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 » BÍRÓ BLANKA

A történelmi személyiségeknek nem kel-
lene a nacionalista-populista kezdemé-

nyezések tárgyát képezniük – szögezte le 
tegnapi sajtótájékoztatóján Benkő Erika par-
lamenti képviselő a törvényjavaslat kapcsán, 
amely nemzeti hőssé és mártírrá nyilváníta-
ná Mihály román vajdát (Mihai Viteazul). 
A háromszéki RMDSZ-es képviselő hang-
súlyozta: célravezetőbb lenne Erdély közös 
történelmére összpontosítani, nem pedig 
„kisajátítani” Vitéz Mihályt román hősként 
és mártírként. A tervezet a képviselőház 
emberjogi bizottságában kedden került na-
pirendre. Az ülésen Benkő Erika bemutat-
ta annak a dokumentumnak a másolatát, 

amelyben Mihály vajda az udvarhelyszéki 
székelyek jogait állítja vissza. A dokumentu-
mot a keszthelyi Balaton Múzeumban őrzik. 
„Az a tény, hogy Vitéz Mihály szabadságjo-
gokat biztosított a székelyeknek, de nem 
biztosított hasonló jogokat az Erdélyben 
élő románságnak – akik abban az időkben 
nem számítottak rendi nemzetnek Erdély-
ben –, bizonyítéka annak, hogy a fejedelem 
törekvései Erdéllyel kapcsolatosan sokkal 
inkább személyes indíttatásból történtek” – 
fogalmazott a sepsiszentgyörgyi képviselő. 
A bizottság ülésén ismertette a történelmi 
tényeket, miszerint a székelyek szabadság-
jogaik megvonása miatt dühösek voltak 
Báthory András erdélyi fejedelemre, ezért 
amikor a román fejedelem úgy döntött, 

hogy bevonul Erdélybe, a székelyek nem-
csak segítették, hanem kiemelt szerepük is 
volt mellette: például Székely Mózes, Erdély 
egyik következő fejedelme vezette a székely 
hadtestet Mihály vajda seregében. A széke-
lyek hűségének elismeréseként 1599. októ-
ber 28-án Mihály több dekrétumot bocsátott 
ki, megújítva ezáltal a székelyek szabadság-
jogait, amelyeket Báthory korábban eltörölt: 
az adómentességet, a különleges katonai 
státust, és örökölhették a használatukban 
lévő földeket. Érdekességnek számít, hogy 
1924-ben a román állam meg akarta vásá-
rolni ezt a dokumentumot: Ion C. Brătianu 
nagy összeget ajánlott érte, azonban Ma-
gyarország úgy döntött, hogy megtartja, és 
ma is Keszthelyen, a Balaton Múzeumban 

őrzik. Benkő Erika rámutatott: a bizottság 
tagjai meglepődtek, látszott rajtuk, hogy 
nem ismerik ezeket a történelmi tényeket. 
Egyetlen román politikus válaszolt, azzal 
érvelve, hogy nem a történelemmel kell fog-
lalkozni, hanem azt be kell illeszteni a je-
lenbe, majd felolvasta az értelmező szótár-
ból a „mártír” szó jelentését. Benkő Erika 
szerint ez hibás megközelítés. Ugyanakkor 
úgy véli, a tervezet jó lehetőség volt arra, 
hogy beszéljen a székelység önrendelkezé-
si igényéről, a közös történelemről. Kérdé-
sünkre kifejtette, hogy a tervezetnek nincs 
különösebb hozadéka, része annak a nacio-
nalista hullámnak, amelyet Klaus Iohannis 
államfő korábbi, Erdély „kiárusításáról” szó-
ló magyarellenes kirohanása indított el.

Mihály vajda és székely „barátai” az emberjogi bizottság előtt

 » Marius Pașcan szerint törvény-
tervezetével az RMDSZ arra akarja 
kényszeríteni a románokat, hogy 
ünnepként fogadják el „40 ezer 
erdélyi román lemészárlását”.

Nagy többséggel elutasította a buka-
resti képviselőház az RMDSZ tör-
vénytervezetét, amely március 15-ét a 
romániai magyar közösség ünnepévé 
nyilvánította volna. A nem magyar 
kisebbségi frakció tagjai közül egyedül 
a roma képviselő támogatta az előter-
jesztést, amelyet egyébként a jelenlegi 
jobbközép kormány a szociáldemok-
rata Mihai Tudose vezette kabinet 
„érveire” támaszkodva ellenzett.

 » ROSTÁS SZABOLCS

N em lesz hivatalos ünnep – legalábbis 
egyelőre – Romániában március 15., 
a bukaresti alsóház tegnap leszavaz-

ta az erről szóló előterjesztést. A jogszabály 
lehetővé tette volna a magyarlakta telepü-
lések, az önkormányzatok és intézmények 
számára, hogy saját költségvetésükből tá-
mogassák a március 15-i ünnepségek meg-
rendezését, a munkáltatóknak előírta, hogy 
igény esetén szabadnapot adjanak magyar 
alkalmazottaiknak, a román közszolgálati 
televízió és rádió pedig különkiadásban szá-
molhatott volna be a magyarság ünnepéről. 
A bukaresti szenátus által 2017-ben már el-
utasított törvénytervezet alsóházi végszava-
zásán a 240 jelen lévő honatya közül 189-en 
elutasították az RMDSZ-es kezdeményezést, 
26-an támogatták, 22-en tartózkodtak, hár-
man pedig nem szavaztak.

Az RMDSZ 17 képviselőjén kívül támogat-
ta március 15. ünnepnappá nyilvánítását az 
ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) két, a 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) egy, 
a Mentsétek meg Romániát (USR) alakulat 
négy képviselője, valamint a kisebbségi 
(nem magyar) frakció egyetlen tagja (érte-
süléseink szerint a roma párti képviselő), 
továbbá egy független honatya. Előző nap a 
képviselőház emberi jogi, vallási és kisebb-
ségügyi szakbizottsága kedvezőtlenül véle-
ményezte a törvénytervezetet, a jogi bizott-
ság pedig szintén elutasította azt.

Románok a ’48-as „vérengzésekről”
A képviselőházi vita során a kezdeménye-
zők nevében Kelemen Hunor arról beszélt, 
hogy a jogszabály a magyarság ünnepének 
hivatalos elismeréséről rendelkezik, és nem 
rövidíti meg a román többséget. Az RMDSZ 
elnöke azt kérte román képviselőtársaitól: 
adjanak egy esélyt a „remény politikájá-
nak”, ne hallgassanak a gyűlölködőkre, 
bizonyítsák be, hogy nemcsak porhintés 
volt, amikor igyekeztek a külföldi partnerek 

elvárásainak megfelelően viszonyulni az et-
nikumközi kapcsolatokhoz az európai uniós 
és NATO-csatlakozás előtt. Marius Pașcan, 
a Traian Băsescu volt államfő által alapított 
Népi Mozgalom Pártjának (PMP) frakcióve-
zetője szerint a március 15-ről szóló törvény-
tervezetével az RMDSZ arra akarja kényszerí-
teni a románokat, hogy ünnepként fogadják 
el „40 ezer erdélyi román lemészárlását és 
háromszáz falu felperzselését”, és mindazt 
a szenvedést és elnyomást, amit szerinte az 
1848-as magyar forradalom, a magyar ki-
rályság és Erdély uniója jelentett az erdélyi 
románság számára.

Daniel Gheorghe, a kormányzó PNL képvi-
selője azt állította: pártjának nincs kifogása 
az ellen, hogy a romániai magyaroknak – a 
roma vagy tatár kisebbséghez hasonlóan – 
törvénnyel elismert ünnepnapjuk legyen, de 
szerinte egy másik dátumot kellene válasz-
taniuk, mert március 15. a románok számára 
nem a román–magyar testvériséget jelké-
pezi, és olyan, mintha Magyarországon ün-
nepnappá válna december elseje (az Erdély 
és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 
1918-as gyulafehérvári román nemzetgyű-
lés évfordulója). Tudor Benga, a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) képviselője 
abszurdnak nevezte, hogy a román parla-
mentben a képviselők történelmi sérelmek 
felemlegetésével foglalkoznak, szerinte a 
románságnak – tetszik, nem tetszik – el kell 
fogadnia, hogy az erdélyi magyarok március 
15-ét nyilvánították ünnepükké.

Visszaköszön az „akasztós” 
exkormányfő
Sokatmondó egyébként, hogy a jelenlegi 
jobbközép román kormány a Mihai Tudose 
vezette baloldali kormány „érveit” felvál-
lalva utasította el a március 15-e hivatalos 

romániai ünnepnappá nyilvánításáról szóló 
tervezetet. Az alsóház honlapján közzétett 
dokumentumok között fellelhető a szakbi-
zottságok – elutasító – jelentése, továbbá a 
román kormány álláspontja is. Érdekes mó-
don a Ludovic Orban vezette liberális kabi-
net nem fogalmazott meg különvéleményt 
a kezdeményezés kapcsán, ám felvállalta 
a Mihai Tudose vezette szociáldemokrata 
(PSD) kormány két évvel ezelőtt megfo-
galmazott álláspontját. Ebben az egykori 
baloldali kabinet számos ellenvéleményt 

felsorolva fogalmazza meg a törvényterve-
zettel kapcsolatos kifogásait. 2017 októbe-
rében a szenátus elnökének, Călin Popescu 
Tăriceanunak eljuttatott állásfoglalásában a 
Tudose-kabinet hosszan ecseteli, hogy Ro-
mánia – nemzetközi és hazai jogszabályokat 
tiszteletben tartva – mennyire „példásan” 
szavatolja a területén élő nemzeti kisebb-
ségek jogait. Megemlítik továbbá, hogy egy 
kormányhatározat alapján Romániában 
1998 óta december 18-án ünneplik a nemze-
ti kisebbségek napját. Belekötnek azonban 
abba, hogy az előterjesztés lehetővé tenné, 
miszerint a romániai magyarlakta települé-
seken március 15-én kulturális rendezvénye-
ket tartsanak a helyi költségvetésből történő 
fi nanszírozással.

Az erdélyi magyarokat korábban a székely 
zászló kitűzése miatt akasztással fenyegető 
Mihai Tudose vezette kormány a román al-

kotmány, valamint a költségvetési törvény 
vonatkozó cikkelyére hivatkozva kifogásol-
ja, hogy a törvénytervezet kidolgozói nem 
jelölték meg a forrást, hogy az önkormány-
zatok, állami intézmények miből fi nan-
szírozzák a március 15-ei rendezvényeket. 
Tisztázásra szorul a PSD-kormány szerint 
az az előírás is, miszerint a munkáltatók-
nak biztosítaniuk kellene, hogy a magyar 
alkalmazottak kérésre szabadnapot vehes-
senek ki, ha részt akarnak venni a március 
15-i ünnepségeken. Szerintük nem érthető, 
hogy a szabadnapot a munkáltatónak kell-e 
fi zetnie, illetve mi történik azokon a mun-
kahelyeken, ahol nem szakítható meg a 
tevékenység, például az egészségügyi intéz-
ményekben. Sőt a korábbi román kormány 
úgy vélte, hogy az előterjesztés sértheti a 
román alkotmánynak a jogegyenlőségéről 
szóló elvét, mivel egyetlen nemzeti kisebb-
ség számára biztosítana bizonyos jogot – a 
munkaszüneti napot –, míg más romániai 
etnikumoknak ez nem járna.

Tatároknak, romáknak lehet
Egyébként a román politikum nyilvánvalóan 
kettős mércét alkalmazva utasítja el március 
15. ünnepnappá nyilvánítását. December 
13-a ugyanis a romániai tatárok, május 5-e 
a tatár nyelv napja, április 8-át pedig a roma 
etnikum romániai ünnepnapjává nyilvání-
tották. A végszavazás után az RMDSZ úgy 
foglalt állást: „a remé ny politiká ja ma má r 
nem mű kö dik a tö bbsé g é s kisebbsé g viszo-
nyá ban”, egyesek a remé nykelté s helyett a 
gyű lö letet szí tjá k. „Ma Romá nia parlamentje 
bebizonyí totta, hogy való ban paradigmavá l-
tá sró l van szó  a tö bbsé g é s kisebbsé g viszo-
nyá ban. Bebizonyí totta, hogy ami az elmú lt 
hó napokban tö rté nt, az nem csupá n egy 
kisiklá s. Hogy amit eddig kö zö sen elé rtü nk, 
az csak szemfé nyveszté s volt” – közölte a 
szövetség, hozzátéve: a román politikusok a 
jelek szerint ú gy gondoljá k, eljö tt a pillanata 
a kö zö s é pí tkezé s leá llí tá sá nak.

A törvényjavaslatot eredetileg május 27-
én kellett volna megvitatnia a bukaresti 
képviselőház plénumának, akkor azonban 
levették napirendről, és visszaküldték a 
szakbizottságoknak újratárgyalásra. Marcel 
Ciolacu, az alsóház szociáldemokrata (PSD) 
elnöke akkor azt mondta, a tervezetet a frak-
cióvezetők közös megegyezése alapján vet-
ték le a napirendről. A szenátus 2017 novem-
berében elutasította a tervezetet. Mint arról 
beszámoltunk, Klaus Iohannis államfő Er-
dély eladásával vádolta meg az ellenzéki és 
a parlamentben többséggel rendelkező szo-
ciáldemokratákat, emiatt jelenleg egyetlen 
román párt sem meri támogatni az RMDSZ 
törvénytervezeteit.

Magunk örömére. Egyelőre nem lehet hivatalos ünnep Romániában március 15-e
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Legyűrte a nacionalista indulat március 15-ét
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