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Nemzetépítés, hisztéria, 
kisebbségellenesség

Ukrajna nemzetpolitikája még jó ideig konfl iktusforrás lesz 
a térségben, mint ahogy az is, hogy Románia továbbra sem 
hajlandó feladni a dogmatikus történelemszemléletet – ez 
szűrhető le abból a kisebb összezördülésből, amely a két 
ország között tört ki amiatt, hogy Volodimir Zelenszkĳ  ukrán 
elnök megemlítette: Románia száz évvel ezelőtt vitatható 
módon vette birtokba Észak-Bukovinát.
Az ominózus beszédben az ukrán államfő arról beszélt: az 
ukrán egység 1919-es történelmi lehetősége hamar meghi-
úsult, Galícia nagy részét a lengyel csapatok, Észak-Buko-
vinát Románia, Kárpátalját pedig Csehszlovákia foglalta el.
A kĳ elentés miatt a román külügy magyarázatot kért Ukrajna 
bukaresti nagykövetétől, elvégre a hivatalos román történet-
írás szerint az észak-bukovinai Román Nemzeti Tanács 1918 
novemberének végén kimondta, hogy a terület egyesülni 
akar Romániával, vagyis a román álláspont szerint a román 
hadsereg legitim módon vonult be az idegen területre.

Pedig hát a forgatókönyv ugyanaz volt itt is, mint Erdély-
ben: a Bukarest által irányított helyi román vezetők úgy 
mondták ki az egyesülési szándékot Romániával, hogy arról 
a többi, a térségben élő nemzet képviselőinek véleményét 
nem igazán kérték ki. Majd ezt követően a már birtokon be-
lül levő Románia ellentmondásos, dicstelen első világhábo-
rús szereplése nyomán a győztes nagyhatalmak kegyéből 
meg is tarthatta az elfoglalt területeket. Az ukrán fél ugyan 
„fordítási hibára” hivatkozott, miszerint az elnök elfoglalta 
helyett valójában azt mondta, hogy elvette – mintha ez tu-
lajdonképpen nem ugyanazt jelentené.

Zelenszkĳ  beszéde azt jelzi: hiába próbálja a mérsékelt, a 
kisebbségek panaszai iránt megértő politikus pózát felven-
ni, azért nem tudja – vagy nem is akarja – kivonni magát 
a nacionalista diskurzusból. A mostani felszólalás mintegy 
ellenpontozza az újévi beszédet, amelyben egy félmondat 
elejéig magyarul is megszólalt, gesztust gyakorolva a kár-
pátaljai magyar közösség irányába, és azt vetíti előre, hogy 
hiú ábránd arra számítani: Kĳ ev külső kényszerítő erők nél-
kül hajlandó érdemi kompromisszumra az őshonos nemzeti 
közösségek állami iskolákban zajló anyanyelvi oktatását 
ellehetetlenítő, fasisztoid oktatási törvény vagy a nyelv-
törvény ügyében. Mint ahogy Románia is ugyanúgy reagál, 
mint amikor magyar részről hangzik el a száz-százkét évvel 
ezelőtti események magyar értelmezése: agresszívan és 
hisztérikusan, nehogy a nyilvánosság előtt megkérdőjele-
ződhessen a hivatalos, dogmatikus román narratíva.

A mostani vita is azt bizonyítja, mennyire meghatározó 
volt a közép- és kelet-európai országok viszonyrendsze-
rében, és mekkora károkat okozott, hogy a győztes nagy-
hatalmak az első, majd a második világháború után is 
önkényesen, a valós viszonyokat fi gyelmen kívül hagyva 
húzták meg a régióban a határokat. Miközben a népek ön-
rendelkezésének jelszavát hangoztatták, ezt szelektíven 
alkalmazták, így aztán míg mi magyarok elveszítettük or-
szágunk jelentős részét – a valóban zömmel nem magyar 
területek mellett tömbmagyar vidékekkel együtt –, addig 
mások, a régióban befolyást szerezni akaró győztes ha-
talmak némelyikének köszönhetően túlnyerték magukat, 
olyan területeket szerezve meg, amelyek – ha valóban ér-
vényesül az etnikai határok elve és a valós önrendelkezés 
– semmilyen körülmények között nem kerülhettek volna 
hozzájuk.

Az ukránok ebből a szempontból még nálunk is szorul-
tabb helyzetbe kerültek, hiszen még valódi államiságuk 
sem volt, így országuk határai is képlékenyek. Ehelyett is-
mét Moszkva uralma alá kerültek – csak a cár helyett a sok-
kal borzasztóbb, kommunista szekta kénye-kedvének lettek 
kiszolgáltatva, amely aztán a harmincas években a köz-
pontilag előidézett, több millió halálos áldozatot követelő 
éhínségbe torkollt. A szovjet uralom a második világháború 
szörnyűségeivel megfejelve az 1990-es évek elejéig tartott, 
így Ukrajna most próbálja behozni a nemzetépítésben fel-
halmozott, tetemes hátrányát. Mint ahogy a román nemzet-
építés is továbbra is zajlik.

Csakhogy amíg a nemzetépítést csak más, a térségben 
élő nemzetek ellenében tudják elképzelni, és mindent 
megtesznek a területükön élő kisebbségek elnyomása ér-
dekében, illetve hátsó szándéktól tartva, területvesztéstől 
rettegve elutasítják az együttműködést a térség egymásra 
utalt nemzetei között, addig a konfl iktusok folyamatosan 
újratermelődnek. És lehetőséget biztosítanak a térségben 
saját pecsenyéjüket sütögetni akaró külső hatalmaknak, 
hogy a zavarosban halászva, saját érdekükben használják 
ki és manipulálják a régió országait.
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Olyan törvénytervezetet dolgo-
zott ki az RMDSZ, mely szerint a 
vegyes tannyelvű iskolák veze-
tőségi összetételének kötelező 
módon tükröznie kell az adott 
település etnikai arányát, a 
diákok anyanyelvének a belső 
feliratokon is meg kell jelennie, 
ugyanakkor szabályoznák a 
szórványban működő kisebbségi 
osztályok hovatartozását is. 
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A z etnikai arányok iskolai tisz-
teletben tartása az egyik célja 
annak a törvénymódosításnak, 

amelyet az RMDSZ nyújtott be a sze-
nátusban. Az oktatásügyi szakbizott-
ság pozitív elbírálása után a szövet-
ség a kedvező pillanatot várja, hogy a 
plénum napirendjére tűzze. 

Az RMDSZ tervezete szerint az érin-
tett iskolaszékek összetételének ezen-
túl kötelező módon tükröznie kell 
az adott település etnikai arányát. 
Ugyanez vonatkozik a tanintézetek 
belsejének kialakítására is: a falról 
az adott nemzetiség nyelvén íródott 
ismertetőknek, illetve szimbólumok-
nak kell visszaköszönniük a diákok-
ra. A tanügyi törvény módosításával 
szabályoznák a szórványban működő 
kisebbségi osztályok hovatartozá-
sát is. Az intézkedés lehetővé tenné 
egy adott település román többségű 
vegyes iskolájában működő ma-
gyar osztály átcsatolását egy másik 
helységben lévő magyar iskolához. 
A parlament felsőháza elé terjesztett 
jogszabály a gyereklétszám csökkené-
se esetére, a bölcsődei fi nanszírozás 
növelésére, a bentlakásos rendszer 
anyagi támogatására is kiterjed.

Minderre legfőképpen azért volt 
szükség, mert az erdélyi vegyes tan-
nyelvű iskolák nyelvi térképe – né-
hány kivételtől eltekintve – jobbára 
egynyelvű. Marosvásárhelyen ezt 
több ízben is szóvá tették a magyar 
szülők, akik végső elkeseredésükben 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanácshoz fordultak. A CNCD minden 
egyes esetben felszólítást küldött a 

tanfelügyelőségre és az iskolaigazga-
tóknak, azonban az illetékesek csak 
részlegesen tettek eleget a testület 
döntésének. Amikor pedig a román 
igazgatók megpróbálták tiszteletben 
tartani a magyar diákok jogait, és két-
nyelvű feliratokkal kiegyensúlyozni 
iskolájuk belső nyelvi térképét, a pol-
gármesteri hivatal egyik aligazgatója 
levélben fenyegette meg őket, meg-
tiltván, hogy a városháza engedélye 
nélkül bármilyen feliratot is kihelyez-
zenek a tanintézetek folyosóira.

Az RMDSZ által kezdeményezett 
törvénymódosításokat, ha nehezen 
is, de elfogadta az oktatási szakbi-
zottság, viszont azt nehéz megjó-
solni, mikor kerülhet a plénum elé. 
Organikus törvényről lévén szó, a 
honatyák eggyel több mint felének 
el kell fogadnia. „A mostani felállás 
aligha kedvez ennek, hiszen ha egy jó 
páran hiányoznak a teremből, borul 
az egész tervezet. Meg kell várnunk 
azt a pillanatot, amikor kényelmes 
többség alakul ki a parlamentben” 
– vélekedett lapunknak a szövetség 
szakpolitikusa, Novák Zoltán. Sze-
rinte a módosító javaslatcsomagot 
akkor lehet majd napirendre tűzni, 
amikor a szövetségeseknek is érdeke 
lesz az RMDSZ támogatása. A szená-

tus oktatási bizottságának alelnöke 
azt is elárulta, hogy a testület veze-
tője, Liviu Pop volt szociáldemok-
rata tanügyminiszter egy jogásszal 
véleményeztette a módosításokat, 
és első körben kizárólag csak azokat 
hagyta jóvá, amelyek nem kötődtek 
a nemzetiségi oktatáshoz. A Maros 
megyei magyar szenátornak végül 
többszörös egyeztetés után sikerült 
meggyőznie román kollégáit, hogy 
a kisebbségi kérdések szabályozása 
nem csorbítja a többségi tanulók és 
pedagógusok jogait.
Novák Zoltán sajnálatosnak tartja, 
hogy sem a kormány, sem az egymást 
váltogató tanügyminiszterek, sem 
pedig a szenátus oktatási bizottsága 
nem meri felvállalni a törvény teljes 
átgyúrását. „Az aktuálpolitikai kérdé-
sek mindig fölülírnak mindent, holott 
három-négy alapvető, de rendkívül 
fontos ügyről van szó, amely körül 
akár konszenzus is kialakulhatna” – 
fejtette ki. Novák ilyennek nevezte a 
délutáni oktatást, a kerettanterv kar-
csúsítását és a különböző szintű érett-
ségi bevezetését. Szerinte az óraszám 
csökkentése csak egy lépés a gyerme-
kek tehermentesítése érdekében, de 
egymagában nem jelent megoldást a 
rendszer egyszerűsítésére.

AZ RMDSZ KÖTELEZŐVÉ TENNÉ A NYELVI SOKSZÍNŰSÉG MEGJELENÍTÉSÉT AZ ISKOLÁKBAN

Láttatnák az etnikai arányokat

Kötelezővé tennék a diákok anyanyelvének megjelenítését a tanintézetekben
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A megyei tanácselnököknek a kép-
viselő-testület tagjai által történő 

megválasztásáról dolgozott ki sürgős-
ségi rendeletet a bukaresti liberális 
kormány. A közigazgatási és fejlesztési 
minisztérium által közvitára bocsá-
tott, tegnap a Hotnews hírportál által 
ismertetett rendelettervezet értelmé-
ben az idei helyhatósági választásokat 
követően a megyei közgyűlések veze-
tőit – akárcsak 2016-ban – közvetett 
módszerrel, a megyei tanácsosok vá-
lasztják meg. Az előterjesztés indok-
lása szerint a megyei tanácselnökök 
közvetlen, vagyis a polgármestereké-
hez hasonló módon történő megvá-
lasztása súlyosan hátrányosan érinti 
a településvezetők alkotmányos és tör-
vényes jogállását. A rendelettervezet 

értelmezése alapján ugyanis a közvet-
lenül a választópolgárok által tisztsé-
get nyerő tanácselnökök „polgármes-
terek fölötti” tisztségviselőkké válnak.

Az ügyben az az érdekes, hogy a 
Ludovic Orban vezette kabinet nem-
csak az idei helyhatósági választások 
előtt néhány hónappal módosítja a 
választási törvényt, hanem kevesebb 
mint egy évvel azt követően, hogy az 
előző, baloldali kormány már meg-
tette ugyanezt, viszont éppen ellen-
kezőleg. A Viorica Dăncilă vezette 
szociáldemokrata (PSD) kormány 
tavaly júniusban ugyancsak sürgős-
ségi rendeletben szabályozta, hogy a 
megyei tanácsok elnökeit közvetlenül 
válasszák meg. Az akkori kormány 
azzal indokolta az intézkedést, hogy 
közvetlen választáshoz történő vissza-
térés növeli a megyei tanácselnökök 

legitimitását, és a választói akaratot 
„nem írhatja többé felül a pártok közti 
háttéralku”.

Klaus Johannis államfő akkoriban 
élesen bírálta a módosítást, azzal 
vádolva Dăncilát és az általa veze-
tett PSD-t, hogy visszaél a sürgősségi 
kormányrendeletekkel, önös politikai 
érdekei szerint avatkozva be a vá-
lasztójogba. Az elnök úgy értékelte: a 
közvetlen választás a tisztségben lévő 
önkormányzati vezetők újraválasz-
tását segíti, a kormány pedig a PSD 
tisztségben lévő megyei „báróinak” 
újraválasztását próbálja megkönnyíte-
ni. Romániában 2008-ban és 2012-ben 
is közvetlenül választották a megyei 
tanácselnököt, majd 2016-ban vissza-
tértek a korábbi közvetett rendszer-
hez, amikor a közgyűlés tagjai utólag 
választottak egymás közül elnököt.

Változtatnának a tanácselnök-választáson




