az anyanyelvhasználathoz, 
a saját nyelven való egyéni és 
közösségi névhasználathoz, saját 
kultúrájuk ápolásához és az 

anyanyelvű oktatáshoz. A Magyar-
orszá gon élő nemzetiségek helyi és 
országos önkor mányzatokat hoz-
hatnak létre.” A múlt néhány fontos 
Európa Ta nács-dokumentuma mel-
lett fontos kiemelni, hogy az autonó-
mia és a kisebbségi jogok nemzetkö-
zi szabályozási kereteinek tágításá-
ban, finomításában a jelen folyama-
tai is segíthetnek. Az Európai Par-
lament által 2018. február 7-én elfo-
gadott – Csáky Pál európai képvise-
lő által jegyzett – határozat az uni-
ós tagállamokban élő kisebbségek 
védelméről és megkülönböztetés-

mentességéről – az Unió felelősségé-
nek megállapítása mellett – az uni-
ós jogi keretek finomítását, javítá-
sát célozza. Ugyancsak folyamatban 
van az Európai Parlamentben egy, 
a kisebbségi minimum standardot 
rögzítő határozatmegalkotása, és 
mindeközben a nemzeti kisebbség-
védelmi kezdeményezés (Minority 
SafePack Initiative) is sikerrel rév-
be érhet most már az aláírások el-
lenőrzése után.

Hogyan tovább? Ennyi idő eltelté-
vel már szükséges lenne eleget ten-
ni néhány elvárásnak. Mindenek-
előtt azoknak, amiket a Kalmár-je-
lentés a nemzetközi jogalkotás kere-
tében sürgető és szükséges (de nem 
elégséges) lépésnek tekint, már ami 
a kollektív jogok elismerését, a ki-
sebbségvédelmet illeti. Már a Gross-
jelentés alapján megalkotott közgyű-
lési ajánlás is azt javasolta, hogy az 
ET-ben készüljön a regionális és kul-
turális autonómia elveit és létreho-
zását elősegítő olyan európai egyez-
mény, amelynek nemzetközi jogi re-
levanciája biztosított. A szülőföld-
jükön élni és boldogulni kívánók jo-
gainak több figyelmet kell kapniuk, 
mint amennyit azoknak a jogai kap-
nak, akik mostanság valamilyen ok-
nál fogva – hívás nélkül – Európában 
képzelik el a jelenüket és jövőjüket.

Szívesen látnám, hogy azok, akik 
az egyes kereskedelmi tévékben az 
illegálisan helyet keresők helyze-
tén sírnak, ejtenének néhány könny-
cseppet a kárpátaljai iskolások mi-
att is. Akiknek tudvalévőleg kilátás-
ba helyezték, hogy nem tanulhatnak 
az anyanyelvükön. Vagy annak a 
székelyföldi diáknak a sorsán köny-
nyeznének, akinek iskoláját, csak 
azért, mert magyar, megszüntetik. 

De sorolhatnánk még az egyéni éle-
tek mindennapjait megkeserítő jog-
szűkítéseket, jogfosztásokat. Kívá-
natos lenne, hogy Brüsszel a saját 
szemé ben végre észrevegye az elv-
hűség és az egyenlő elbírálás hiá-
nyának gerendáját, miközben másé-
ban meg a jogállamiság szálkái után 
kutat! Talán még nem késő...

SZILI KATALIN

A szerző miniszterelnöki
megbízott, az Országgyűlés
volt elnöke

Olvasom a Krónika 2018. augusz-
tus 3–5-i számában (Nagyon keve-
set tudnak egymásról a különböző 
erdélyi régiókban élő magyarok, 4. 
oldal) azt az adatsort, amely az év 
elején készült közvélemény-kuta-
tást ismerteti. Több szempontból is 
jó, hogy ilyen jellegű felmérés ké-
szül és azt közzé is teszik a sajtó 
hasábjain. Közérdekű kérdésekről 
van szó, az önismeretről, valamint 
a románsággal való kapcsolatokról.

A közvélemény-kutatás a társa-
dalmi elemzésnek, értékelésnek 

csak egyik módja, nem az egyetlen 
és nem is a legfontosabb. Hiányolom 
a magyarok objektív értékelését az 
anyagi helyzet és társadalmi stá-
tus szempontjából, mert nem lehet 
felmérést készíteni csupán a véle-
kedések alapján. Ha jól kérdezünk, 
megtudhatjuk, hogy a kérdezettek 
milyen anyagi, társadalmi helyzet-
tel rendelkeznek. Ez az értékelés 
a bemutatóból teljesen elmaradt, 
pedig ez a legfontosabb része bár-
mely társadalomelemzésnek. Ta-
lán a minta elemzése (a megkérde-

zettek iskolázottsága, anyagi hely-
zete, foglalkozása, családi háttere 
stb.) fogódzót adhat e tekintetben.

A felmérés legfurább megállapí-
tása, amely komoly következmé-
nyekkel jár, az, hogy a románok 
reálisabban látják a magyarokat, 
mint azok saját magukat. Példák 
is elhangzanak, ezek közül a leg-
mellbevágóbb az, amely a magya-
rok számarányára vonatkozik. Mi 
ennek az oka? Erre a felmérés imp-
licite választ is ad, amikor megál-
lapítja, hogy a médiafogyasztásban 

a magyar nyelvű került túlsúlyba. 
Ezek szerint az erdélyi magyarok 
nem nézik (olvassák) a román mé-
diatermékeket?

Értelmezve azt a megállapítást, 
hogy a magyarok elégedettebbek 
saját iskolázottságuk, egészségi ál-
lapotuk, munkahelyük, jövedelmük 
tekintetében, mint a románok, szin-
tén az információhiánnyal hozha-
tó kapcsolatba. Ki a felelős az erdé-
lyi magyarok hiányos informálódá-
sáért? Elsősorban mi magunk, mert 
nem követjük a román nyelvű médi-

át, de ezért még más intézmények 
is érintettek, elsősorban az iskola 
és a tankönyvek, és érintett a mé-
dia is (a televízió és nyomtatott saj-
tó egyaránt).

Tekintsék ezt a rövid írást vita-
indítónak, amelynek a célja, hogy 
feltárjon, megvitasson számunkra 
alapvetően fontos kérdéseket.

DR. NEMÉNYI ÁGNES

A szerző nyugalmazott
egyetemi docens, szociológus

Közvélemény-kutatás az erdélyi magyarság helyzetéről

A szülőföldjükön élők jogait több figyelem illeti, mint a migránsokét

Tenni a kisebbségekért!

A határon túl élő magyar közösségek számottevő része önhibáján kívül él őshonosként szülőföldjén

Kívánatos lenne, hogy Brüsszel a saját szemé ben 
végre észrevegye az elvhűség és az egyenlő elbírálás 
hiányának gerendáját, miközben máséban meg 
a jogállamiság szálkái után kutat!
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