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Folytatja négy éve kötött együtt-
működését a Magyar Polgári 
Párt (MPP) és az RMDSZ – de-
rült ki a két alakulat vezetőinek 
csütörtöki gyergyószentmiklósi 
találkozója után. Még nem dőlt 
el, együtt vagy külön indul-e a 
két szervezet a jövő évi európai 
parlamenti választáson.

 » GERGELY IMRE

E lőször ült közös asztalhoz no-
vember 24-ei megválasztása óta 
Mezei János, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) újdonsült vezetője Kele-
men Hunorral, az RMDSZ elnökével. 
A csütörtökön Gyergyószentmiklóson 
lezajlott találkozó célja – az elnöki 
székben Biró Zsoltot váltó – Mezei sze-
rint az volt, hogy az MPP-nél történt 
tisztújítást követően a két erdélyi ma-
gyar politikai szervezet vezetői átbe-
széljék a korábban megkötött együtt-
működési megállapodásokat. A felek 
arra jutottak, hogy folytatják a 2014-
ben kötött, majd 2016-ban megújított 

együttműködést, ugyanakkor keresik 
a további közös projektekben való 
együttdolgozás lehetőségeit is. Mezei 
János egy gazdaságfejlesztési akci-
óterv összeállítására utalt, amelyről 
azonban konkrétumok nem derültek 
ki a tegnapi találkozót követő sajtótá-
jékoztatón.

Kelemen Hunor úgy látja, a négy 
éve megkötött RMDSZ–MPP-megál-
lapodás helyes döntés volt, és azóta 
is hasznosnak bizonyul. Az RMDSZ 
elnöke kitért Mezeinek az MPP no-
vember végi kongresszusán mondott 
beszédére, amelyben kijelentette: 
„nemcsak díszlet, nemcsak dísz, ha-
nem valóban sarkantyú leszünk a na-
gyobb politikai szervezetek oldalán, 
és ígérem, hogy vágtára késztetjük 
a poroszkálást”. Kelemen elmond-
ta: amikor az MPP-ből sarkantyút 
kovácsol annak elnöke, akkor azt is 
elismeri, hogy van olyan ló, amellyel 
haladni lehet. „A sarkantyúhoz ló is 
kell, a szövetség pedig szívesen vál-
lalja ezt a szerepet” – fogalmazott a 
szövetség vezetője. A szövetség elnö-
ke úgy véli, az MPP számára is hasz-
nos a két alakulat közötti egyezség, 

hiszen azóta a polgári párt jelen van 
a bukaresti parlamentben, és az ön-
kormányzatokban is megerősödött, 
több polgármesterrel rendelkezik, 
mint korábban.

Arra az újságírói kérdésre, hogy 
a gyergyószentmiklósi találkozón 
szóba került-e a közelgő 2019-es eu-
rópai parlamenti választásokon való 
eseteges együttműködés, Kelemen 
kifejtette: nem szabad a következő 
megmérettetést egymagában nézni, 
hanem a 2020-as romániai parlamenti 
választásokra kell fi gyelni. A politikus 
hozzátette, nincs akadálya az RMDSZ 
részéről annak, hogy ezt az együtt-
működést is megerősítsék, erről még 
tárgyalni fognak a közeljövőben. Me-
zei János ennek kapcsán elmondta, 
az MPP-ben még nem döntöttek arról, 
hogy külön, vagy más párttal közösen 
fognak indulni az EP-választásokon.

Az MPP november végén hivatalba 
lépett új elnöksége különben egyez-
tetést kezdeményezett az Erdélyi Ma-
gyar Néppárttal (EMNP) is; Szilágyi 
Zsolttal, az alakulat elnökével decem-
ber 8-án, Kolozsváron kerül sor a meg-
beszélésre.
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Megtagadja Románia
a születési bizonyítványát?

Érdekes teszt elé állította az RMDSZ a teljes román 
politikai osztályt azzal a törvénytervezettel, amellyel 
jogszabályban rögzítené az 1918-as gyulafehérvá-
ri román nagygyűlés kiáltványában az Erdélyben és 
Kelet-Magyarországon élő őshonos nemzeti közös-
ségeknek tett ígéreteket. A románok által is lakott te-
rületek Romániához való csatlakozásának szándékát 
egyoldalúan kimondó nagygyűlést ugyanis az 1920-as 
trianoni diktátummal szentesítve létrejött új román ál-
lam egyfajta születési aktusaként, magát a kiáltványt 
pedig születési anyakönyvi kivonatként tartja számon 
a hivatalos román történelemszemlélet.

Igaz, a kiáltvány szerzője nem a román állam volt, 
hanem azok a magyarországi román értelmiségiek, 
akik saját kisebbségi sorsuk tapasztalatai alapján, 
nem kevés idealizmustól áthatva azt szerették volna, 
hogy a román államhoz kerülő területeken élő magya-
rok ne szenvedjenek olyan sérelmeket, amilyeneket 
nekik kellett elszenvedniük Magyarországon a kora-
beli magyar politikai elit egy részének a kisebbségek 
részben jogos követeléseivel szembeni érzéketlensé-
ge miatt. Az ominózus cikkely így szól: „Teljes nemzeti 
szabadság az összes együtt élő népnek. Minden nép 
számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazga-
tást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek 
által, és a lakosok számának arányában minden nép 
képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó testületben 
és a kormányzati szervekben.” Az RMDSZ tervezete – 
még ha igencsak megkésve is – ebből levezetve „ül-
teti át” a mai jogi nyelvezetbe a román ígéreteket és 
a magyar közösség igényeit, beleértve az autonómia 
különböző formáit is.

Nos, mint tudjuk, az új román állam a kiáltványból 
csupán azt a cikkelyt iktatta törvénybe, amely a romá-
nok által is lakott magyarországi területek és Románia 
egyesülésének óhaját mondja ki. Magából a nagygyű-
lésből – amelyet „Nagy Egyesülésnek” kereszteltek el, 
holott ott és akkor még semmi sem egyesült semmivel 
– pedig mitológiát gyártottak. Márpedig a mitológia 
egyik alapvető tulajdonsága, hogy bár valamilyen va-
lóságmagja van, a tényszerű valósághoz már semmi 
köze sincs. A mitizált egyesülésnarratíva arról szól, 
hogy az egész Erdéllyel azonosított erdélyi románok 
kimondták az egyesülést, ami azzal egyből valós tény-
nyé is vált, és ezzel létrejött az „egységes román nem-
zetállam”. A mitológiába az már nem fér bele, hogy 
a román állam a magyar közigazgatás összeomlása 
nyomán katonailag foglalta el a területet, és hogy ez 
a területfoglalás azzal vált nemzetközi jogilag szen-
tesített ténnyé, hogy a saját pecsenyéjüket sütögető 
antanthatalmak elismerték. Mint ahogy az sem, hogy 
az egyesülés nyomán létrejött „nemzetállamban” a 
kisebbségeknek közösségi jogok járnak, élen az auto-
nómiával.

Ezért hörög az erdélyi románok által nekünk meg-
ígért jogok kodifi kálása ellen most Bukarest. Pedig ha 
lesöprik az asztalról, az egyenértékű azzal, hogy a mai 
Románia a saját „születési bizonyítványát” tagadja 
meg. Egyúttal Bukarest elismeri, hogy csupán kihasz-
nálta az erdélyi románok naivitását ahhoz, hogy egy 
erdélyi „akaratnyilvánítás” segítségével teremtsen 
ürügyet arra, hogy a román hadsereg elfoglalja Ma-
gyarország keleti területeit.

Ha a parlament elutasítaná a kisebbségi cikkely 
törvénybe iktatását, vagy ha abszurd módon az alkot-
mánybíróság találná úgy, hogy a „Nagy Egyesülés” 
alapdokumentuma alkotmányellenes, akkor papírunk 
lenne arról, hogy Bukarest soha, egy pillanatig sem 
gondolta komolyan az 1918–19-ben megszállt és an-
nektált erdélyi és kelet-magyarországi területen élő 
őshonos közösségek egyenrangú félként való elisme-
rését. Az persze más kérdés, mit is kezdhetünk vele, 
de ezzel azért máris nullára redukálódna minden, a 
nemzetközi intézmények és a nyugati partnerek előtt 
mantrázott kĳ elentés hitele a „példaértékű” román ki-
sebbségpolitikáról.

Persze ha valamilyen csoda folytán mégis megsza-
vaznák, az még csak az első lépés lenne. Hiszen min-
den jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle, 
Románia pedig hírhedt arról, hogy – főleg a kisebbsé-
gek jogainak védelmével kapcsolatos témákban – ma-
gasról tesz a törvényekre.
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A jövő évi EP-választáson való esetleges együttműködésről nem született megállapodás az egyeztetésen

 » BÍRÓ BLANKA

Különböző országok nagykövetsége-
it tájékoztatja Kulcsár-Terza József 

parlamenti képviselő a székelyek au-
tonómiaköveteléseiről. A Magyar Pol-
gári Párt (MPP) RMDSZ-es színekben 
törvényhozói mandátumot szerzett 
politikusa csütörtöki sajtótájékoztató-
ján emlékeztetett, már a nyár folyamán 
levélben fordult több állam romániai 
külképviseletéhez, személyes találko-
zót kérve annak érdekében, hogy tájé-
koztassa őket a székelység, a romániai 
magyarság követeléseiről, valamint 
arról, hogy a tavaly decemberben be-
nyújtott autonómiatervezetet a szakbi-
zottságokban és a plénumban is eluta-
sították. Eddig Marco Giungi bukaresti 
olasz és Valerij Kuzmin orosz nagykö-
vettel, továbbá Németország, valamint 

az Amerikai Egyesült Államok nagy-
követségének politikai szakértőjével 
találkozott. Ezen túlmenően a brit, a 
francia és a lengyel külképviseletek ve-
zetőivel is egyeztetni fog.

Kulcsár-Terza József kifejtette, az 
eddigi megbeszélésekből arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a diploma-
tákat érdekli Székelyföld, az erdélyi 
magyarok helyzete, amelyről reális 
képet szeretnének kapni. Az MPP-s 
politikus elmondta, amikor az auto-
nómiakövetelésről beszélt, tárgya-
lópartnerei tisztában voltak vele, 
mit jelent a területi önrendelkezés, 
hogy az nem jár határmódosítással. 
Viszont meglepetésére voltak olyan 
ügyek, amelyekről nem tudtak, így 
például a zászlóperekről, a himnusz-
perről vagy a HVIM-aktivisták terror-
peréről. Arra kérte a nagykövetségek 

vezetőit, diplomáciai úton szólítsák 
fel Romániát, hogy kezdje el a tár-
gyalásokat a székelység képviselőivel 
a területi autonómiakövetelésekről. 
Kulcsár-Terza abban bízik, hogy el-
jön a idő, amikor az autonómiastat-
útumot minden magyar parlamenti 
képviselő közösen nyújtja be a román 
parlamentben. A képviselő különben 
üdvözölte az RMDSZ kezdeménye-
zését, hogy emeljék törvényerőre a 
Gyulafehérvári nyilatkozat kisebb-
ségekre vonatkozó passzusait, és 
emlékeztetett, hogy az MPP ezt már 
évek óta szorgalmazza. Kifejtette, a 
román pártok ezt valószínűleg nem 
szavazzák meg, és az autonómiater-
vezethez hasonlóan lesöprik az asz-
talról, de szerinte ennek ellenére is 
fontos, hogy a magyarság képviselői 
elmondják, mit akarnak.

Diplomatáknál lobbiznak az auto nó miáért




