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Restitúció:
mindent vissza?

Amikor Románia a mielőbbi európai integráció 
érdekében a kommunista rendszerben államo-
sított javak ügyének megoldásáról döntött, a 
teljes visszaszolgáltatást választotta. Vélhető-
en azért, mert az állam szemszögéből ez tűnt a 
legkevesebb kiadást eredményező megoldás-
nak. Gáláns és korrekt lépés volt, különösen a 
térség többi posztkommunista országával ösz-
szehasonlítva, például Magyarországgal, ahol 
kárpótlási jegyek osztogatásával intézték el a 
jóvátételt. 

Csakhogy időközben megbánták a döntést a 
bukaresti hatalmi tényezők, ezért mára nem-
csak leállították a restitúciót, hanem minden 
módszerrel, de főleg a kifárasztásra játszó 
perek sokaságával igyekeznek visszaállamo-
sítani. A célkeresztben elsősorban az erdé-
lyi magyar tulajdonok állnak. Erre vonatkozó 
nyílt politikai vállalások nincsenek, a piszkos 
munka oroszlánrészét a titkosszolgálatokkal 
együttműködő „független” bíróságok vállalják 
magukra. De jelenleg aktív a pénzügyminisz-
térium is, amely számtalan pert indított er-
dőtulajdonok visszaállamosítása érdekében. 
És akadt az évek során olyan politikus is, aki 
büszkén vállalta cselekedetét. A PMP mai csil-
laga, Marius Paşcan annak idején a Felső-Ma-
ros menti Bánff y-erdők visszaszolgáltatásának 
a megakadályozását tartotta Maros megyei 
prefektusi mandátuma egyik legfontosabb 
eredményének. 

Az egyházi ingatlanok ügye külön fejezetet 
képez ebben az évek óta zajló állóháborúban. 
És ezen a területen nem csupán az alapvető-
en magyar felekezetek érintettek. A bukaresti 
Balassi Intézetben tartott minapi konferenci-
án a zsidó hitközségek elkobzott vagyonának 
visszaszerzési folyamatában a levéltári anya-
gok titkosítására panaszkodtak, a görögkato-
likusok részéről elhangzott: a két világháború 
között csaknem kétezer templomuk volt, de 
máig alig kétszáz ingatlanukat kapták visz-
sza. A román közvélemény egyébként keveset 
vagy semmit sem tud a valóságról. A részben 
ugyancsak a titkosszolgálatok által ellenőr-
zött, de legalábbis befolyásolt média szinte 
kizárólag az erdélyi magyarokkal foglalkozik, 
amikor az „igazságtalan” restitúciót tűzi mű-
sorra. Rareș Bogdan európai parlamenti kép-
viselő még műsorvezetőként több alkalommal 
is sajátos stílusában őrjöngött élő adásban 
az „új grófok” ellen. Nemrég azért bírságolta 
tízezer lejre a Realitatea Plus hírtelevíziót az 
Országos Audiovizuális Tanács, mert meg-
szegte a tisztességes információszolgáltatás 
szabályait, amikor az Octavian Hoandră által 
moderált műsorban többek között azt állítot-
ták, hogy Erdélyben, az „úgynevezett” visz-
szaszolgáltatások során olyan magyar grófok 
örökösei javára állították vissza a tulajdonjo-
got, akik „háborús bűnösök voltak”, és részt 
vettek az „észak-erdélyi mészárlásokban”. 
A vitában a „korrupt bírákat” kárhoztatták, 
akik most eladják Erdélyt a magyaroknak. Mit 
várjunk attól a romántól, aki ilyen tájékozta-
tást kap a restitúcióról? 

Ebben a közhangulatban és a jelenlegi ka-
otikus politikai helyzetben érkezik az RMDSZ 
visszaszolgáltatással kapcsolatos megsza-
vazott törvényjavaslata, amely megfordítja 
az eddigi eljárást. A szabályozás értelmében 
ezután nem az eredeti tulajdonosoknak kell 
bebizonyítaniuk, hogy az állam jogcím nélkül 
fosztotta meg őket az adott tulajdontól, hanem 
a román államnak kellene igazolnia az elkob-
zás jogosságát. 

Az új jogszabály életbelépéséhez, s főleg 
gyakorlati alkalmazásához azért felesleges 
nagyon vérmes reményeket fűzni. Az erdélyi 
restitúció ügye ugyanis ma kimondatlanul is 
nemzetbiztonsági kérdésnek minősül Romá-
niában.

Nem talált kivetnivalót az alkot-
mánybíróság a PSD-kormány 
által sürgősségi rendelettel 
tavaly elfogadott közigazgatási 
kódexben, amely csorbítja a 
kisebbségi jogokat, és visszalé-
pést jelent a korábban hatályos 
anyanyelvhasználati rendelke-
zésekhez képest.
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A lkotmányosnak bizonyult, és 
így továbbra is érvényben ma-
rad az a sürgősségi rendelet, 

amellyel a – kisebbségi anyanyelv-
használatot is szabályozó – közigaz-
gatási kódexet léptette hatályba tavaly 
nyáron az akkori szociáldemokrata bu-
karesti kormány. Az alkotmánybíróság 
többszöri halasztás után tegnap utasí-
totta el az ombudsman tavaly augusz-
tusban emelt alkotmányossági óvását 
– számolt be az MTI. Az alapjogi biztos 
szerint semmilyen sürgősség nem in-
dokolta, hogy a kormány a rendkívüli 
helyzetekre kitalált jogalkotási mód-

szerrel avatkozzék be a törvényalkotás 
folyamatába, de az alkotmánybíróság 
nem adott neki igazat.

Korábban az RMDSZ is bírálta a 
közigazgatási törvénykönyv kormány-
rendelettel elfogadott változatát, arra 
hivatkozva, hogy csorbítja a kisebb-
ségi jogokat, és visszalépést jelent a 
korábban hatályos anyanyelvhaszná-
lati rendelkezésekhez képest. A teljes 
központi és helyi közigazgatás műkö-
dését egységes keretbe foglaló kódexet 
hosszas parlamenti egyeztetés után 
eredetileg 2018-ban az akkori szociál-
liberális (USL) kormánytöbbség és az 
RMDSZ szavazataival fogadta el a par-
lament. A jogszabály azonban elbuk-
ta az előzetes normakontrollt, ezért a 
Viorica Dăncilă vezette kabinet, hogy 
„időt nyerjen”, tavaly nyáron sürgős-
ségi rendelettel léptette hatályba a 
törvénykönyv kiigazított – kisebbségi 
szempontból hiányos – változatát. Az 
RMDSZ a visszalépések közé sorolta a 
megszerzett jogok védelmének eltörlé-
sét, azt, hogy a helyi tanács dokumen-
tumait ezután kizárólag románul hoz-
zák nyilvánosságra, és azt is, hogy a 
kisebbségek által lakott településeken 

is kötelezik a közintézményeket, hogy 
az állam nyelvén is kommunikáljanak.

A közigazgatási kódex tavaly nyá-
ron hatályba léptetett változatából 
hiányoznak olyan, a nyelvi jogokat 
bővítő rendelkezések is, amelyeket az 
RMDSZ-nek a törvénykönyv parlamen-
ti előkészítése során sikerült elfogad-
tatnia a kormánytöbbséggel. Egyebek 
mellett azok a pontosítások sem sze-
repelnek már benne, amelyek szerint 
a kisebbségi anyanyelvhasználati jog 
kiterjed az utcák, terek és parkok elne-
vezéseinek többnyelvű feliratozására, 
illetve a közüzemekkel és a kormány-
zati szervek helyi képviseleteivel tör-
ténő kommunikációra. A megszerzett 
jogok tekintetében nem került be a ha-
tályos kódexbe az a 2006 óta érvényes 
előírás, hogy egy közösség akkor sem 
veszíti el megszerzett anyanyelvhasz-
nálati jogait, ha egy adott településen 
számaránya a jövőben 20 százalék alá 
esik. A sürgősségi kormányrendelet 
szerint ez csak a következő népszám-
lálás jóváhagyásáig érvényes. Az azon-
nal hatályba lépő sürgősségi kormány-
rendeleteket utólag a parlament is 
megvitatja és módosíthatja.

ÉRVÉNYBEN MARAD AZ ANYANYELVHASZNÁLATI JOGOKAT CSORBÍTÓ KORMÁNYRENDELET

Alkotmányos a bírált kódex
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Májusig befejeződnek az ország 
egyetlen szecessziós múzeumá-

nak otthont adó nagyváradi Darvas–
La Roche-ház felújítási munkálatai, 
és augusztus végére be is bútorozzák, 
fel is szerelik az ingatlant. A polgár-
mesteri hivatal közleménye szerint a 
2018 januárjában elkezdődött felújí-
tási-restaurálási munkálatokkal már 
70 százalékban megvannak, az utol-
só simítások után a múzeum beren-
dezése valósul meg az uniós pályá-
zat keretében. A munkálatot áfával 
együtt 5 704 198,01 lejért vállalta a 
Constructorul Sălard Kft . Jelenleg az 
ingatlan belső tereinek festése zajlik, 
és az elektromos hálózatot újítják fel.

Az uniós forrásokból megvalósu-
ló felújítás célja, hogy a Rimanóczy 

(Iosif Vulcan) utcai ingatlan még hi-
telesebben mutassa be a Nagyvárad 
építészetét meghatározó szecessziós 
stílust. A bécsi szecesszió stílusában 
készült, építészeti gyöngyszemnek 
tartott nagyváradi ingatlan a Regi-
onális Operatív Program keretében 
újul meg, a beruházás összértéke 
több mint 10,5 millió lej, melyből 9,7 
milliót az Unió biztosít vissza nem 
terítendő támogatásként. A projekt 
keretében az épület felújítása mellett 
ennek az anyagát is bővítik. A resta-
urálás, az évtizedek során elveszí-
tett szecessziós jegyek „visszanyeré-
se” mellett a projektben kulturális 
központ létrehozása is szerepel, az 
ingatlan a kiállítások mellett kultu-
rális, turisztikai és ifj úsági rendez-
vényeknek is helyt adna. A városve-
zetés azt reméli, hogy a teljes váradi 

szecessziós belvárost jelképezni hi-
vatott intézmény ötezer turistát vonz 
majd évente.

A Vágó fi vérek, László és József 
közös tervei alapján az 1900-as évek 
elején épített szecessziós ingatlant 
pár éve vásárolta meg az önkor-
mányzat, és szecessziós múzeumot 
hozott létre benne. A Darvas–La 
Roche-ház 2016 márciusában nyi-
totta meg kapuit a közönség előtt. A 
háromszintes villa megrendelői Dar-
vas Imre faipari nagyvállalkozó és 
felesége, Schutz Margit voltak, nevét 
a hátsó bejárat kapuja felett szereplő 
cégtábláról kapta. Ennek feliratából 
kiderül, hogy az ingatlan nemcsak 
magánházként szolgált, Darvas és 
svájci bankár társa, Alfred La Roche 
közös részvénytársaságának irodái is 
itt működtek.

Májusra elkészül a váradi szecessziós múzeum
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Tévelygés. Hiányzik az utcák, terek és parkok elnevezéseinek többnyelvű feliratozására vonatkozó passzus




