
→ Románia nem tudja 
megkerülni a decentrali-
zációt. Számunkra a kö-
vetkező néhány év vagy 
évtized arról fog szólni, 
hogy erős önkormány-
zataink legyenek mind 
helyi, mind megyei szin-
ten, ezeket ugyanis nem 
tudják elvenni tőlünk.
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Kemény magyarellenesség 
uralja a román belpolitikát. 
Klaus Iohannisnak az „alap-
hangot” megütő áprilisi, ma-
gyarságot gyalázó beszéde óta 
szinte naponta éri valamilyen 
„politikai lincselés” az erdélyi 
magyarságot. Az RMDSZ és 
az Erdélyi Magyar Néppárt 
képviselőivel vettük számba 
a régóta tartó folyamat újabb 
állomásait.

→ MAKKAY JÓZSEF

Amióta a koronavírus-jár-
vány kellős közepén el-
hangzott Klaus Iohannis 

államfő hírhedt beszéde, amely-
ben a magyarságot azzal vádolta 
meg, hogy el akarja venni Erdélyt 
– a magyar közösséget a román 
nemzeti szuverenitás ellensége-
ként állítva be –, lavinaszerűen 
érkeznek az újabb és újabb tá-
madások. A hosszú sorban kü-
lön „színfolt” a Népi Mozgalom 
Pártjának (PMP), Marius Paşcan 
szenátornak a törvénytervezete. 
Ez megváltoztatná a választá-
sokat szabályozó törvény azon 
előírásait, amely egy korábbi 
RMDSZ-es javaslat alapján ki-
mondja: a parlamenti választá-
sokon van egy alternatív küszöb. 
A jelenlegi jogszabály szerint, 
amennyiben egy párt legalább 
négy megyében húszszázalékos 
támogatottságot szerez, akkor is 
bejut a törvényhozásba, ha orszá-
gos szinten nem éri el az öt szá-
zalékot. A magyarellenességről 
Hegedüs Csillát, az RMDSZ szó-
vivőjét és Csomortányi Istvánt, az 
Erdélyi Magyar Szövetség társel-
nökét kérdeztük. 

Hegedüs Csilla szerint a ro-
mán politikai életben nem egy 
gyors pálfordulásról van szó, ha-
nem egy régebb óta létező folya-
mat erősödéséről. „A NATO-csat-
lakozásig, illetve az EU-tagság 
megszerzéséig úgy tűnt, a román 
politikum partnere az erdélyi 
magyar érdekképviseletnek a ki-
sebbségi jogok szavatolásának el-
indításában. Aláírták a kisebbségi 
nyelvekre vonatkozó Chartát és 
mindent megígértek, hogy NATO- 
és EU-tagok lehessenek. 2001-ben 
a törvényhozásban elfogadták a 

közigazgatási törvény módosítá-
sát. Ennek értelmében, ahol a ki-
sebbségek részaránya legalább 20 
százalék, nemcsak a közigazga-
tásban, hanem a közintézmények-
ben és az igazságszolgáltatásban 
is használni lehet a magyar nyel-
vet. Ezt a jogot 2003-ban az alkot-
mányban is rögzítették” – magya-
rázza az RMDSZ-politikus. 

Hegedüs a nagy váltást 2011–
2012 tájára teszi, amikor a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) magyar 
karának a létrehozása miatt meg-
buktatták a román kormányt, le-
állt a visszaszolgáltatás és elkez-
dődött a magyar közösség vezetői 
ellen a jogi eszközökkel folytatott 
megfélemlítés. Ezekről hosszú 
évek után derült ki, hogy a vádak 
nem igazak. Hegedüs Csilla szerint 
Klaus Iohannis nem mondott újat 
áprilisi magyarellenes kirohanásá-
val, hanem a meglévő folyamatra 
erősített rá.

Rossz politikai alku
Csomortányi István román poli-
tikai váltásról beszélt az Erdélyi 
Naplónak. „A Klaus Iohannis-féle 
agresszív nyilatkozatnak egyértel-
mű üzenete van. Megváltoztak a 
dolgok, és az a típusú megállapo-
dás, amelyet az RMDSZ és az er-
délyi magyarság nevében kötöttek 
1993–1994 táján – amit neptuni 
alkuként ismerünk –, érvényét 
veszíti. A román politikai élet 
nagyobb pártjai ezt semmisnek 
tekintik. Az alku lényege az volt, 
hogy az RMDSZ takaréklángon 
tartja a területi autonómia kérdé-
sét, és nem folytat önálló külpoli-
tikát. Cserében beemelik az ország 
vezetésének bizonyos szintjeire. 
Egyértelmű, hogy a román politi-

kum számára erre csak addig volt 
szükség, amíg a rendszerváltás 
utáni években megerősödött” – fo-
galmaz az ellenzéki politikus. 

Az elmúlt száz év román állam-
politikája arról szólt, hogy egynem-
zetiségű, egyvallású és egynyelvű 
országgá alakítsa Romániát. Ezt az 
alapvető tézist most Klaus Iohan-
nis erősítette meg. Csomortányi 
szerint egyértelművé vált: Romá-
nia nyíltan soviniszta, nacionalista 
ország, amelynek nincs szüksége 
kisebbségekre. Románia azért be-
szél így az erdélyi magyarsággal, 
mert érzi, hogy külpolitikai szem-
pontból megerősödött: a NATO 
kiemelt tagja, az Európai Unión 

belül pedig megtalálta azokat a 
szövetségeseket, akik a közép-eu-
rópai együttműködéssel szemben 
érdekeltek, és ezzel gyakorlatilag 
hátba szúrta Közép-Európát. Cso-
mortányi viszont kiemeli, hogy a 
sikeresnek ítélt külpolitika elle-
nére Romániának nagyon is se-
bezhető gazdasága van. Ebben az 
összefüggésben kell értékelni a 
Băsescu-féle párt törvénykezdemé-
nyezését is, amely a választásokon 
megszüntetné az RMDSZ-t helyzet-
be hozó alternatív küszöböt. 

„Ez egyértelműen az RMDSZ-
nek kedvezett, mert akkor is benn-
maradna a parlamentben, ha 
országosan nem érné el az öt szá-
zalékot. A PMP kezdeményezése 
ugyanakkor magyarellenes lépés, 
mert a magyar parlamenti jelen-
létről van szó. Az alternatív küszöb 
azt is eredményezhetné, hogy akár 
két magyar párt is bekerüljön a ro-
mán parlamentbe” – fogalmazott 
lapunknak Csomortányi István. 

Hegedüs Csilla szerint a módo-
sítást kezdeményező Marius Paş-
can nem ismeri Románia alkotmá-
nyát. „A választások előtt 4 vagy 5 
hónappal nem lehet a játékszabá-
lyokat megváltoztatni. Ha véletle-
nül mégis megszavaznák, megtá-
madnánk az Alkotmánybíróságon. 
Az RMDSZ mélységesen fel van há-

borodva a törvénykezdeményezés 
miatt, és abban reménykedünk, 
hogy a parlament nem fogja meg-
szavazni. Hiszünk benne, hogy a 
következő ciklusban is lesz annyi 
erőnk, hogy meggyőzzük politikai 
partnereinket: a törvénykezdemé-
nyezés értelmetlen” – nyilatkozta 
lapunknak az RMDSZ-politikus.

A magyar képviseleten múlhat 
a következő kormánykoalíció
Kérdésemre, hogy az utóbbi hó-
napokban mennyire vált súly-
talanná az RMDSZ a román tör-
vényhozásban, Hegedüs Csilla 
szerint a szövetség változatlanul 
dolgozik Bukarestben. „Hirtelen 
a gazdák támogatására vonatko-
zó törvény vagy az a jogszabály 
jut eszembe, amely lehetővé tet-
te, hogy a koronavírus-járvány 
idején otthon maradhassanak az 
édesanyák gyereknevelési sza-
badságon. Mindkettőt az RMDSZ 
nyújtotta be” – fogalmaz a szó-
vivő, aki szerint szó sincs arról, 
hogy az RMDSZ-nek ne legyenek a 
magyar közösség számára is fon-
tos eredményei. Hegedüs ugyan-
akkkor elismeri: a magyar közös-
ség identitását erősítő törvények 

szempontjából nem állunk jól, 
mert a PSD és a PNL bejelentette, 
minden ilyen kezdeményezést le 
fog szavazni a választásokig. Az 
RMDSZ abban reménykedik, hogy 
a választások után olyan parla-
menti többség alakul, amellyel ér-
demben lehet majd tárgyalni. 

A parlamenti választások után 
kialakuló lehetséges helyzettel 
kapcsolatban Csomortányi István 
úgy fogalmazott, hogy amennyi-
ben a liberális oldal – a PMP, az 
USR és a PNL – alakít kormányt, 
elszántak arra, hogy lezárják a har-
mincéves neptuni korszakot. 

Úzvölgyi temetőgyalázás. A romániai magyarellenesség
egy évszázados folyamat

AZ RMDSZ ÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR SZÖVETSÉG KÉPVISELŐI A ROMÁNIAI MAGYARSÁGOT ÉRT TÁMADÁSOKRÓL
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→ A magyarság szolgálatában Nyugaton – a Kőrösi-ösztöndíjas Pál Zsuzsanna brüsszeli tapasztalatairól
→ Trianon mint politikai lakmuszpapír – Borbély Zsolt Attila publicisztikája
→ A száztíz éve elhunyt Mikszáth Kálmán író élete és különös házassága

Hegedüs Csilla és Csomortányi István. Mindkét párt az erős erdélyi 
magyar önkormányzatokban érdekelt




