
Erdélyi tudósítások2019. december 2.
hétfő4

ÁTTEKINTETTÉK A ROMÁN–MAGYAR KAPCSOLATOK ALAKULÁSÁT A TEMESVÁRON MEGRENDEZETT KONFERENCIÁN

A párbeszéd jelképes erejű eszméjét éltették
Tőkés László szerint a befagyott tör-
ténelmi konfl iktushelyzeten túlme-
nően román részről aktuálpolitikai 
téren sem mutatkozik semmi hajlan-
dóság a párbeszédre. Az EMNT Te-
mesváron rendezett román–magyar 
konferenciáján elhangzott: a lényegi 
kérdés az, kisebbségi közösségként 
hogyan fogadja el a magyarokat a 
többség.

 » KRÓNIKA

A Temesvári Műszaki Egyetem köz-
ponti könyvtárának amfi teátru-
mában szervezte meg pénteken 

– hetedik alkalommal – az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) az immár 
hagyományosnak számító román–magyar 
konferenciáját. A tanácskozás résztvevői a 
rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából 
tekintették át, hogy a romániai forradalmat 
követő időszakban miként alakultak a ro-
mán–magyar kapcsolatok, s milyen lehe-
tőségei vannak a párbeszéd és együttmű-
ködés felélénkítésének, valamint kísérletet 
tettek a különböző kulturális találkozási 
pontok feltérképezésére is.

Párbeszéd helyett „pártbeszéd”
Tőkés László, az EMNT elnöke a szervezet 
közleménye szerint rámutatott: a nacionál-
kommunista visszarendeződés viszonyai 
közepette a román politikai osztály nem 
tanúsított fogadókészséget a román–ma-
gyar párbeszéd iránt, s a „hozzá idomuló” 
RMDSZ-vezérkar a későbbiekben párbeszéd 
helyett szintén beérte a „pártbeszéddel”. Kö-
zölte, ezen előzményeket szem előtt tartva 
elégtétellel tölti el, hogy 2013-mal kezdődő-
en az EMNT meghonosította a román–ma-
gyar konferenciák hagyományát. Hozzátet-
te, ha nem is dicsekedhetnek nagy horderejű 
eredményekkel, a párbeszéd jelképes erejű 
eszméjének és politikai programjának az 
éltetését rendkívüli fontosságúnak tartják. 
Felidézte, hogy a napokban Budapesten, 
a Reménység Szigetén, az Erdélyi Gyüle-
kezetben helyeztek el koszorút a romániai 
forradalom vértanúinak kopjafájánál, tisz-
telegve a román és magyar hősi halottak 
emléke előtt. „Magyarokként és románok-
ként egymásra találtak a gonosz ellen és a 
szabadságért vívott közös küzdelemben. 
Román–magyar párbeszédünknek is ez le-

hetne a jelképes kiindulópontja” – mondta 
Tőkés László. Az EMNT elnöke rendkívül 
károsnak nevezte, hogy a befagyott történel-
mi konfl iktushelyzeten túlmenően román 
részről aktuálpolitikai téren sem mutatkozik 
semmi hajlandóság a párbeszédre. Erre néz-
ve szerinte igencsak jellemző, hogy a román 
politikai pártoknak az égvilágon semmi 
üzenetük és mondanivalójuk nincs a másfél 
milliónyi erdélyi magyar közösség számára, 
ezt tapasztalhattuk legutóbb is, az államfő-
választáson.

A román–magyar konferencia – amely-
nek első alkalommal adott otthont Temes-
vár – keretében rendezett kerekasztal-be-
szélgetésen Ramona Băluțescu újságíró, író 
hangsúlyozta: a román–magyar kapcsola-
tokban kölcsönös odafi gyelésre van szük-
ség, s véleménye szerint az egyházi élet 
számos olyan fórumot kínál románoknak 
és magyaroknak egyaránt, ahol a kultúrák 
találkozhatnak, s az ökuménia jegyében 
ismerhetik meg egymás értékeit. Băluțescu 
szerint a sajtóban dolgozó kollégáival közö-
sen olyan ötletbörzék létrehozását tervezik, 
melyek során bizonyos, a nemzeti és fele-
kezeti kisebbségeket érintő témáknak biz-
tosíthatnak nagyobb láthatóságot a román 
nyelvű sajtóban.

Eckstein-Kovács Péter jogász hangsúlyoz-
ta: kiemelt jelentőséggel bírnak a román–
magyar államközi kapcsolatok, s e tekin-
tetben még bőven van tennivalója mindkét 
félnek, hiszen közös érdek, hogy a két or-
szág – Románia és Magyarország – együtt-
működjön, s a lehető legjobb viszonyban 

legyen egymással. Az RMDSZ egykori szená-
tora, volt államelnöki tanácsadó elmondta: 
bár Románia alkotmánya előírja a kisebb-
ségi törvény elfogadását, az mind a mai 
napig nem történt meg, s a nyelvhasználat 
területén – például az igazságszolgáltatás-
ban – szintén komoly hiányosságok tapasz-
talhatók. Eckstein-Kovács Péter elmondta: 
szükséges lenne a közös román–magyar 
kormányülések gyakorlatát újra felelevení-
teni, s a cserediákprogramok is jó lehető-
séget biztosíthatnának a nyelvtanulásra és 
egymás kultúrájának megismerésére.

Brîndușa Armanca egyetemi tanár, új-
ságíró arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a 
románságnak és a magyarságnak közös 
történelme (is) van, így kiemelten fontos 
azok ismerete, valamint tiszteletben tar-
tása, majd személyes példákon keresztül 
idézte fel a román–magyar kapcsolatok 
nehézségeit. Florian Mihalcea újságíró, a 
Temesvár Társaság elnöke a harminc évvel 
ezelőtti temesvári eseményekre emlékezve 
felidézett egy paradoxont: december 16-án 
a Tőkés László mellett kiálló románok a 
jelenlegi román himnuszt énekelték, mely 
szavai szerint közismerten magyarellenes. 
Az újságíró rámutatott: a marosvásárhelyi 
fekete márciusról a román sajtó nem tájé-
koztatott objektíven, aki pedig mégis erre 
törekedett – mint például ő is –, azt komoly 
támadások érték.

Magyarázkodni kényszerülünk
Angela Tocilă író, publicista rámutatott: 
a forradalom után Románia élére nem 

olyan vezetők kerültek, akik hozzáértéssel 
és konkrét, szakmailag megalapozott ter-
vekkel vezették volna az országot, ennek 
köszönhetően pedig a kivándorlás mértéke 
is soha nem látott méreteket öltött. Vélemé-
nye szerint az 1989-es forradalom idején a 
nyelvi és etnikai különbségek eltűntek, s 
történelmi pillanatokat élt meg Románia 
minden állampolgára. Az írónő ugyanak-
kor hangsúlyozta: erdélyiekként harminc 
évvel a rendszerváltás után is arra kény-
szerülünk, hogy elmagyarázzuk, interet-
nikus kapcsolataink a normalitást jelentik, 
megfelelő oktatás és párbeszéd hiányában 
pedig mára már odajutottunk, hogy a fi a-
talabb generációk körében egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendenek a kommuniz-
mus eszméi.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
ügyvezető elnöke szerint az erdélyi magyar 
közösség helyzete nagyban függ a román–
magyar kapcsolatok alakulásától, ha pe-
dig a rendszerváltás előtti helyzetünkhöz 
hasonlítjuk jelenünket, úgy nincs okunk 
panaszra, de ahhoz képest, amit a ’89-es 
újjászületés pillanatában remélt a közös-
ség, a „pohár inkább üresnek mutatkozik”. 
A politikus szerint a lényegi kérdés az, ki-
sebbségi közösségként hogyan fogadja el a 
magyarokat a többség, s a román–magyar 
viszonyt csak ezen a szinten – nem pedig 
az egyének szintjén – érdemes vizsgálni. 
A néppárt ügyvezető elnöke rámutatott: 
az autonómia lehet az egyetlen megoldás, 
mely az erdélyi magyarságot közösségként 
integrálhatja a román társadalomba.

A második panelbeszélgetésen Antal 
Tibor, a Magyar–román találkozások elne-
vezésű Facebook-oldal működtetője ismer-
tette internetes kezdeményezését, melynek 
célja, hogy felmutassa azokat a metszés-
pontokat, melyeken a román és a magyar 
kultúra, valamint történelem találkozik. 
Daniel Vighi egyetemi tanár, író, publi-
cista hangsúlyozta: nemcsak jövőnk, de a 
történelmi múltunk is közös, így románok-
nak és magyaroknak azért kell dolgozniuk, 
hogy megmentsék ezt a közös örökséget. 
Az előadó kiemelte: a helyi, regionális iden-
titások erősítése és védelme hozzájárul a 
kulturális érékek védelméhez. Călin Rus, 
a Temesvári Interkulturális Intézet igazga-
tója bemutatta az általa vezetett intézmény 
munkáját, s rámutatott: szükség van az 
interkulturális kapcsolatok előnyeivel meg-
ismertetni a legfi atalabb nemzedékeket is, 
hogy ezen ismeretek birtokában ne essenek 
a nacionalista diskurzusok csapdájába.

 Tőkés László a román–magyar konferenciák fontosságát hangsúlyozta
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A románok és magyarok közötti bizalmat-
lanság lebontását szorgalmazták egy 

péntek este Kolozsváron tartott, román nyel-
vű pódiumbeszélgetés résztvevői. A román–
magyar viszonyt boncolgató beszélgetés az 
RMDSZ által szervezett Ezer év Erdélyben, 
száz év Romániában román centenáriumi 
rendezvénysorozat részét képezte. Kelemen 
Hunor, a szövetség elnöke úgy vélte: Erdély-
ben olyan egyensúly alakult ki a románok és 
magyarok között, amely könnyen törékeny-
nyé válik. Példaként az 1990-es véres ma-
rosvásárhelyi román–magyar összecsapást 
és az úzvölgyi katonatemetőnél júniusban 
kialakult helyzetet említette. A politikus az 
MTI szerint úgy vélte: sok olyan probléma 

van, amelyeket a románok és magyarok 
őszintén soha nem beszéltek meg. Bizalmat-
lanság jellemzi a közösségek viszonyát, mely 
a megértés hiányából fakad, és ez az együtt-
működést is akadályozza. Enélkül pedig nin-
csen fejlődés.

Daniel David pszichológus, a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhe-
lyettese arra világított rá, hogy a romániai 
társadalomban nemcsak a magyarokkal 
szemben mutatkozik meg a bizalmatlan-
ság, hanem a románok között is alacsony a 
bizalom szintje. Úgy vélte, az örökölt pszi-
chokulturális alapok okozzák, hogy a román 
társadalom képtelen az együttműködésre, 
és Románia ugyan csatlakozott az EU-hoz, 
máig nem történt meg a tényleges integráci-
ója. A kutató arra is kitért azonban, hogy a 

fi atalokban sokkal több a nyitottság, és van 
remény a hátrányok leküzdésére. Daniel 
David úgy vélte: csak annyit lehet elvárni a 
román állampolgároktól, hogy tanulják meg 
az állam nyelvét, és tiszteljék az országot. 
Nem muszáj szeretni is.

Sabin Gherman kolozsvári újságíró azt rót-
ta fel, hogy a román állam kettős mércével 
mér. Amit természetesnek tart a románok-
nál, azt bünteti a magyaroknál. Példaként 
hozta fel, hogy a moldvai zászló „vígan leng-
het” Neamț várának a bástyáján, Tordán és 
Aranyosgyéresen minden villanyoszlopon 
ott loboghat a város zászlaja, a székelyeknek 
viszont nem szabad használniuk a saját jel-
képeiket. Úgy vélte, félre kellene tenni a ket-
tős mércét, és a két közösséget egymáshoz 
közelítő dolgokról kellene többet beszélni. 

Példaként hozta fel Liszt Ferenc román rap-
szódiáját, és a mű születésének körülménye-
it, amelyek Romániában alig ismertek.

Cosmin Popa történész úgy vélte: a román 
és a magyar nép rendkívül tehetséges ab-
ban, hogy a megbékélés esélyeit elszalassza. 
Mindkét fél megvan a maga burkában, és a 
rosszat tudják a leggyorsabban megtanulni 
egymástól. Bajosnak tartotta, hogy 1990-
ben Erdély és Románia egyesülése gyulafe-
hérvári kinyilvánításának az évfordulóját, 
december elsejét tették Románia állami ün-
nepévé. „Aki azt kéri a magyaroktól, hogy 
örvendjenek december elsején, az bolond” – 
jelentette ki. Azt is hozzátette azonban, hogy 
a magyaroknak is meg kell érteniük, hogy 
a monarchiabeli elhibázott politikájuk veze-
tett a román egyesüléshez.

Fel kellene számolni a bizalmatlanságot és a kettős mércét




