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A honosítási folyamatban 
résztvevők vallomásait, él-
ményeit, emlékeit gyűjtötték 
össze a tegnap Csíkszeredában 
bemutatott, Magyarnak lenni 
jó! – Az EMNT Demokrácia-köz-
pontok 10 éve című évfordulós 
kiadványban. Az eseményen 
elhangzott: a honosítási folya-
mat a tudatosan épített nemzet-
politika egyik állomása.

 » MOLNÁR RAJMOND

A z újonnan összeült budapesti 
Országgyűlés egyik első dön-
téseként módosította 2010. má-

jus 26-án az állampolgársági törvényt, 
megteremtve a külhoni magyarok 
számára az egyszerűsített honosítás 
lehetőségét. Ennek az újrahonosítá-
si folyamatnak az elmúlt 10 évét, az 
erdélyi demokrácia-központok szere-
pét hivatott bemutatni a Magyarnak 
lenni jó! – Az EMNT Demokrácia-köz-
pontok 10 éve című kötet, amelyet 
Magyarország csíkszeredai főkonzu-
látusán mutatták be tegnap. „Nem a 
magamutogatás volt a célunk a kötet-
tel, hanem olyan hiánypótló folyamat 
bemutatása, amely az elmúlt évtized-
ben meghatározta az irodahálózatban 

dolgozók életét. A kötetben fellelhető 
iratkülönlegességekkel pedig értéket 
mentettünk” – fogalmazott a sajtóese-
ményen Sándor Krisztina, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügy-
vezető elnöke. Elmondta, a kiadvány 
214 múlt századi magyar iratot tartal-
maz, ezek között megtalálhatók az 
állampolgársági és személyazonosí-
tásra használt, az anyakönyvezéssel, 
oktatással, munkavégzéssel, közigaz-
gatással kapcsolatos, illetve a magyar 
királyi honvédség és csendőrség által 
kiállított dokumentumok is. Emellett 
többek között hat konzul, 25 jelenlegi 
és volt munkatárs vallomása szerepel 
a kötetben, továbbá nyolc tanulmány 
a honosítási folyamatról.

Tőkés László, az EMNT elnöke – 
gratulálva a kiadvány szerkesztőinek 
– úgy vélte, felbecsülhetetlen értéket 
képviselnek a könyvben fellelhető 
dokumentumok. „Ami a nemzeti 
tanács irányítása alatt működő de-
mokrácia-központokat illeti, ez a 
kötet tíz év lenyomata, és jól tükrözi 
az irodáink elkötelezett szolgálatát” 
– mondta a volt EP-képviselő. Wetzel 
Tamás, a budapesti Miniszterelnök-
ség állampolgársági eljárásokért fe-
lelős miniszteri biztosa az elmúlt év-
tized során a nemzet egyesítésében 
elért eredményeket méltatta. „Mond-
hatni mínuszról indultunk tíz éve, 
mára viszont óriási eredményeket 

sikerül elérni. Köszönet ezért a de-
mokrácia-központoknak, az EMNT 
segítségének, ugyanakkor minden 
kollégának a főkonzulátusok részé-
ről, és mindenkinek, aki felvette a 
magyar állampolgárságot. 2010 előtt 
a mostani állapot utópiának tűnt, 
mégis sikerült elérni. Nagy riogatás 
is volt, de nem lepték el Magyaror-
szágot a külhoni magyarok, döntően 
szinte mindenki a szülőföldjén ma-
radt, hisz ez volt a célja az állampol-
gársági törvénynek, hogy mindenki 
a szülőföldjén lehessen magyar ál-
lampolgár” – fejtette ki online beje-
lentkezésében az államtitkár.

Tóth László csíkszeredai főkonzul 
egy tudatosan épített nemzetpolitika 
egyik állomásának nevezte a hono-
sítási folyamatot. Szerinte ez a dön-
tés a legjobb válasz volt a száz évvel 
ezelőtti trianoni tragédiára, amely 
szétszakította a nemzeteket, egyút-
tal a megfelelő válasz volt a 2010-et 
megelőző évtized nemzetpolitikájára. 
„Az elmúlt évtized nemzetpolitikájá-
nak egyik szervező eleme az, hogy a 
külhoni magyarságot úgy kell támo-
gatni, hogy a szülőföldjén tudjon ér-
vényesülni. A kedvezményes honosí-
tási lehetőség is ezt segíti elő. Jelenleg 
már több mint egymillió százezer új 
magyar állampolgár tette le az esküt 
a folyamat kezdete óta” – ismertette a 
főkonzul.
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Tőkés László szerint az EMNT bizonyította, hogy számára mindennél fontosabb a határok fölötti nemzetegyesítés

Koalíciós harakiri

Tíz napot tartott a közel négy hónapja hatalom-
ra került hárompárti koalíció által bemutatott 
első, de bizonyosan nem utolsó kormányválság. 
A most átmeneti nyugvópontra jutott háborús-
kodás a látszat ellenére elhanyagolhatóan kis 
mértékben szólt Vlad Voiculescu miniszterről, 
az egészségügy tárca működéséről. A Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Románi-
át Szövetség (USR) egymásnak bemutatott erőfi -
togtatását láthattuk valójában. Mindkét formáció 
belső választások előtt áll, a pártelnöki posztra 
pályázók éles konfl iktushelyzetben próbálták 
megmutatni, mire képesek.

Ki nyert, és ki vesztett a csetepatén? Az USR nem 
lacafacázott, politikai atombombával fenyegette 
meg a koalíciót, amikor az általa delegált tárcave-
zető menesztése miatt a miniszterelnök lecserélé-
sét követelte, ami tulajdonképpen kormányváltást 
jelentett volna. A koalíciós válságot előidéző igényt 
a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártját (PLUS) 
épp hivatalosan is az USR-be olvasztó Dacian Cio-
loș közölte először. A koronavírusos fertőzöttsége 
miatt házi karanténban lévő politikus nyilván tisztá-
ban volt azzal, hogy Florin Cîţu leváltása lehetetlen 
küldetés, de a garantáltan vesztes csatát Dan Bar-
nának kell megvívnia, lévén fi tt és egészséges. Cio-
loș a bejelentés nyomán lelépett a színről. Barna 
pedig – az USR híveinek megrökönyödésére – ked-
den egy lényegtelen, a jelenlegi helyzethez képest 
semmi újat nem hozó koalíciós egyezségkiegészí-
téssel ismerte el pártja vereségét. Ebből a kudarc-
ból Barnának szinte lehetetlen a visszaút. Tágra 
nyílt ellenben a kapu a háttérből taktikázó Cioloș 
előtt a pártegyesítést követő USR-kongresszuson.

Cîţu ugyan kétszer is meggondolja ezután egy 
minisztercsere kezdeményezését, a mostani 
csatát viszont megnyerte, és ez elég a bejelent-
kezéshez a PNL elnöki posztjára esélyesek közé 
az ősszel esedékes pártkongresszuson. Annyira 
persze nem erősödött meg a rockerként is emle-
getett gyors beszédű kormányfő, hogy ő maga ha-
tározzon a jelöltség felvállalásáról. Azt majd Klaus 
Iohannis dönti el helyette a Cotroceni-palotában 
egy tengerparti nyaralás vagy hegyekben eltöltött 
hosszú hétvége után.

A pillanatnyi állás alapján a PNL és Cîţu nyert, 
az USR s főleg Barna vesztett a tíznapos operett-
válság nyomán. Az összkép azonban egészen 
mást mutat. Egy magát folyamatosan alulmúló, 
az alacsony választói aktivitás miatt már eddig 
is csak minimális felhatalmazással rendelkező 
politikai réteg infantilis harakirikísérletei ezek, 
amelyekre saját magukon kívül senki nem kíván-
csi. Friss felmérések szerint a népszerűségükből 
újabb százalékpontokat veszítő kormánypártok 
nem tudnának többséget alkotni a parlamentben, 
ha most tartanák a megmérettetést. Cătălin Drulă 
szállításért és infrastruktúráért felelős miniszter 
a minap zombipolitkusnak nevezte a miniszterel-
nököt. Még egy-két ilyen egymást lejárató, öncélú 
válságosdi, és az egész koalíció magára veheti a 
kormányfőre aggatott jelzőt. Élőhalottá válik. 
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 » GERGELY IMRE

A Székely Figyelő Alapítvány több-
ször is levélben fordult Klaus Io-

hannis államelnökhöz, jelezve, hogy 
a kisebbségi jogokat igen gyakran 
megsértik Romániában – közölte teg-
nap Árus Zsolt. A nyelvi jogokért való 
kiállást felvállaló alapítvány vezetője 
rámutatott, azt kérték az államfőtől, 
levélben szólítsa fel minden olyan 
település önkormányzatát, ahol va-
lamely kisebbség részaránya meg-
haladja a 20 százalékot, hogy tart-
sák tiszteletben az adott kisebbség 

nyelvének használatára vonatkozó 
jogszabályokat. Továbbá azt kérték 
az államelnöktől, forduljon írásban 
minden olyan megye prefektusához, 
ahol legalább egy ilyen település 
van, s szólítsa fel, hogy ellenőrizzék 
rendszeresen a megyében működő 
közintézményekben a nyelvi jogok 
tiszteletben tartását, illetve jelezzék 
a rendellenességeket.

Iohannis a kérdésre vonatkozó tör-
vények felsorolása mellett azt vála-
szolta a szervezetnek, hogy erre nem 
terjed ki a hatásköre, de a kérést to-
vábbította a kormánynak. A Székely 

Figyelő Alapítványt a belügyminisz-
térium arról tájékoztatta, felszólítot-
ták a prefektusokat, gondoskodja-
nak a nyelvi jogok betartásáról. Az 
alapítvány rákérdezett erre az erdé-
lyi megyék és Bákó megye prefektu-
sainál, és Temes megye kivételével 
valamennyi kormánymegbízott visz-
szaigazolta, hogy megkapta írásban 
a felszólítást, s néhány intézkedést 
is hoztak. A prefektusok válaszát 
közzétették a Székely Figyelő ala-
pítvány weboldalán. „Innen kezdve 
már a mi felelősségünk is, hogy mi 
történik tovább. Mert lehet továbbra 

is románul fordulni különböző intéz-
ményekhez (még Székelyföldön is), 
abból a megfontolásból, hogy úgy 
gyorsabban lehet haladni, vagy attól 
félve, ha azt magyarul tesszük, akkor 
ellenszenvet váltunk ki magunk és/
vagy az ügyünk iránt” – fogalmazott 
Árus Zsolt. Hozzátette, azt is megte-
heti mindenki, hogy kinyomtatja és 
magánál hordja a minisztériumi fel-
szólítást és a megyéje prefektusának 
a szervezet levelére adott válaszát, 
s bátran használja anyanyelvét. Ha 
pedig valahol ellenállásba ütközik, 
akkor a nyilvánosság elé tárja ezt.

Felszólították a prefektusokat: fi gyeljék a nyelvi jogok betartását

 » Temes megye 
kivételével min-
den prefektus 
visszaigazolta, 
hogy megkapta 
írásban a felszó-
lítást, s néhány 
intézkedést is 
hoztak. 

AZ EMNT DEMOKRÁCIA-KÖZPONTJAINAK TEVÉKENYSÉGÉT ISMERTETI A KIADVÁNY

Kötetbe foglalt honosítás




