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Meddig leszünk
önmagunk ellenségei?

A magyarokkal szemben ellenséges román állami szerveken 
kívül még egy olyan entitás létezik, amely miatt nem való-
sulhat meg az indokolt és elvárható mértékben a magyar 
anyanyelvhasználat Erdélyben és a Partiumban: maga a 
magyar közösség. Legalábbis a magyar közösség azon tag-
jai, akik félelemből, rosszabb esetben nemtörődömségből 
vagy igénytelenségből nem akarják a saját anyanyelvükön 
készült feliratokat használni vállalkozásukban. És sajnos 
nincsenek kevesen.

Persze sokan vannak azok is, akik nem hanyagolják az 
anyanyelvhasználatot, sőt másokat is arra buzdítanak, hogy 
éljenek nyelvi jogaikkal, és magyar nyelven is tüntessék fel 
a különböző feliratokat üzletükben, cégük székhelyén és te-
lephelyein, illetve termékeiken, valamint kommunikáljanak 
magyarul is az ügyfeleikkel. A sajtóban az elmúlt harminc 
évben számtalan ilyen felhívás látott napvilágot, mint ahogy 
a politikum és a civil szervezetek képviselői részéről is.

Sokan vannak ugyanakkor azok, akik szeretnének 
ugyan magyarul is kommunikálni, de attól tartanak, ezzel 
elriasztanák a román ügyfeleket. Ami azért meglehetősen 
rossz képet fest a romániai valóságról, és újabb bizonyí-
ték arra, mekkora hazugság a román kormány és egyéb 
hivatalos szervek által bel- és külföldön is terjesztett pro-
paganda, miszerint Romániában példás a kisebbségek 
helyzete. Hiszen ha a magyar közösség tagjai úgy érzik: 
hátrányuk származik abból, ha nyilvánosan használják a 
saját anyanyelvüket, az mindennek nevezhető, csak pél-
dás állapotnak nem. Ennek nyomán fölmerül a dilemma: 
hogyan lehet ilyen körülmények között mégiscsak érde-
keltté tenni a vállalkozókat abban, hogy magyar felirato-
kat is kihelyezzenek?

Talán megoldást jelenthet – legalábbis részben – a Szé-
kely Figyelő Alapítvány kezdeményezése, amely bizonyos 
mértékig anyagilag is érdekeltté teszi a vállalkozókat ab-
ban, hogy a magyar nyelv használatáról döntsenek a ro-
mán mellett. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, az 
eddig elsősorban a romániai hatóságok visszaélései és a 
jogsértések elleni fellépéssel foglalkozó szervezet pályá-
zatot hirdetett azok számára, akik a meglévő román nyelvű 
feliratot szeretnék kétnyelvűsíteni, azaz magyarul is kihe-
lyezni, illetve akik ezután akarnak kétnyelvű feliratot kihe-
lyezni szervezetük vagy cégük üzletében, műhelyében, iro-
dájában. Ezáltal legalább a feliratok elkészítésének anyagi 
költségeitől megszabadulnak. Mindez más régiók számára 
is követendő példaként szolgálhat. Nem csupán a helyi ci-
vil szervezetek számára, de akár a határon túli magyar kö-
zösségeknek szánt magyarországi támogatási programok 
sorába is bekerülhet egy olyan pályázat, amely ilyen célok-
ra biztosít összegeket – sőt akár eleve a kétnyelvűséghez 
lehetne kötni a többi támogatást.

Persze ez még nem feltétlenül oszlatja el azokat a félel-
meket, hogy a már az óvodától magyarellenességre szociali-
zált románok elkerülik majd az olyan üzleteket, amelyekben 
magyar feliratok is vannak. A jelenlegi, egyre magyarellene-
sebb közhangulatban valóban elképzelhető, hogy vannak 
olyanok, akik ilyen primitív módon állnak hozzá az ősho-
nos magyar közösség nyelvi jogainak érvényesítéséhez, de 
azért nem hozzájuk kellene idomulni. Főleg, hogy nyugati 
multicégek hipermarketjei már meglépték ezt – például 
Nagyváradon –, és elnézve az ott tolongó tömegeket, nem 
úgy tűnik, hogy a románokat zavarnák a magyar feliratok. 
Akkor meg miért maradnának le mögöttük a helyi magyar 
vállalkozók?

Olyan védekezést is hallottunk már magyar vállalkozó ma-
gyar alkalmazottjától, hogy az adóhivatal illetékese fenye-
gette meg a céget: ne merészeljenek kétnyelvű feliratokat 
kitenni. Ám a dolog fordítva is működik: a magyarok meg 
azokat a cégeket bojkottálhatják, amelyek következetesen 
visszautasítják a magyar nyelv használatát az olyan telepü-
léseken, ahol több tízezres nagyságrendben élnek magya-
rok. Csakhogy eddig még el kell jutni, ki kell alakítani a ve-
gyes lakosságú vidékeken élő magyar közösségek tagjaiban 
azt az igényt, hogy nyilvánosan is használják az anyanyelvü-
ket, és ezt megköveteljék a cégektől is.

És senkinek sem kellene attól félnie, hogy feljelentse 
azon román hatósági képviselőket, akik a magyar anya-
nyelvhasználat ellen lépnek fel. Mert továbbra is érvényes 
az a megállapítás, hogy nincs sok értelme az anyanyelv-
használati jogok bővítéséért küzdeni, ha sokan közülünk 
engedik magukat megfélemlíteni. Vagy ami még rosszabb, 
kényelmességből, az „úgyis mindenki ért románul” hozzá-
állás jegyében még a meglévő jogokkal sem akarnak élni.
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„Ez kizárólag a román állam-
polgárságról szól” – nyilatkozta 
lapunknak Antal Árpád, miután 
kiderült: tavaly több mint félezer 
moldovai állampolgár intézte 
Sepsiszentgyörgyön honosítási 
ügyeit. A polgármester szerint az 
igénylők zöme Nyugat felé veszi 
az irányt.
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A Moldovai Köztársaság több mint 
ötszáz állampolgára honosította 
iratait tavaly Sepsiszentgyör-

gyön. A számok hallatán többen ag-
gódva tették fel a kérdést, hogy ezáltal 
megváltozik-e a város etnikai össze-
tétele, és az intézkedéssorozat befo-
lyásolhatja-e az idei önkormányzati 
választások eredményét. Antal Árpád 
polgármester a Krónika megkeresésé-
re úgy reagált a félelmekre: az ügyinté-
zés nem azt jelenti, hogy a honosított 
személyek Sepsiszentgyörgyön laknak 
és szavaznak, „ez kizárólag a román 
állampolgárságról szól”.

Az elöljáró felidézte, hogy 2018 ele-
jétől változott a szabályozás: a meg-
szerzett vagy visszaszerzett román 
állampolgárság esetében az anya-
könyvi kivonatokat az ország bárme-
lyik megyeszékhelyén honosíthatják 
az érintettek. Korábban ez csak Ro-

mánia konzulátusain vagy a főváros 
kerületi polgármesteri hivatalaiban 
volt lehetséges. Miután a szabályo-
zás megváltozott, az összes megye-
székhelyi polgármesteri hivatalnak 
meg kellett határoznia egy órarendet, 
amikor a születési bizonyítványok és 
házassági kivonatok honosítása érde-
kében fogadja a dokumentációt. Sep-
siszentgyörgyön hetente mintegy tíz 
iratcsomót vesznek át, ez a szám még 
nem terheli túl a városháza apparátu-
sát. „Ez gyakorlatilag csak az állam-
polgárságról, a romániai anyakönyvi 
dokumentumokról szól, semmi köze 
a városhoz. Persze előfordulhat, hogy 
egy moldovai–román állampolgár 
beleszeret Sepsiszentgyörgybe és le-
telepedik itt – ezt nem lehet kizárni, 
de nem jelenség. Én két itt lakó mol-
dovai családról tudok” – részletezte 
a polgármester. Mivel az anyakönyvi 
kivonatok, majd a személyazonossá-
gi igazolvány birtokában útlevélért 
is folyamodni lehet, ezek a polgárok 
valószínűleg Nyugaton szeretnének 
letelepedni. „A többségük hamaro-
san Olaszország vagy Spanyolország 
lakója lesz” – vázolta Antal Árpád.

A polgármester rámutatott, a kettős 
magyar állampolgárság megszerzésé-
vel sem lettek magyarországi lakosok 
a romániai magyarok, hasonlókép-
pen működik ez a moldovaiak ese-
tében is. A Partiumból is átjártak a 
határ menti magyarországi települé-

sekre, és ott honosították az irataikat, 
de ez nem azt jelenti, hogy ott laknak. 
A sepsiszentgyörgyi polgármester 
szerint a konzulátusok, a bukaresti 
polgármesteri hivatalok leterhelőd-
tek, ezért is változtatták meg a sza-
bályozást. Ugyanakkor bizonyára túl 
sok kérés fut be a román–moldovai 
határ menti megyeszékhelyek anya-
könyvi hivatalaihoz, ezért jutnak el az 
igénylők Sepsiszentgyörgyre.

Tavaly tavasszal Peter Costea füg-
getlen europarlamenti képviselő 
petíciót indított, hogy Bukarest egy-
szerűsítse a román állampolgárság 
megszerzésének procedúráját és a 
dokumentumok honosítását. A kez-
deményező szerint a Moldovai Köz-
társaság állampolgárai kénytelenek 
voltak több alkalommal is elutazni 
Romániába, hogy megszerezzék az 
iratokat. Kálváriájuk pedig nem ér 
véget, miután az anyakönyvi iratokat 
honosították, mert csak akkor kapnak 
személyazonossági igazolványt, ha 
bizonyítani tudják, hogy van lakóhe-
lyük is. Ezt kihasználják az ügyeske-
dők: előfordul, hogy egy fi ktív lakcím-
re több száz állampolgárt jelentenek 
be – érvelt a politikus. A román állam-
polgárságot szerzett moldovaiak szá-
ma 2018 közepén érte el az egymilliót. 
Évről évre többen igénylik a román 
állampolgárságot: míg 2010-ben 98 
ezren, két évvel ezelőtt már 120 ezren 
fordultak ez ügyben a hatóságokhoz.

ANTAL ÁRPÁD SZERINT A HOZZÁJUK FORDULÓ MOLDOVAIAK NEM MARADNAK A VÁROSBAN

Honosítási láz Szentgyörgyön

Úti cél. A honosított állampolgárok minden bizonnyal az EU-ba szabad beutazást biztosító román útlevélre „hajtanak”
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Meghirdette a versenytárgyalást 
az egészségügyi minisztérium 

a kolozsvári regionális kórház ter-
vezésére, így a jászvásári után ez a 
második ilyen jellegű intézmény, 
amelyik a tervezési fázisba lépett, 
számolt be az Agerpres. Victor Cos-
tache egészségügyi miniszter beje-
lentése szerint a nyertesnek egy év 
áll majd a rendelkezésére, hogy el-
készítse az egészségügyi intézmény 
tervét, ezt követően a kivitelezésre 
is kiírják a versenytárgyalást. A ter-

vezés költségeit áfa nélkül 68 604 513 
lejre becsülik, az ajánlatokat február 
17-éig lehet benyújtani. A szaktárca 
jelenleg a craiovai regionális kórház 
tervezésére kiírandó tendert készíti 
elő. Utóbbi 807 ágyas lesz, a jászvá-
sári intézmény 850, a kolozsvári 849 
bentfekvő beteget képes egyszerre 
befogadni. Az egészségügyi minisz-
térium szerint a három regionális 
kórház építéséhez valamennyi szük-
séges engedély megvan, és terveik 
szerint februárban aláírják a fi nan-
szírozási szerződést. Mint arról be-
számoltunk, a kolozsvári regionális 

kórház méreteiben gigantikus, fel-
szerelését tekintve ultramodern lesz. 
Az egészségügyi intézmény terve 
kapcsán a Krónikának korábban nyi-
latkozó erdélyi kórházigazgatók úgy 
vélték, hogy a 849 ágyasra tervezett 
regionális kórháznál az ultramodern 
műszereken túlmenően rendkívül 
képzett szakemberekre is szükség 
van, akiket megfelelően meg is kell 
fi zetni. Jelenleg ugyanis épp a sür-
gősségi ellátással összefüggő terüle-
teken – intenzív terápia, anesztezio-
lógia és imagisztika – tapasztalható 
a legnagyobb szakemberhiány. 

Készülhet a kolozsvári regionális kórház terve




