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Elutasította tegnap a bukaresti 
képviselőház jogi, valamint köz-
igazgatási bizottsága az RMDSZ 
kezdeményezését, amellyel 
törvényerőre emelné a máig meg 
nem valósult gyulafehérvári ígé-
reteket. Az előterjesztést mind-
össze hárman támogatták.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Csupán az RMDSZ három képvi-
selője támogatta a román alsóház 
szakbizottságaiban a szövetség 

által tavaly decemberben, az Erdély 
és a Román Királyság egyesülését ki-
mondó gyulafehérvári román nagy-
gyűlés száz éves évfordulóján iktatott 
törvénytervezetet. Előterjesztésével az 
alakulat az érvényes román jogrend 
részévé tenné a Gyulafehérvári nyilat-
kozat kisebbségekre vonatkozó részét. 
Ambrus Izabella parlamenti képviselő 
a Krónikának elmondta, a szakbizott-
ságok ülésén érdemben nem alakult ki 
vita a kezdeményezésről, és a szövet-

ség közigazgatási kódexének tavalyi 
megvitatásával ellentétben magyarel-
lenes megnyilvánulások sem voltak. 
Az alsóház jogi bizottságának tagja kö-
zölte, az ellenzéki Mentsétek meg Ro-
mániát (USR) törvényhozói elismerték, 
hogy „gondok vannak” a kisebbségi 
jogok tiszteletben tartása terén, ám 
szerintük ezt nem az RMDSZ által java-
solt formában kell orvosolni. Ambrus 
Izabella kérdésünkre úgy vélekedett, 
az érdemi vita hiánya és a borítékol-
ható elutasítás várható a képviselőház 
plénumában is.

Az RMDSZ harminc törvényhozó-
ja által jegyzett törvénytervezetbe 
belefoglalták az 1918-ban elfogadott 
Gyulafehérvári nyilatkozat harmadik 
pontjának első alpontját, amely a 
következőképpen szól: „teljes nem-
zeti szabadság az összes együtt élő 
népnek. Minden nép számára a saját 
nyelvén biztosít oktatást, közigaz-
gatást és ítélkezést az illető néphez 
tartozó személyek által, és a lakosok 
számának arányában minden nép 
képviseleti jogot fog kapni a törvény-
hozó testületben és a kormányzati 

szervekben.” Ezt a román politikusok 
és a bukaresti média többsége már az 
előterjesztéskor úgy értelmezte, hogy 
autonómiát követel az erdélyi, ezen 
belül pedig a székelyföldi magyarság 
számára. A törvénytervezet többek 
között azt kéri a román államtól, biz-
tosítson lakosságarányos képviseletet 
a választott intézményekben, helyi, 
megyei, országos és európai szinten 
egyaránt. Szerepel a javaslatok között 
a nemzeti kisebbségek arányainak 
megfelelő képviselet biztosítása a bí-
róságokon és törvényszékeken, a ki-
sebbségek számarányának megfelelő 
számú munkahely elkülönítése a kor-
mányzati és dekoncentrált intézmé-
nyek vezető testületeiben, valamint a 
különböző szaktárcák testületeiben. 
Szorgalmazza a kisebbségi oktatás 
és a kulturális élet önigazgatásának 
szabályozását a kisebbségek statútu-
mában, a fejlesztési régiók létrehozá-
sának, valamint különleges státusú 
autonómiák megteremtésének lehe-
tőségét azokban a történelmi régiók-
ban, amelyekben nagy számú kisebb-
ségi közösség él.
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Madártávlat, 
rögvalóság

Ha egy ország turistacsalogató kisfi lmet akar készí-
teni magáról, természetes, hogy a szebbik oldalát 
villantja fel, lévén, hogy a világ minden sarkából 
vonzani akarja a mozgóképfogyasztó nagyközön-
séget. Mint minden reklám, az országimázsfi lm 
műfaja, természete is megköveteli, hogy a bemu-
tatott látványvilág köszönő viszonyban se legyen 
a mindennapi rögvalósággal – egyébként hogyan 
is tudna turistákat vonzani? Óriási naivitás lenne 
tehát bárminemű őszinteséget, kendőzetlenséget 
vagy akár giccsmentes megközelítést várni az ide-
genforgalom fellendítését célzó mozgóképtől. Ez 
eddig rendben is lenne, hiszen bármelyik ország 
imázsfi lmjét nézzük, óhatatlanul felbukkannak 
néző- és turistacsalogató látványelemekként ma-
dártávlatból készített felvételeken a lélegzetelál-
lítóan szép tájak, hófödte hegycsúcsok, áttetsző 
víztükrök, ragyogó zöld növényzet, jó állapotban 
lévő épített örökség, közelképen pedig szép nők, 
boldog, mosolygó emberek, széles sugárutak, 
amelyeken bátran száguldozhat a turista. Az a 
reklámfilm azonban, amit Románia idegenforgal-
mi látványosságait népszerűsítendő a minap tett 
közzé a bukaresti turisztikai minisztérium, nem-
csak hogy felületes módon, elnagyolt „ecsetvoná-
sokkal” mutat be egy giccsparádéra emlékeztető 
mesés világot, de ezen túlmenően néhány elgon-
dolkodtató üzenetet is hordoz.

Az ország mindennapi rögvalóságát megtapasztaló 
ember a Disney-rajzfi lmeket idéző, a klipben felvillan-
tott ideális álomvilág láttán keserűen arra gondolhat, 
hogy a „nagystílű” távlatból felsejlő ragyogás milyen 
éles ellentétben áll a valóság olyan hazai szegmen-
seivel, mint a járhatatlan autóutak, kiirtott erdők, 
úton-útfélen ott virító szeméthegyek, a talán soha 
el nem készülő autópályák, a romos állapotú épített 
örökség stb. Aztán: már-már az abszurd határát sú-
rolja, hogy bár a fi lm elsősorban külföldi turisták csa-
logatását célozza, a narrátor az emelkedett stílusú, 
költői szöveget románul szavalja, és egy árva sornyi 
angol feliratot sem rendeltek a kliphez. Nemcsak az 
angol felirat hiányzik, de a helyszíneket sem jelöli 
meg a fi lm – amire azért oda lehetett volna fi gyelni, 
hogy ne pusztán mindent egybemosó masszává for-
málódjon a látvány, hanem legalább azt tudja meg a 
néző, éppen Segesvárt látja a képen, Nagyszebent, 
Brassót vagy Bukarestet. Eszünkbe juthat az is a tet-
szetős képsorokról, hogy bár az ország a Duna-del-
tától Máramarosig, a Fekete-tengertől a Király-hágóig 
vagy a moldvai tájakig számtalan gyönyörű régióval 
büszkélkedhetne, sem megőrizni, sem megfelelően 
kezelni, sem népszerűsíteni, sem okosan kihasználni 
nem képes adottságait.

És ami szintén szembetűnő, sokatmondó: tel-
jes mértékben hiányzik a kulturális többszínűség 
az országimázsfilmből, amelynek láttán joggal 
feltételezheti a messze földön élő külföldi, hogy 
Romániában kizárólag románok laknak, nemzeti 
kisebbségek egyáltalán nem is léteznek, éppúgy, 
ahogy a Székelyföld vagy az ország más történelmi 
régiói sem. Az pedig már csak hab a tortán – vagy 
akár úgy is mondhatjuk, kibújik a szög a gyönyö-
rű látványelemeket felsorakoztató film zsákjából 
–, hogy egyetlen híresség tűnik fel a klipben: Ilie 
Năstase egykori teniszcsillag. Úgy tűnik, a film 
készítői azt akarják, ő öregbítse az ország hír-
nevét. Holott tudjuk, arról a személyiségről van 
szó, akinek nemcsak sportteljesítményeit jegyzi 
a köztudat, de rasszista kijelentéseit, magya-
rellenes kirohanásait is, ő az, aki a Székelyföld 
románokkal való betelepítésére tett javaslatot 
néhány évvel ezelőtt. Akár árulkodóan üzenetér-
tékű is lehet, hogy a korrupcióval át meg átszőtt 
ország szépségeit azzal a hírességgel reklámoz-
zák, akit nemrég felfüggesztett börtönbüntetésre 
ítéltek, és akit a diszkriminációellenes tanács 
többször elmarasztalt rasszista megnyilvánulásai 
miatt. Dehát mindez nem látszik a madártávlatos 
magasból sem, ahonnan az elbűvölő drónfelvéte-
leket készítették, és onnan sem, ahonnan a kül-
földi turista nézi a filmet. Ez csak a magunk min-
dennapi rögvalósága.
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 » KRÓNIKA

A kolozsvári katonai ügyészség meg-
szüntette az eljárást a marosvásár-

helyi csendőrök ellen, akik a székely 
szabadság napján 2016-ban tartott 
felvonulás után megalapozatlanul 
állítottak ki bírságolási jegyzőkönyve-
ket a felvonulás résztvevői, önkéntes 
rendfenntartói nevére, sőt olyanokéra 
is, akik nem vettek részt a tiltakozáson. 
A kivizsgálás eredményeit összefoglaló 
18 oldalas ügyészségi dokumentumot, 
és az ehhez fűzött következtetéseket a 
felvonulást szervező Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) sajtóosztálya juttatta el 
hétfőn a médiának.

A 2016. március 10-én tartott maros-
vásárhelyi megemlékezés, felvonulás 
és tiltakozás végén a csendőrség szó-
vivője még azt nyilatkozta a sajtónak, 
hogy a rendezvény rendbontás nélkül 
végződött. Egy héttel később azonban 
a csendőrség arról számolt be, hogy 

a tüntetésen készült videófelvételek 
tanulmányozása után 84 embert meg-
bírságoltak meg összesen 70 800 lej 
értékben. Azóta a bíróság valamennyi 
bírságot érvénytelenített. A megalapo-
zatlanul bírságoló csendőrök ellen az 
SZNT háttérszervezeteként működő 
Siculitas Egyesület tett büntetőfelje-
lentést. E feljelentés kivizsgálásának az 
eredményeiről tájékoztatta a 18 oldalas 
dokumentumban az ügyészség Izsák 
Balázst, a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) és a Siculitas Egyesület elnökét.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
dokumentumból kiderül, hogy a ko-
lozsvári katonai ügyészség meghall-
gatta a sértettet, a tanúkat, és a sza-
bálysértési jegyzőkönyvek kiállítóit. 
Nem terjesztette azonban ki a vizsgá-
latot azokra a magasabb beosztású 
csendőrtisztekre, akik az elkövetők 
vallomásai szerint utasították őket 
arra, hogy büntessék meg a szervezést 
segítő, előre bejelentett önkénteseket. 

Az ügyészség megállapította, hogy 
nyolc megbüntetett személy nem is 
volt jelen a felvonuláson, és ebből azt 
a következtetést vonta le, hogy a csalás 
bűntettének tényálladéki elemei való-
ban léteznek. Nem találta viszont az 
ügyészség a csendőröket bírságolásra 
utasító vezető beosztású csendőrtisz-
tek hatalmi visszaélésének a tényálla-
déki elemeit.

Az SZNT közlése szerint a Siculitas 
Egyesület nem nyújt be fellebbezést az 
ügyészségi végzés ellen, mert úgy véli: 
„méltánytalan és igazságtalan lenne a 
parancsot teljesítő és a jegyzőkönyve-
ket kitöltő beosztott altisztek megbün-
tetése”. Az egyesület igazgatótanácsa 
ugyanakkor felhatalmazta Izsák Ba-
lázst, hogy hozza nyilvánosságra az 
ügyészségi végzést. Az SZNT sajtószol-
gálata közölte: a székely szabadság 
napján a 2016 után szervezett felvonu-
lásokon a csendőrség már tiszteletben 
tartotta a vonatkozó törvényeket.

„Megússzák” a jogtalanul bírságoló csendőrök

 Az SZNT nem fellebbez, mert „igazságtalan lenne” a parancsot teljesítő beosztott altisztek megbüntetése




