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Túlnyomórészt elfogadhatatlan-
nak tartja az EMNT az anyanyelv-
használati jogok ügyében kapott 
minisztériumi válaszokat. Tőkés 
Lászlóék szerint a hatóságok 
számos területen és több alka-
lommal diszkriminatívan járnak 
el, amikor kizárólag román 
nyelven kommunikálnak a koro-
navírus-járvánnyal kapcsolatos 
intézkedésekről.

 » ANTAL ERIKA

A járványhelyzetben is fontos 
anyanyelvhasználatot kérte
számon az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács a romániai hatóságo-
kon, ám a Ludovic Orban miniszter-
elnöknek, illetve az egészségügyi, a 
belügy- és a tanügyminisztériumnak 
küldött levelekre érkezett válaszok 
nem „kielégítőek”. Az EMNT jelezte: 
a hatóságok számos területen és több 
alkalommal diszkriminatívan járnak 
el, amikor kizárólag román nyelven 
kommunikálnak a koronavírus-jár-
vánnyal kapcsolatos intézkedések-
ről. Valamennyi, a miniszterelnök-
nek küldött levélre választ kapott az 
EMNT, azokra pedig replikáztak is – 
tájékoztatott csütörtöki marosvásár-
helyi sajtótájékoztatóján Tőkés Lász-
ló, a nemzeti tanács elnöke és Sándor 
Krisztina ügyvezető elnök.

„Komoly aggodalomra ad okot a 
járványhelyzet, összefogással kellene 
küzdeni ellene, félre kellene tenni az 
uszítást” – fogalmazott Tőkés László, 
utalva arra is, hogy bár az audiovi-

zuális tanács elismerte, hogy Klaus 
Iohannis április 29-én elhangzott 
beszéde gyűlöletbeszéd volt, hivata-
losan mégsem bűncselekmény, mert 
állítólag senki ellen nem uszít. Tőkés 
szomorúnak nevezte ezt a megállapí-
tást, hangsúlyozván, hogy a jelenlegi 
helyzetben együttműködésre volna 
szükség, de úgy tűnik, hogy a pártok 
közötti nézeteltérés, a kampány fonto-
sabb a járvány legyőzésénél, a lakos-
ság egészségénél.

A minisztériumoknak írt és az azok-
ra választ kapott levelekről Sándor 
Krisztina elmondta: azért tartották fon-
tosnak a levélváltást, mert a romániai 
hatóságok kizárólag román nyelven tá-
jékoztatták a lakosságot a járványról, a 
leküzdésére vonatkozó intézkedések-
ről. A belügyminisztériumtól azt kér-
ték, hogy azokból a rendőrautókból, 
amelyekből a lakossághoz szóltak, 
magyar nyelven is mondják el a tud-
nivalókat. „Mértéktartó választ küld-
tek” – mutatott rá Sándor Krisztina. A 
válaszban a szaktárca kitért arra, hogy 
ajánlásban küldte ki azoknak a megyei 
rendőr-parancsnokságoknak, ahol a 
nemzetiségek aránya 20 százalék fö-
lötti, hogy használják a kisebbségek 
nyelvét is. Felsorolták, hogy melyek 
ezek a megyék, viszont kimaradt a sor-
ból Temes, Szilágy és Brassó megye. 
AZ EMNT információi szerint azonban 
csak Hargita, Kovászna és Maros me-
gyében történt meg a magyar nyelvű 
tájékoztatás is.

A tanügyminisztériumtól két választ 
kapott az EMNT. Ezek közül az egyik 
Tőkés Lászlónak érkezett, de mindkét 
válasz megegyezett a tartalmát illető-
en. A nemzeti tanács képviselői elfo-
gadhatatlannak tartják Kovács Irén 

Erzsébet kisebbségekért felelős okta-
tásügyi államtitkár válaszát, amely-
ben az anyagi keretek és az emberi 
erőforrás szűkösségére hivatkozik. 
Az EMNT elsősorban azt kifogásolta, 
hogy amikor áttért a tanügy az online 
oktatásra, a magyar nyelvű gyakorló-
tesztek később váltak elérhetővé, mint 
a román nyelvűek, illetve miközben a 
román nyelvű televíziós oktatás szinte 
azonnal elindult, a magyar nyelvűre 
szintén várni kellett. Ráadásul a ma-
gyar pedagógusok önkéntes alapon 
vállalták a fordításokat és az online 
tévés oktatást.

Az egészségügyi minisztériumtól 
is két válasz érkezett: az egyik Tőkés-
nek, a másik az EMNT-nek. Az elsőt 
az országos közegészségügyi hivatal-
tól kapta az elnök, és azt tartalmazta, 
hogy Kovászna megyében magyar 
nyelvű tájékoztatás is folyik a helyi 
egészségügyi igazgatóságon, annak 
honlapján. Ez csak részlegesen állja 
meg a helyét, de amúgy sem elégséges, 
hiszen több megyében élnek magyar 
nemzetiségűek. A második választ a 
belügyminisztériumtól továbbították, 
és teljes egészében elfogadhatatlan-
nak tartják: elsősorban arra hívja fel a 
levélírók fi gyelmét, hogy Romániában 
a román a hivatalos nyelv. A válasz-
adók azt is hozzáteszik, ha a tájékoz-
tató szövegeket valaki – akár pártok, 
akár civil szervezetek – le akarják for-
dítani, megtehetik. Ráadásul még azt 
is kiemelték, a levélírókról feltételezik, 
hogy jól tudnak románul, hiszen olyan 
jól fogalmazták meg a levelet. „Mi ezt 
teljes egészében elutasítjuk, ezt a vá-
laszt nem fogadjuk el” – hangsúlyozta 
Sándor Krisztina, hozzátéve, hogy a 
viszontválaszokat már továbbították.

A ploiești-i táblabíróság csütörtö-
kön kimondott jogerős ítéleté-

ben a moldvai felek javára döntött a 
Gyergyószentmiklós és a moldvai Al-
másmező (Bicaz Chei) határperében, 
mely voltaképpen a Békás-szoros 
hovatartozásáról szól. Az MTI által 
ismertetett ítélet kivonatát a románi-

ai bíróságok portálján tették közzé. 
A táblabíróság elfogadta Almásme-
ző, valamint Neamț megye önkor-
mányzata, prefektusa és kataszteri 
hivatala fellebbezését, ugyanakkor 
megalapozatlannak tartotta és eluta-
sította Hargita megye önkormányza-
ta és prefektusa belépését a perbe, és 

megváltoztatta az egy évvel ezelőtt 
kimondott elsőfokú ítéletet, amely 
a székelyföldi feleknek kedvezett. 
A Békás-szoros egy tektonikus ere-
detű szurdokvölgy a Hagymás-hegy-
ségben, a páratlan szépségű ki-
rándulóhely rendkívül népszerű a 
turisták körében. (Krónika)
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A „jogállambarát”
kormány

Aligha lehet indokolatlannak nevezni a kormány megbuktatá-
sára irányuló ellenzéki igyekezetet olyan körülmények között, 
hogy a kisebbségben kormányzó liberálisok egész pályás le-
támadást indítottak minden olyan jogállami intézmény ellen, 
ami nem az ő tenyerükből eszik. Még olyan körülmények kö-
zött is, hogy az érintett intézmények működése sem nevez-
hető tökéletesnek vagy szeplőtelennek. (Bár tudjuk, hogy az 
ellenzéki oldalon csak azért lobogtatják a bizalmatlansági 
indítványt, hogy úgy tűnjön: tesznek valamit, igazából nem 
szeretnének most kormányra kerülni.)

Egy magát európai jogállamnak tartó országban ugyanis 
nehezen elképzelhető, hogy a kormány olyan hangnemben 
beszéljen az alkotmánybíróságról, az állampolgári jogok vé-
delmével megbízott ombudsmanról, a diszkriminációellenes 
tanácsról, illetve a parlamentről, ahogy azt a Ludovic Orban 
vezette kabinet, illetve Iohannis államfő teszi. Sőt az is, hogy 
nyíltan félre is akarják állítani a számukra kényelmetlen intéz-
ményeket. A legutóbbi támadást Renate Weber ombudsman 
ellen indították, arra hivatkozva, hogy az – szerintük – a ha-
táskörét túllépve kezdeményezett vizsgálatot a koronavírusos 
személyeket kezelő kórházakban, azt fi rtatva, vajon kínzás-
nak tekinthető-e, hogy az intézményekben még a tünetmen-
tes fertőzötteket is akaratuk ellenére tartják bezárva. Első 
hallásra az ombudsman lépése valóban meglepőnek tűnhet 
főleg annak fényében, hogy az egészségügyi szakértők szerint 
olyan, rendkívül gyorsan terjedő vírusról van szó, amely külö-
nösen veszélyes az idősekre, és amelyről még mindig megle-
hetősen keveset tudunk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem 
minden országban vitték kötelezően kórházba a tünetmen-
tes, vagy csak nagyon enyhe tüneteket mutató fertőzötteket. A 
házi elkülönítés is működik, persze csak akkor, ha az érintett 
és a családtagjai szigorúan betartják a karanténszabályokat.

Ezt támasztja alá Nelu Tătaru egészségügyi miniszter leg-
utóbbi rendelete is. Ez sem mentesíti a kórházi kezelés alól a 
fertőzötteket, de a tanúsága szerint legalább belátták a román 
illetékesek is, hogy tíz nap után a tünetmentes fertőzötteket 
már haza lehet engedni. Persze azt is tudjuk, hogy Renate We-
ber az azóta már felbomlott, és a kormánypozícióból is kia-
kolbólított PSD–ALDE-koalíció voksaival, az ALDE jelöltjeként 
került a tisztségbe, vagyis politikai múlttal és ebből fakadóan 
politikai szimpátiával is rendelkezik. Az ombudsmannak elvi-
leg ezektől függetlenül kellene tevékenykednie – de ez rend-
szerint más országokban sem így történik. A kormányoldal 
pedig természetesen csak azért akarja leváltani, hogy a saját, 
politikailag elfogult emberét ültesse a helyébe.

Ugyanez a helyzet az alkotmánybírósággal is. Ludovic 
Orban miniszterelnök nemrég a PSD egyik alapszervezeté-
nek nevezte a taláros testületet, és kilátásba helyezte, hogy 
amennyiben megnyerik a választásokat, átalakítják az alkot-
mánybírák kinevezésnek gyakorlatát. Való igaz, hogy az alkot-
mánybírák kinevezése is politikai alapon történik: a kilencta-
gú testület tagjai közül hármat-hármat a parlament két háza, 
hármat pedig az államfő nevez ki. Így az új tagok mindig az 
aktuális parlamenti többség, illetve az államfő politikai színe-
zetétől függően kapnak kinevezést. Ezért aztán előfordulhat, 
hogy a testület „elbillen” valamely politikai irányba. Ez sem 
teljesen egészséges, de szintén hasonlóan működik más-
hol is. Az Egyesült Államokban például az alkotmánybíróság 
szerepét is betöltő Legfelsőbb Bíróság tagjait az elnök nevezi 
ki – természetesen a saját politikai oldalával szimpatizáló jo-
gászok közül. Lehetne persze vonalat húzni, és azt mondani, 
mostantól csakis független jogászok lehetnek alkotmánybí-
rák – de biztosak lehetünk benne, hogy a PNL sem ezt akarja, 
csak az bántja a csőrét, hogy a taláros testületben éppen nem 
az ő emberei vannak többségben.

Amúgy tünetértékű, hogy a jogállamiságért, a fékek és el-
lensúlyok rendszeréért máskor oly hangosan aggódó, „hala-
dó” körök mennyire csendben vannak most bel- és külföldön 
egyaránt. Ha mondjuk Orbán Viktor nyilatkozott volna olyas-
mit az alkotmánybírságról, mint Ludovic Orban, már hetek óta 
lila fejjel üvöltene az EP-ben a progresszív oldal, a hetes cik-
kely hatályba léptetésétől a Halálcsillag bevetéséig minden 
szankciót követelve. A bukaresti kormányt azonban az egyen-
lő mérce elvének nagyobb dicsőségére nem állítják pellengér-
re – hiába, Bukarest, különösen a jelenlegi, lépten-nyomon 
a jogállam megvédéséről harsogó kabinet mindig lelkesen 
tapsol minden brüsszeli ötletnek. Aztán legfeljebb fű alatt el-
szabotálja a megvalósítását az országban.

De ha a nyugati kancelláriákon esetleg szemet is huny-
nak Orbanék viselt dolgai fölött, azért érdemes tudatosítani, 
mennyire is elkötelezett valójában a kormány a jogállami in-
tézmények mellett.
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Anyanyelvhasználat a járványban

Leveleznek. Sándor Krisztina és Tőkés László több minisztériumot is megkeresett a panaszokkal

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

Táblabíróság: moldvaiaké a Békás-szoros




