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Bár a kilencedik tagállamban, 
Lettországban is összegyűltek 
a nemzeti régiók védelmében a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által indított európai polgári kez-
deményezéshez szükséges támo-
gató aláírások, a szervezet még 
három hónapig folytatni kívánja 
az aláírásgyűjtést. Izsák Balázs 
elnök lapunknak elmondta, cél 
az is, hogy az érintett európai 
régiókban növeljék a kezdemé-
nyezés társadalmi visszhangját.

 » BÍRÓ BLANKA

V éget ért a nemzeti régiókért in-
dított európai aláírásgyűjtés 
harmadik szakasza, a hivata-

los küszöböt eddig Magyarországon, 
Romániában, Szlovákiában, Horvát-
országban, Szlovéniában, Spanyolor-
szágban, Svédországban, Litvániában 
és Lettországban sikerült túllépni. A 
kezdeményező Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) szerint azonban egy kez-
deményezés aláírásgyűjtése nem 
akkor ér véget, amikor a sikerességi 
kritériumok teljesülnek, hanem ami-
kor az aláírásgyűjtésre adott idő lejár. 
Izsák Balázs, a szervezet elnöke teg-
nap lapunknak elmondta, nemcsak a 
nemzeti régiókért indított polgári kez-
deményezés aláírásszám-kritériumait 
akarják teljesíteni, hanem európai 
mozgalom építését, a nemzeti régiók 
európai mozgalmának intézményes 
megalapozását tűzték ki célul, ezért 
folytatják az aláírásgyűjtést. Ami 
egyébként természetes körülmények 
között tizenkét hónap lenne, azonban 

a koronavírus-járvány magával hozta 
a határidő többszöri meghosszabbí-
tását, ezek pedig háromhavonta ese-
dékesek, amíg a tagállami járványel-
lenes intézkedések akadályozzák az 
aláírásgyűjtést. „Így – mivel a legtöbb 
uniós tagállamban még fennállnak a 
korlátozások – várhatólag május 7-éig 
folytathatjuk az aláírásgyűjtést. Ez lesz 
az aláírásgyűjtés negyedik és egyben 
utolsó szakasza. Ez egy olyan lehető-
ség, amellyel élnünk kell, hiba lenne, 
ha nem ezt tennénk” – húzta alá Izsák 
Balázs. Hangsúlyozta, a szervezők, a 
Polgári Bizottság soha nem mondta, 
hogy az aláírásgyűjtés február hetedi-
kén lezárul. Rámutatott, az SZNT kez-
deményezésével egy időben bejegyzett 
kezdeményezések közül még egyiket 
sem zárták le, bár az is igaz, hogy azok 
nem teljesítették a kritériumokat.

A szervezet vezetője közölte, a szám-
szerű kritériumok mellett céljuk, hogy a 
szövetségeseikkel folytatott munkát ki-
használva az érintett régiókban növel-
jék a kezdeményezés társadalmi vissz-
hangját. „Ebből a szempontból még 
nem vagyok elégedett az eredmények-
kel. Igaz, hogy a lettországi oroszok, a 
baszkok, katalánok, galíciaiak aláírták, 
de elképzelhetetlen az európai regio-
nális együttműködés fl amandok, kor-
zikaiak, szárdok nélkül” – részletezte 
Izsák Balázs, hozzátéve, a Szárd Nem-
zetgyűlés csatlakozott, elindult egy fo-
lyamat, erre a jövőben építenek. Nem 
feltétlenül cél az adott országban elérni 
a küszöböt, de szeretnék, ha a közössé-
gen belül bekerülne a közbeszédbe a 
kezdeményezés. Szerinte a következő 
három hónapban ebből a szempont-
ból lesz előrelépés. Az aláírásgyűjtés 
lezárását követően a tagállamokban 
hitelesíteni kell a kézjegyeket, ezzel 
párhuzamosan folytatják a kapcso-

latépítést, a személyes találkozások 
során a tartalom alapján egyeztetik a 
fogalmakat, mert nem ugyanazt jelen-
ti a régió fogalma Spanyolországban, 
mint Székelyföldön. „Úgy választjuk 
ki az időpontot, amikor a tervezetet a 
szükséges dokumentumokkal letesz-
szük az Európai Bizottság asztalára, 
hogy a kezdeményezés szempontjából 
a legjobb legyen” –szögezte le Izsák Ba-
lázs. Az SZNT elnöke hozzátette, ezután 
döntenek arról, milyen ütemterv szerint 
hitelesíttetik az aláírásokat, nyújtják be 
a sikeres kezdeményezést az Európa Bi-
zottságnak, és élnek azzal a jogukkal, 
hogy célkitűzéseiket részletesen elma-
gyarázzák Brüsszelnek, és nyilvános 
meghallgatás keretében mutassák be 
az Európai Parlamentnek is.

Az Európai Unió intézményeinek 
akkor kell foglalkozniuk a polgári 
kezdeményezés tárgyával, ha a kezde-
ményezést több mint egymillió EU-ál-
lampolgár írja alá, és legalább hét or-
szágban haladja meg az aláírásszám 
az illető ország európai parlamenti 
képviselőinek számával arányos kü-
szöbértéket. Az aláírásgyűjtés első 
kitűzött határideje 2020. május 7-én 
járt le, de az Európai Bizottság előbb 
hat hónappal, majd három hónappal 
meghosszabbította a határidőt a kez-
deményezők kérésére. A hosszabbítás 
kérésében a kezdeményezők arra hi-
vatkoztak, hogy a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozások nagy-
mértékben akadályozták az aláírás-
gyűjtést. A nemzeti régiókért elindított 
polgári kezdeményezés célja arra ösz-
tönözni az Európai Uniót, hogy kohé-
ziós politikája kezelje kiemelt fi gye-
lemmel azokat a régiókat, amelyeket 
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, 
nyelvi sajátosságok különböztetnek 
meg az őket körülvevő régióktól.

 Erdélyi tudósítások 2021. február 9.
kedd

A kirekesztés 
emlékművei

A sovinizmus több formában is megnyilvánulhat: a primitív 
provokáció szintjén, mint Marosvásárhelyen, ahol a napok-
ban valakik piros-sárga-kék román nemzeti színekre pingálva 
gyalázták meg a székely vértanúk emlékművét. De megmutat-
kozhat rafi náltabban is, mint a szintén Maros megyei Zágor-
ban, ahol a ma már román többségű egykori szász település 
önkormányzata egyszerre hazug és kegyeletsértő emlékművet 
állított az első világháborús elhunytaknak.

Az oszlopon csak a román elesettek nevét tüntették fel, míg 
az akkor többségi lakosság soraiból származó hősi halottakat 
annyival intézték el: „Meghalt 29 szász is”. Az első világhábo-
rúban az osztrák–magyar hadseregben szolgáló románok kap-
csán pedig azt hazudják: azok Erdély Romániához csatolásáért 
adták az életüket. De függetlenül attól, mennyire primitív vagy 
kifi nomult a megnyilvánulási forma, az eredmény ugyanaz: fo-
kozza a gyűlölködést, egyúttal legitimálja a többi nemzeti kö-
zösség elleni uszítást. Mondhatnánk azt is, hogy emlékművet 
állít a kirekesztésnek. De mindez persze nem csak Maros me-
gyében érvényes. Néhány hete Nagyváradon zajlott meglehe-
tősen primitív színvonalú vita egyes internetes felületeken an-
nak kapcsán, hogy fölvetődött: szobrot kellene állítani Kabos 
Endrének, a város egyetlen olimpiai bajnokának, aki 1932-ben 
Los Angelesben, majd 1936-ban Berlinben szerzett olimpiai 
aranyérmet kardívásban Magyarország színeiben. Az alaphan-
got az egyik, magyarbarátnak semmiképp sem nevezhető he-
lyi román hetilap adta meg, amikor már eleve azzal a címmel 
adott hírt a kezdeményezésről, hogy egy olyan olimpikonról 
van szó, aki Trianon után a magyar állampolgárságot válasz-
totta – mintha ez valamilyen lenézendő, megvetendő döntés 
lenne. Pláne úgy, hogy Kabos 1906-ban született, tehát a dön-
tést vélhetően nem ő maga hozta meg, hanem a családja. Az 
olvasói kommentárok azonban még messzebbre mentek: ter-
mészetesen elvitatták a település jeles fi ának jogát attól, hogy 
szülővárosában szobra állhasson. Sőt volt, aki csak azért, mert 
a 30-as években magyar színekben Berlinben nyert aranyat, 
egyenesen lenácizta – még az sem zavarta, hogy a cikkben is 
rögzítették, hogy egyébként zsidó vallású volt. Ennek kapcsán 
két következtetés is levonható. Egyrészt ennyire hat még ma 
is az 1989 előtti romániai fasiszta kommunizmus hazug, tör-
ténelemhamisító narratívája a „horthysta fasizmusról”, amely 
akkoriban a román „történetírás” illetékesei szerint Magyaror-
szágon tombolt. Másrészt az, hogy – akárcsak a zágori emlék-
mű esetében – a településen csupán az elmúlt évtizedekben 
többségbe került román közösség tagjainak jó része egyszerű-
en illegitimnek tart minden olyan lépést – legyen az a hivatalok 
kétnyelvűségének biztosítása vagy egy nem román személyi-
ség szobrának felállítása, esetleg csak annyi, hogy nem román 
polgárok nevét is feltüntessék egy emlékművön –, amely arra 
emlékeztet: a várost nem csupán románok lakták és lakják. 
Ezért megbotránkoznak, amiért a kisebbségek még ilyen nyil-
vános emlékjelekkel is meg kívánják mutatni, hogy nemcsak 
múltjuk, hanem jelenük és jövőjük is van az adott településen, 
régióban. Hiszen ezzel megzavarják a konkrét és szimbolikus 
román térhódítást is. Benne van ebben a gyarmatosító men-
talitás is, amely furcsa, tudathasadásos elegyet alkot a román 
társadalomban még mindig uralkodó, hazug narratívával, 
amelynek szellemében már kisgyermek koruktól indoktrinálják 
az embereket, hogy Nagyvárad vagy Kolozsvár, illetve Erdély 
és a Partium egésze 1920-ig „idegen megszállás” alatt állt, és 
úgy kellett „felszabadítani” őket az „elnyomók” uralma alól. 
Márpedig ilyen közegben a tolerancia is relativizálódik. Hatá-
rozottan el bírjuk képzelni, hogy a zágori önkormányzat román 
illetékesei rendkívül toleránsnak és kisebbségbarátnak érzik 
magukat, amiért az obeliszken egyáltalán feltüntették, hogy 
azért a település 29 szász polgára is hősi halált halt. Hiszen 
akár el is hallgathatták volna a tényt, hogy a faluban szászok 
is éltek, hasonlóan a klasszikus vicchez, amely szerint Lenin 
elvtárs szelíden hazaküldte a hivatala előtt játszadozó gyere-
keket, miután labdájukkal betörték az ablakát, pedig főbe is 
lövethette volna őket. Nos, ilyen viszonyok között kell értelmez-
ni azt, ahogyan a román kormányok és egyéb állami intézmé-
nyek, illetve az egyszerű román polgárok jelentős része viszo-
nyul az országban élő őshonos, nem román közösségekhez. A 
saját szemükben Románia a kisebbségvédelem mintaországa, 
a kisebbségek paradicsoma. Hiszen még vannak magyar isko-
lák – bár néha el-ellop a román állam egyet-egyet –, vannak 
kulturális intézményeink – bár néha azok önállóságát is megkí-
sérlik felszámolni –, és vannak emlékműveink is, még ha néha 
meg-meggyalázzák is őket. És egyáltalán, élhetünk az egysé-
ges román nemzetállam területén.

Pedig akár pogromot is szervezhetnének ellenünk, mint 
1990-ben Marosvásárhelyen.
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Nemzeti régiók: folytatja az SZNT
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Tovább kilincselnek. Az SZNT azt szeretné, ha az adott közösségeken belül bekerülne a közbeszédbe a kezdeményezés

 » KRÓNIKA

Tudomásul vette tegnap a bukaresti 
képviselőház az RMDSZ arra vonat-

kozó tájékoztatását, hogy Apjok Nor-
bert már nem tagja a szövetség alsóházi 
frakciójának, miután kizárták az alaku-
latból. A Máramaros megyei honatya 
kizárásáról február elsején döntött az 

RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa. Az 
alsóház ugyanakkor azt is tudomásul 
vette, hogy Apjok Norbert független tör-
vényhozóként folytatja tevékenységét 
a parlamentben. Az RMDSZ arra hivat-
kozva vonta meg a politikai bizalmat 
Apjoktól, hogy a politikus becsapta az 
alakulat vezető testületeit és választóit 
azáltal, hogy saját maga által is utólag 

elismerten hamis diplomát mutatott 
be. A SZÁT szerint a diplomabotrányba 
keveredett politikus esetében felmerül 
az okmányhamisítás alapos gyanúja. 
Apjok úgy szerezte meg második kép-
viselői mandátumát tavaly december-
ben, hogy nem teljesítette az RMDSZ 
által megszabott feltételt, nem rendel-
kezett felsőfokú végzettséggel.

Apjok Norbert átült a függetlenekhez




