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Törvénymódosító javaslatot dol-
goz ki az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) annak érdekében, hogy 
a romániai nemzeti kisebbségek 
– beleértve az erdélyi magyarsá-
got – szabadon használhassák 
jelképeiket, zászlóikat, továbbá 
hogy szélesíthessék nyelvhaszná-
lati jogaikat. Az EMSZ társelnökei-
nek kolozsvári sajtótájékoztatóján 
kiderült, az RMDSZ hatalomra 
kerülése ellenére az alakulat nem 
érzi magát kormányon.

 » ROSTÁS SZABOLCS

N em hallgathatunk, nem bújha-
tunk az ujjunk mögé, nem sza-
bad tűrnünk tovább az erdélyi 

magyarság elleni támadásokat – szö-
gezték le az Erdélyi Magyar Szövetség 
vezetői csütörtöki kolozsvári sajtótájé-
koztatójukon. A két társelnök állásfog-
lalása azzal áll összefüggésben, hogy a 
megyei prefektúrák Sepsiszentgyörgy 
és Székelyudvarhely polgármesterét is 
pénzbírsággal sújtották amiatt, hogy 
március 15. alkalmából kitűzték a ma-
gyar zászlót, piros-fehér-zöld kokárdát 
a két városban. Csomortányi István, 
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke kö-
zölte, a bukaresti kormány működése 
közel első száz napjának elteltével itt 
az ideje, hogy ne csupán gazdasági, 
költségvetési vonalon lehessen elő-
relépni, hanem a magyar közösség 
jelképeinek ügyében is. Az EMSZ tár-
selnöke elmondta, a szövetség szak-
embereiből álló munkacsoportok ki-
dolgozzák a zászlótörvény, valamint a 
közigazgatási jogszabály módosítását 
célzó javaslatcsomagot, amit honatyá-
ik – Kulcsár-Terza József és Zakariás 
Zoltán – az RMDSZ parlamenti frakci-
ói elé tárnak. „Egyértelműsíteni kell, 
hogy a piros-fehér-zöld lobogó nem 
csupán a magyar állam zászlaja, ha-
nem a magyar közösségé is. A román 
hatóságok kettős mércét alkalmaznak, 
hiszen az országban sok helyen ame-
rikai, német zászlót helyeznek ki ál-
lampolgárok, mégsem büntetik őket, 
a magyar zászlóért viszont bírság jár” 
– jelentette ki Csomortányi István. Az 
EMSZ társelnöke hozzátette, tágítani 
kell az anyanyelvhasználati jogokat is, 

e téren szerinte a minimális elvárás az, 
hogy szállítsák le a jelenleg 20 száza-
lékos nyelvhasználati küszöb arányt, 
ugyanakkor hasznos lenne nem a 
kisebbség számarányához, hanem 
abszolút lélekszámához kötni a nyelv-
használatot.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt 
elnöke elfogadhatatlannak, megen-
gedhetetlennek nevezte, hogy a ma-
gyar szimbólumok üldözésével a ro-
mán hatóságok csorbítsák az erdélyi 
magyarok jogait. Az EMSZ társelnöke 
úgy vélekedett, egyértelművé kell 
tenni a hatályos jogszabályokat, hogy 
a bíróságok ne értelmezhessék félre 
a jelképhasználati, anyanyelvhaszná-
lati kérdéseket, miként jelenleg gyak-
ran megtörténik. Emlékeztetett, hogy 
a szélsőségesen magyarellenes Dan 
Tanasă keresetei nyomán a bíróságok 
eddig 14 településen távolíttatták el 
a székely zászlót közintézményről. 
Mezei hozzátette: addig is, míg meg-
születik az új szabályozás, azt az elvet 
alkalmazzák, hogy minden eltávo-
líttatott székely zászló helyett százat 
adományoznak magánszemélyeknek. 

Lapunk kérdésére a társelnökök el-
mondták, egyeztettek már az RMDSZ 
képviselőivel a közigazgatási és a 
zászlótörvény módosításáról, és mivel 
a szövetség is bejelentette ez irányú 
szándékát, össze fogják fésülni a ja-
vaslatokat, hogy a legjobb változat 
szülessen meg.

A két társelnök kérdésre válaszolva 
elmondta, bár partnerségi megálla-
podás köti őket az RMDSZ-hez, a szö-
vetség hatalomra kerülése ellenére 
az EMSZ nem érzi magát kormányon. 
Közölték, az RMDSZ sem a kormány-
zati tisztségviselők nevesítésekor, 
sem a költségvetés kidolgozásakor 
nem kérte ki az EMSZ véleményét, 
ráadásul miközben az RMDSZ pol-
gármesterei irányította települések 
számára 100 millió lejt irányoztak elő 
a büdzsében, az EMSZ esetében ez 
mindössze 1,2 millió lejt jelent, amit 
egyedül Szentegyháza kap. „Ez nem 
az EMSZ, hanem a nem RMDSZ-es 
vezetésű települések lakosaival szem-
ben helytelen. Nemrég még az volt a 
jelszó, hogy minden magyar számít” 
– jegyezte meg Csomortányi István.
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Más elnök,
ugyanaz a stratégia

Washington stratégiai érdekei a hivatalban levő elnök politikai 
színezetétől függetlenül változatlanok, és a továbbiakban is 
megpróbál minden lehetséges eszközzel érvényt szerezni ne-
kik. Ez szűrhető le abból, ahogy Antony Blinken új amerikai 
külügyminiszter a NATO-külügyminiszterek e heti csúcstalál-
kozóján, illetve az EU-vezetőkkel folytatott tárgyalásokon  nyi-
latkozott. Arról beszélt: az Egyesült Államok meg akarja újítani 
a NATO-szövetségesek közötti együttműködést, a szövetség 
ugyanis döntő fontosságú időszak előtt áll a globális kihívá-
sok tekintetében. Kiemelten szólt az Oroszország és Német-
ország közötti Északi Áramlat 2 gázvezetékről, amely szerinte 
ellentétes az Európai Unió érdekeivel. Azt is közölte, hogy ha-
zája szorosan együtt fog működni az  EU-val, hogy ellensúlyoz-
za Kína agresszív fellépéseit a kereskedelem területén.

És ha ehhez még hozzávesszük, hogy Joe Biden amerikai el-
nök egy interjúban keresetlenül egyszerűen csak „gyilkosnak” 
nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akkor látható: balol-
dali vagy jobboldali ideológia ide, demokrata vagy republi-
kánus párti kormány oda, Washington közép- és hosszú távú 
stratégiai tervezői számára továbbra is a Kína és Oroszország 
elleni fellépés a legfőbb prioritás. Ehhez pedig nagyon meg 
kívánják szerezni európai, illetve a NATO-n belüli szövetsé-
geseik támogatását. Kína gazdasági és katonai terjeszkedése 
ellen már a Trump-adminisztráció is határozottan fellépett. 
Egyértelmű, hogy a Biden-kormányzat stratégái is úgy látják: 
a hatalmas távol-keleti ország gazdasági és haditechnikai fej-
lődése kiemelten fenyegeti az Egyesült Államok gazdasági és 
stratégiai érdekeit. Washington hegemóniáját a csendes-óce-
áni térségben 1945 óta nem igazán kérdőjelezte meg senki, 
Kína viszont feltörekvő nagyhatalomként beleszólást követel 
abba, mi történik a partjai közelében – már csak azért is, hogy 
biztosíthassa a Kínában gyártott termékek zavartalan nyugati 
szállítását szolgáló hajózási útvonalakat.

Oroszország kapcsán pedig még a korábbi kormányzathoz 
képest is keményebb fellépést vetítenek előre az eddigi meg-
nyilatkozások, pedig szankciókból eddig sem volt hiány. Az, 
hogy az Északi Áramlat 2 kapcsán számos érintett cég ellen 
büntetőintézkedéseket hirdettek, illetve hogy Berlint arról pró-
bálják győzködni, hogy ez egy rossz üzlet, jelzi: Washington 
mindent megtesz annak érdekében, hogy Moszkva ne tudja az 
energiahordozók szállítása terén még mindig jelentős európai 
befolyását növelni.

Persze ez nem csupán a demokrácia iránti feltétlen elköte-
lezettség miatt van így: Amerika nagyon szívesen szállít Euró-
pának cseppfolyósított gázt tartályhajókon. Ami nem kevésbé 
környezetszennyező, de legalább az érte járó pénz amerikai 
cégek zsebébe vándorol, és ezáltal a washingtoni hegemónia 
stabilizálódhat az öreg kontinensen. Csakhogy az európai 
országok jó része nem kíván az Egyesült Államok „függelé-
keként” tevékenykedni. Németország szívélyesen fogadta az 
amerikai–európai viszony megújítását célzó washingtoni nyi-
latkozatokat, de a gázügyben vélhetően Bidenékkel szemben 
is ugyanúgy kiáll, mint Trumpék esetében.

Eközben számos közép-európai ország szívesen részt ven-
ne a kínai gazdaságfejlesztési tervekben, amelyek a szárazföl-
di és tengeri áruszállítás fejlesztését célozzák, hiszen ez jóko-
ra gazdasági haszonnal kecsegtethet. (Románia persze nem 
tartozik közéjük – Bukarest mindenben Washingtont szolgál-
ja.) Mindebben természetesen benne van a kínai hegemónia 
növekedésének veszélye is, és tény, hogy nem túl kecsegtető 
egy kommunista nagyhatalom befolyásának jelentős fokozó-
dása a térségben. Ettől eltekintve túlzás lenne elvárni, hogy 
az európai országok feladják a kedvező üzleti lehetőségeket 
azért, hogy Washington globális stratégiai érdekeit szolgálják.

Ebben az esetben persze számíthatunk a „renitens” orszá-
gok megrendszabályozását szolgáló, képzelt morális piedesz-
tálról előadott vádakra a korrupció és az antidemokratikus 
intézkedések miatt, bár ezek hitelét mindenképpen tompítja, 
hogy a súlyos ideológiai-politikai ellentétek szabdalta Ameri-
kában továbbra sem igazán igyekeznek felelősségre vonni a 
tavaly az ország nagyvárosait lángba borító, őrjöngve foszto-
gató BLM-es, neomarxista-anarchista-antifa csürhe főkolom-
posait, miközben a Capitoliumot megostromló Trump-párti 
tüntetőket – amúgy nagyon helyesen – igen.

Egyértelmű, hogy a következő évek a fokozódó nagyhatalmi 
versengésről szólnak majd, amelyben egyik oldalon az Egye-
sült Államok, a másikon pedig a most Washingtonnal szem-
ben éppen összezáró Kína és Oroszország áll majd. A nagy 
kérdés az, hogyan lesz képes az EU úgy lavírozni, hogy az 
Amerikával fennálló szövetségesi viszony a belügyekbe való 
washingtoni beleszólás nélkül megmaradjon, és ne kelljen 
föladni a tagállamok gazdasági önállóságát és érdekeit.
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EMSZ: elég a zászlóbírságokból!
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Mezei János és Csomortányi István társelnök világos törvényeket szorgalmaz

 » KRÓNIKA

Az Európai Unió Bíróságán indí-
tott eljárást a Minority SafePack 

(MSPI) kezdeményező bizottsága az 
Európai Bizottság (EB) elutasító dön-
tése ellen – tájékoztatott az RMDSZ. 
Az EB január 15-én közölte, hogy nem 
irányoz elő új jogi aktusokat a kisebb-
ségi jogok európai uniós kodifi káció-
ját szolgáló MSPI európai polgári kez-
deményezés kilenc pontja kapcsán. 
Az MSPI kezdeményező bizottsága 
– amelyet Hans Heinrich Hansen, az 
Európai Nemzetiségek Föderatív Uni-
ójának (FUEN) korábbi elnöke és Ke-
lemen Hunor, az RMDSZ elnöke vezet 
– jogi és procedurális hiányosságokra 
hivatkozva kérte most az EB-határozat 

megsemmisítését. „Amellett, hogy a 
bizottság döntésével hátat fordított a 
több mint egymillió aláírónak, Euró-
pa ötvenmilliónyi, kisebbségben élő 
polgárának és az Európai Parlament 
háromnegyedes többségének jogi kö-
telességét sem teljesítette. Az uniós 
törvényszéknek benyújtott részletes 
dokumentációban a jogi és procedu-
rális hiányosságokra világítunk rá, és 
a döntés megszületéséig, amely akár 
másfél-két évig is elhúzódhat, foly-
tatjuk munkánkat az uniós kisebb-
ségvédelmi törvények megszületésé-
ért” – idézte Vincze Loránt RMDSZ-es 
EP-képviselőt, az MSPI európai alá-
írásgyűjtését koordináló FUEN elnö-
két az RMDSZ közleménye. A kereset 
beterjesztői eljárási hibának tartják, 

hogy az EB nem indokolta meg kellő-
képpen az MSPI több pontjára adott 
elutasító válaszát: a kilenc javaslat 
közül hét esetében nem tett eleget az 
indokolási kötelezettség követelmé-
nyeinek. A bizottság nem vette fi gye-
lembe és elmulasztotta megválaszolni 
az MSPI képviselőinek szóbeli észre-
vételeit és magyarázatait, amelyek a 
bizottsággal folytatott találkozón és 
az Európai Parlamentben tartott nyil-
vános meghallgatáson hangzottak 
el, illetve amelyeket írásban is be-
nyújtottak a bizottságnak. Az MSPI 
kezdeményező bizottsága és a FUEN 
képviselői úgy vélekednek, hogy az 
általuk felhozott érvek lehetővé teszik 
az európai bizottsági döntés semmissé 
nyilvánítását.

Perelnek a Minority Safe Pack kezdeményezői




