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Párt és állam, avagy
erdélyi magyar kiszorítósdi

Saját európai parlamenti jelöltlistájára invitálja az RMDSZ 
a Magyar Polgári Pártot (MPP), annak azonban nem fűlik 
a foga a közösködéshez. Ami nem csoda, hiszen ideje 
saját identitása megszilárdításával foglalkoznia, ha már 
a terv, hogy erős alternatívát kínáljon vele szemben, ed-
dig nem sikerült neki. Én e sajátos középhelyzetbe került 
párt pályája ama fordulatán sem csodálkoztam, hogy az 
országos választásokkor elfogadta e felkínált lehetősé-
get a parlamenti bejutásra, de a részleges indokoltságok 
rendjén a mai döntés legalább annyira érthető. Az MPP 
a választás szabadságának jelszavával bontott zászlót 
annak idején, és potenciálisan, szervezeti felépítésének 
szilárdsága, területi megoszlása stb. tekintetében még 
mindig képvisel egy jövős ígéretet.

No, de a színtér erőterét természetesen az erősebb fél 
határozza meg, amely azonban alighanem elégedetlen 
a maga befolyásával, hiszen körömszakadtáig ragaszko-
dik monopolisztikus törekvéseihez, holott ha hegemó-

niáját nem is, de monopóliumát szerintem végérvénye-
sen elvesztette. Az RMDSZ működésének fő paradoxona 
funkcionalitásának egy sajátos fonákjára fordulásában, 
kibicsaklásában rejlik, amely szinte két évtizede tart. Az 
„alapító atyák” erőteljes csoportja valamikor állammo-
dellszerű felépítést képzelt el számára, abból a máig re-
ális igényből kiindulva, hogy pótolni kell a hiányzó állami 
védelmet és átfogó szervezettséget, s ennek köszönhető-
en a szövetség máig megmaradt formailag kisebbségi ér-
dekvédelmi szervezetnek. A román parlamentben viszont 
pártszerű működésre kényszerítették, kisebbségi törvény, 
autonómia híján állandó leértékeltségben tartják, s ezzel 
pontosan a kollektív magyar érdekvédelmet szorították 
a többségi pártstruktúra által bármikor ellenőrizhető és 
lekörözhető formába. Ebbe képviselőinek rövidlátóbb (fi -
nom kifejezés) tagjai annyira belenyugodtak, hogy mintha 
már kilépni sem akarnának belőle. Ennek folytán a min-
denkori román ellenzék persze a politikai elvtelenség bé-
lyegét bármikor rásütheti, és mint tapasztaltuk, e hálátlan 
státus se súlyát, se legitimitását nem növeli.

Igen ám, de a szövetség állammodell-jellegéről mégsem 
mondott le teljesen. Csakhogy nem azok fele érvényesíti, 
akikkel szemben ez célszerű lenne, hanem a vele elége-
detlen magyar választói húsz százalék képviseletében lét-

rejött két magyar, valóban pártszerű párt ellen. Magyarán 
magyarok elnyomására szolgál a monopóliumhoz való 
kíméletlen és elvakult ragaszkodás. Az, hogy a törvényho-
zásban pártként funkcionál, a parcialitás minden átkától, 
sőt a politikai prostitúció igaztalan, de nem minden alapot 
nélkülöző vádjától kísérve, kényszerű megalkuvás követ-
kezménye is lehet. De az, hogy a magyar választók kisebb-
ségének akaratát lenullázná, az már megátalkodottságra 
vall. Pártként működik ott, ahol össznépközösségi igény-
nyel kellene fellépnie, és állami kizárólagosságot gyako-
rol ott, ahol tulajdonképpen csak egy választói szegmen-
tumtól nyert mandátuma legitimálja. Következésképpen 
funkcionalitásán kellene változtatnia, különben csak sú-
lyosbítja parlamenten belüli státusának hátrányos voltát, 
melyen eddig nem tudott, s mintha nem is akarna javítani.
Fonákjára fordul a képviselet és az érdekvédelem dolga is. 
Ideje lenne egy más szemlélet felvállalásának, egy szer-
vezeti önállóságot tiszteletben tartó plurális magyar belső 
parlament, állandó kerekasztal, nevezzük bárminek, felál-
lításának. Hiszen a szövetség – nevére rácáfoló – kizáró-
lagossági törekvése lépten-nyomon lelepleződik, és csak 
fokozza a magyar hátrányt és újjá is szüli azt.

A szerző újságíró, közíró
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Az erdélyi autonómiatörekvé-
sekre Bukarest részéről érkező 
válaszok zűrzavarában a szé-
kelység jelenti a stabilitást, az 
önrendelkezés iránti igényével 
a közösség rendet akar, ami biz-
tosítja az állampolgárok közötti 
tényleges szabadságot – hang-
zott el a székely szabadság napi 
megemlékezés szervezőinek 
kolozsvári sajtótájékoztatóján.

 » ROSTÁS SZABOLCS

I zsák Balázs szerint a székely sza-
badság napján tartott marosvá-
sárhelyi tiltakozás azt igazolta, 

hogy az autonómia igénye állandó és 
töretlen a Székelyföldön. A Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke erről 
azon a tegnapi sajtóértekezletén be-
szélt, amelyen az EMNT és az EMNP 
képviselőivel, valamint baszk ven-
dégükkel vonták meg az előző napi 
marosvásárhelyi megmozdulás mér-
legét, kitérve az autonómia érdeké-
ben folytatott erőfeszítések állására. 
Izsák szerint zűrzavar és instabilitás 
jellemzi, ahogy Bukarest lereagálja 
az autonómiatörekvést, ebben pedig 
a székelység jelenti a rendet, amit az 
is tükröz, ahogy évről évre megrende-
zi a székely vértanúkra való megem-
lékezést. „Mi a rend népe vagyunk, 
és az autonómiatörekvéssel olyan 
rendet akarunk, ami a törvényen 
alapszik, és biztosítja az állampol-
gárok közötti tényleges szabadságot. 
Beadványaink, a kiprovokált viták 
nyomán Bukarestnek is magasabbra 
kell emelnie válaszai színvonalát, a 
román politikai elitnek ugyanakkor 
tanulnia kell a közösségi, nemzetkö-
zi jogot, és az általánosan elfogadott 
rend normái szerint kell válaszolnia” 
– hangoztatta Izsák. Az SZNT elnöke 
a nemzeti régiókról szóló európai 
polgári kezdeményezésnek az Eu-
rópai Bíróságon aratott sikere kap-
csán megjegyezte, az SZNT számára 
kedvező ítélet is azt bizonyítja, hogy 

Romániának még tanulnia kell a kö-
zösségi jogot.

Európai védelmet a nemzeti 
közösségeknek
José Mari Etxebarria, a Baszk Nemzeti 
Párt képviselője – aki előző nap fel-
szólalt a székely szabadság napi meg-
mozduláson – közölte, mivel az el-
múlt években a kontinensen háttérbe 
szorult a nemzeti közösségek kérdé-
se, Európának lentről felfele kell épít-
keznie, és meg kell védenie a nemzeti 
közösségeket, fi gyelembe kell vennie 
kívánságaikat. Baszkföld legnagyobb 
politikai alakulata külügyi bizottsá-
gának tagja szerint hangsúlyt kell 

fektetni Európa „Egység a sokféle-
ségben” jelszavának alkalmazására, 
és olyan jogi eszközöket kell létre-
hozni, amivel megerősítik a nemzeti 
közösségek identitását. „Nem lehet 
diszkriminálni a kisebbségeket, ez 
Európa, és az egész európai közösség 
felelőssége. Fontos, hogy segítsünk 
az identitás megerősítésében, a kul-
turális, etnikai sokszínűség megőrzé-
se alapvető fontosságú” – hangoztat-
ta a baszk politikus.

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető 
elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, 
a székely terrorvád keretében börtön-
büntetésre ítélt Beke István és Szőcs 

AZ SZNT SZERINT A ROMÁN HATÓSÁGOKNAK EMELNIÜK KELL AZ AUTONÓMIATÖREKVÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK SZÍNVONALÁT 

Bukaresti instabilitás, székelyföldi rend

Sándor Krisztina, Izsák Balázs, José Mari Etxebarria és Szilágyi Zsolt a kolozsvári sajtótájékoztatón
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Zoltán esete jó példa arra, hogy a 
román kormány és az igazságszol-
gáltatás folyamatosan a magyar kö-
zösség ellen dolgozik.

„Székelyföldön népakarat 
az autonómia”
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) elnöke elmondta, 
az a tény, hogy ezrek vettek részt a 
marosvásárhelyi megemlékezésen, 
azt mutatja: Székelyföldön népa-
karat az autonómia. A politikus 
kijelentette, ha száz évvel ezelőtt a 
Gyulafehérváron rendezett román 
nagygyűlésen autonómiát ígértek a 
nemzeti kisebbségeknek, a romá-
niai magyarság joggal kéri, hogy a 
százéves Románia tartsa tisztelet-
ben ígéretét. „Érthetetlen, hogy a 
román állam miért utasítja el a pár-
beszédet, különösen most, amikor 
az Európai Unió soros elnökeként 
– saját bevallásuk szerint – a sokfé-
leség megóvására törekednek. Nem 
a megfélemlítés, hanem a kölcsö-
nös tisztelet és a párbeszéd vezethet 
eredményre, a bizalmatlanság száz 
évét fel kell váltania az együttmű-
ködés időszakának” – hangoztat-
ta Szilágyi Zsolt. Az EMNP elnöke 
hozzátette: mindez csak úgy jöhet 
létre, ha a román kormány tiszte-
letben tartja a székelyek autonómi-
aigényét, és megindul a párbeszéd 
Székelyföld területi autonómiájáról.

 » José Mari 
Etxebarria baszk 
politikus sze-
rint Európának 
lentről felfele kell 
építkeznie, és 
meg kell védenie a 
nemzeti közössé-
geket, fi gyelembe 
kell vennie kíván-
ságaikat.

Szilágyi Zsolt szerint összefogással négy brüsszeli mandátum megszerzése sem lehetetlen

Továbbra is kitart az EMNP és az EMNT amellett, hogy erdélyi magyar politikai összefogással jobb eredményt lehetne elérni az idei euró-
pai parlamenti választáson, mint az RMDSZ által elutasított koalíció nélkül. A székely szabadság napi marosvásárhelyi megemlékezés 
apropóján összehívott kolozsvári sajtótájékoztatón Sándor Krisztina úgy vélekedett, összefogással sokkal eredményesebb lehetne az 
erdélyi magyarság a májusi uniós megmérettetésen, a három politikai alakulat együttműködése jobban mozgósítaná a választókat. Az 
EMNT ügyvezetője szerint mindez egybecsengene a magyar kormány nemzetpolitikájával, és megfelelne az erdélyi magyar jövőképnek is. 
Szilágyi Zsolt szerint az EP-választás esetében a pártokra és koalíciókra egyaránt érvényes ötszázalékos bejutási küszöb sem akadálya az 
összefogásnak, ha van rá politikai akarat. „Ha sikerülne igazi összefogást, hárompárti koalíciót létrehozni, akár négy képviselői helyet is 
meg tudnánk szerezni az erdélyi magyarok számára, ami komoly erő, nagy fegyvertény lenne” – jelentette ki a néppárt vezetője. Lapunk 
megkérdezte Szilágyit, fontolgatja-e az EMNP az EP-választáson való önálló indulást azt követően, hogy az RMDSZ elutasította a néppárt 
és az MPP által felajánlott koalíciót, miközben jelöltlistája nem befutóhelyeire hívja a két párt képviselőit. A politikus elmondta, a követke-
ző napokban döntenek a hogyan továbbról, és egyetlen változatot sem zárnak ki. „Hamis úgy elképzelni a koalíciót, hogy meghívsz valakit 
a pártlistára, akivel a helyhatósági választáson versenyzel. Biztos vagyok abban, hogy a szavazatokat úgy tudnánk maximalizálni, ha min-
denki ugyanazt a listát képviselné, a pártérdek másodrendű kellene, hogy legyen. Az RMDSZ javaslata pártérdekeket, a miénk közösségi 
érdekeket szolgál” – állapította meg Szilágyi Zsolt. (R. Sz.)




