
Magyar siker született január 
26-án az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságának (PETI) 
ülésén. A 2012 óta elbírálás-
ra váró Beneš-dekrétumok 
kérdését feszegető petíciót 
nem sikerült a szlovák félnek 
lezáratni.
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A brüsszeli meghallgatáson 
négy-kettő arányban a 
magyar érvelés győzött: a 

Petíciós Bizottság elnöke Dolors 
Montserrat, a németországi Alida 
Hahn-Seidl és a magyarországi Ju-
hász Imre által 2012-ben beterjesz-
tett 0070/2012. számú beadvány to-
vábbi tárgyalásokra nyitva maradt.

A hányatott sorsú petíció is-
kolapéldája annak, hogyan „ér-
vényesülnek” az uniós polgárok 
emberi jogai. A Szlovák Nemzeti 
Tanács által 2007 szeptemberében 
elfogadott határozat megerősítette 
Eduard Beneš 1945-ben napvilá-
got látott elnöki dekrétumát, an-
nak következményei érintetlenek 
maradtak. A felvidéki magyarság 
tehát immár uniós polgárként 
szenvedett el újabb etnikai alapú 
hátrányos megkülönböztetést.

A 2019 májusában tartott 
EP-választások nyomán nem került 

be felvidéki magyar képviselő az 
Európai Parlamentbe, a felvidéki-
ek érdekeinek képviseletét Vincze 
Lóránt erdélyi RMDSZ-politikus 
vállalta fel. 2019 őszén újra idő-
szerűvé vált a petíció napirendre 
tűzése, amelyet 2020. március 6-ra 
ütemezett be a Petíciós Bizottság.

A gondviselés és az azóta is 
tartó járvány közbeszólt, az ülést 
elnapolták és csak ősszel került új-
ból terítékre. A petíció szempont-
jából a halasztás főnyereménynek 
számít, mivel tavaly két perdöntő 
eseményre került sor. Májusban 
a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 
igazat adott Bosits Miklós szlovák 
állampolgárnak egy birtokjogi 
ügyben, kimondva, hogy az állam 
megsérti a jogos tulajdonáért pe-
reskedő jogait. A háború utáni ma-
gyarokat sújtó kisajátítási hullám 
elkerülte azt az erdőrészt, amit az 
érintett örökölt és amiről jogerős 
bírósági ítélettel rendelkezik. Az 
állami erdőket felügyelő szlovák 
vállalat a dekrétumokra hivatkoz-
va indított pert, de a bíróság az 
örökös javára döntött, ami ellen a 
főügyészség nyújtott be rendkívüli 
felülvizsgálati kérelmet.

Júniusban került nyilvános-
ságra az a megbotránkoztató tény, 
hogy a Szlovák Földalap visszame-
nő hatállyal akarja térítés nélkül 
megkaparintani Pozsonypüspöki 
határában lévő telkeket, amelyek 

a tervezett autópálya nyomvona-
lán találhatóak. A földhivatalban 
bejegyzett jogos tulajdonosoktól 
a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a 
1945/104. számú, a németek, a ma-
gyarok és a szlovák nemzet árulói 
és ellenségei által birtokolt mező-
gazdasági tulajdonnak a konfi ská-
lásáról és gyorsított szétosztásáról 
szóló határozatára hivatkozva sa-
játítja ki a parcellákat.

A két eset élő példája annak, 
amit a a dekrétumok eltörlését kö-
vetelő szervezetek és magánszemé-
lyek eddig is állítottak, hogy a szlo-
vák hatóságok továbbra is eljárnak 
a dekrétumok alapján magyarok 
ellen, tehát megdőlt az a szlovák 
hivatalos állítás, hogy a dekrétu-
moknak napjainkban már nincse-
nek vagyonjogi következményei.

A petíció benyújtói írásban 
tájékoztatták az új tényállásról a 
Petíciós Bizottságot, majd felidéz-
ték a petíciót érintő eddigi szakmai 
véleményezéseket. A német Alida 
Hahn-Seidl EP-képviselő joggal 
érvelt ezekkel a szavakkal: „azokat 
a jogszabályokat, amelyeket egy 
adott tagállamban annak uniós 
csatlakozása előtt fogadtak el, és 
amelyek nem összeegyeztethető-
ek az uniós jog rendelkezéseivel, 
módosítani kell az uniós vívmá-
nyok tiszteletben tartásával”. Az 
Európai Bizottság nevében felszó-
laló Vincent Depaigne elismerte a 

felmerülő új tényeket, de tovább-
ra is a 2019-ben adott bizottsági 
választ tartotta mérvadónak: „a 
Bizottság csak megerősíteni tudja 
álláspontját, miszerint az úgyne-
vezett Beneš-dekrétumok történel-
mi jogszabályok, amelyeket a volt 
Csehszlovákia hatóságai hoztak a 
csatlakozást megelőzően, és már 
nincs az uniós joggal ellentétes 
joghatásuk."

Vincze Lóránt RMDSZ-kép-
viselő arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy a dekrétumok lényegében 
etnikai alapon félmillió EU-pol-
gárt diszkriminálnak. Az Európai 
Bizottságot arra fi gyelmeztette, 
hogy nem alkalmazhat kettős mér-
cét, és haladéktalanul vizsgálja ki 
a szlovákiai helyzetet. Véleménye 
szerint szükséges egy tényfeltáró 
bizottság kiküldése, kérjék ki az 
EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igaz-
ságügyi Bizottságának (LIBE) ál-
láspontját, és vonják be a szlovák 
kormányt is a vizsgálódásba. Kósa 
Ádám Fidesz-képviselő jogászként 
véleményezte a petíció megala-
pozottságát: szerinte nem szabad 
elsiklani a JURI által 2014-ben al-
kotott vélemény felett sem, misze-
rint a dekrétumok életben vannak, 
ezért további vizsgálódásokra van 
szükség. Tatjana Zdanoka (Zöldek/
Európai Szabad Szövetség) lettor-
szági orosz képviselő a petíció be-
nyújtása óta támogatja a magyar 

kisebbségi ügyet, a PETI egyik 
alelnökeként hangsúlyozta azt a 
tényt, hogy nemcsak vagyonjogi 
kérdésről van szó, hanem etnikai 
megkülönböztetésről is, ezért el-
várja, hogy a kérdés újból az EB elé 
kerüljön. Juhász Imre jogász, alkot-
mánybíró, a petíció megfogalma-
zója és egyik benyújtója az utolsó 
szó jogán kifejezetten elutasította, 
hogy történelmi kérdésként kell 
kezelni a dekrétumok ügyét, nem 
szlovák-magyar kérdésről van szó, 
hanem alapvetően emberjogok sé-
rülnek, amit a Európai Bizottság-
nak tudomásul kell vennie.

A Petíciós Bizottság elnöke, 
Dolors Montserrat záróbeszédében 
azon a véleményen volt, hogy a 
petíció maradjon nyitva és kerül-
jön az EB elé, amely az új tények 
fi gyelembevételével vizsgálja ki a 
helyzetet.

Végezetül álljon itt egy jogi 
szakvélemény: „határozott állás-
pont, hogy egy ilyen fajsúlyos kér-
dés nem maradhat következmé-
nyek nélkül. Ennek a petíciónak 
nem az az értelme, hogy nyitva 
marad, vagy le lesz zárva, hanem 
az, hogy a diszkriminatív dekré-
tumok hatályban maradnak vagy 
sem. Mindaddig, amíg fennáll a 
Beneš-dekrétumoknak a hatálya, 
sérülnek emberi jogok, tulajdoni 
jogok és összességében sérül az 
egész EU jogrendszere."
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Újra terítéken a Beneš-dekrétumok ügye

M
ár várom, mi lesz 
a következő téma. 
No nem azért, 
mert a nyári ki-
állítást oly tüze-

tesen néztem volna végig. Akkor 
ugyanis a kommunista rendszer-
ben meghurcoltak életrajzát, rövid 
munkásságát lehetett olvasni, és 
úgy rémlik, mintha egy temesvári 
archív fotón Tőkés Lászlót is lehe-
tett látni a templom előtt hívekkel 
körülvéve. De miről is van szó?

Advent környékén kolozsvári 
sétálásaim során a Főtérről a (volt) 
Deák Ferenc utcán indultam el a 
(volt) Bocskai tér felé. Ismét az „ár-
kádok” alá tértem be, hadd lám, 
ezúttal milyen képek és szövegek 
fogadnak. Az árkádok alatt csupán 
egyszerű faállványokat kell érteni, 
amelyekre időnként bizonyos té-
mában plakátokat, molinókat füg-
gesztenek ki reklám vagy bizonyos 

témák népszerűsítése céljából. 
Kolozsvár járványok idején – ol-
vastam románul a címet, s mivel 
volt időm, elkezdtem bámulni a 
képeket és olvasni a szövegeket. 
Egy idő után pedig kapkodtam 
a fejem a latin, német és magyar 
szövegek között. Hogyan vészelte 
át a középkori, majd a modern Ko-
lozsvár az évszázadok járványait? 
Ehhez kapcsolódóan lehetett látni 
a különböző felekezetek (római 
katolikus és protestáns) latin, ma-
gyar és német nyelvű járványel-
lenes rendelkezéseit. Az erdélyi 
nemesek leveleit, magyar és német 
gyógyszerészek, orvosok javas-
latait – románra lefordítva. Aki 
akart, megismerkedhetett Pápai 
Páriz Ferenc Désen született orvos 
és teológus munkásságával, vagy 
elolvashatta, miként alakult meg 
a 16. században a ma is működő, 
Közép-Kelet-Európa legnagyobb 
temetője, a Házsongárd.

Ez igen – gondoltam magam-
ban. Ilyet ritkán olvas magyar em-
ber Kolozsvár Főterén. Hát még 
román? Azt nyilván tudtam, hogy 
amennyiben valóban be akarják 
mutatni az elmúlt századok kin-

cses városi történetét, kevés orto-
dox és román vonatkozású dolgot 
emelhetnek ki. Csak hát máshoz 
voltam, voltunk szokva. Főleg mi, 
kolozsvári magyarok, akik másfél 
évtizedes Funar-korszakot szen-
vedtünk végig.

Mire a kiállítás végére értem, 
észbe kaptam, hogy fordított idő-
rendi sorrendbe néztem, olvastam 
az anyagokat. Sebaj, gondoltam, 
s ránéztem az utolsó plakátra. Ak-
kor ért a legnagyobb meglepetés: a 
város története dióhéjban a kezde-
tektől. Az első mondat nyilván a ró-
mai birodalomról szólt, a rómaiak 
mintegy 150 éves erdélyi jelenlété-
ről (Kr.u. 107–274), rögtön a követ-
kező pedig a II. András magyar ki-
rály által említett kolozsvári várról. 
S ha ez az ezeréves „ugrás” nem 
lenne elég, a szöveg még pontosít 
is: a római település maradványait 
azok fedezik fel, akik a 13. század-
ban telepednek le a régióban.

Hűha! – néztem nagyot. Hol 
vannak a dákok? Meg a románok? 
Hol a dák-román kontinuitás? Hol 
itt az „igazság”? És Menumorut? És 
a nagy román tömegek, amelyek 
az 5. vagy a 8. században estek ál-

dozatul a járványoknak ezen az 
akkor igencsak sűrűn lakott vidé-
ken? No de hagyjuk a történelem-
hamisítást és az iróniát is. Jóleső 
érzéssel vettem tudomásul, hogy 
lám, nemcsak mi tudjuk így a tör-
ténelmet, hanem mások is. És azt 
ki is merik írni.

Éppen ezért már nem lepőd-
tem meg a következő, a kolozsvári 
történelmi múzeum, valamint az 
etnográfi ai múzeum által szerve-
zett Karácsony Kolozsváron című 
kiállítás szövegein. Az anyag ez-
úttal nagyrészt román jellegű volt 
(például karácsony a világháborúk 
idején, szilveszter a Ceaușescu-kor-
ban), de ismét nagy örömmel lát-
tam, hogy nem csak Moș Nicolae 
és Moș Crăciun létezik. Olvasható 
ugyanis, hogy Szent Miklós legen-
dája az ókorra nyúlik vissza, ami-
kor a kis-ázsiai püspök rendsze-
resen segített a nehéz helyzetben 
levőkön. Santa Claus pedig – aki az 
Északi-sarkról jön nagy szakállal, 
rénszarvasokkal – amerikai kitalá-
ció. Mint ahogy az is, hogy a refor-
máció terjedésével az ajándékozás 
hagyománya változott: a hangsúly 
átkerült karácsonyra. Ekkor már 

nem december elején lepték meg 
a gyermekeket ajándékokkal, ha-
nem december 24–25. körül. De 
Magyarországon és Romániában 
megmaradt a régi szokás is: a gye-
rekek várják a Mikulást és Moș Ni-
coláét, karácsonykor az ajándékot 
pedig az Angyalka/Jézuska, illetve 
Moș Crăciun hozza (ilyen sorrend-
ben, magyarul, ékezettel kiírva). 
Aki pedig fi gyelmesen végigolvas-
sa a népszerűsítő szövegeket, azt is 
megtudhatja, hogy a karácsonyfát 
mai formájában a protestáns or-
szágokban (Németország, Dánia) 
használták először, Romániába 
pedig a magyar nemesek közvetí-
tésével került.

Szóval ezért várom a következő 
kiállítást. S közben azon gondol-
kozom, milyen jó lenne, ha a tan-
könyvek lapjain is ehhez hasonló 
módon közelítenék meg a történel-
met, a valóságot. Mert akkor egy 
idő után talán eltűnnének a bozgo-
rozások, az „Afară cu ungurii din 
țară”-jellegű rigmusok – nemcsak 
a stadionok lelátóiról, hanem a 
mindennapokból is. Bár tudatá-
ban vagyok annak is, hogy bizony 
erre elég sokat kell várnunk.

Enyhül a történelem szele Kolozsváron?
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