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Precedenst jelenthet a székely 
és partiumi zászló elleni had-
járatok során az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán a nagyvára-
di „reklámlobogók” ügyében 
kedden megszületett döntés, a 
kifogásolt zászlók pedig tovább 
loboghatnak Tőkés László iro-
dájának erkélyén a forradalmat 
jelképező lyukas magyar és 
román, illetve az Európai Unió 
zászlaja társaságában.

 » BÁLINT ESZTER

H étéves kálvária lezárásaképpen 
precedensértékű ítélet született 
az Emberi Jogok Európai Bíró-

ságán (EJEB) a székely és a partiumi, 
a román hatóságok által „reklámzász-
lóknak” minősített jelképek ügyében, 
mindez pedig elégtétellel tölti el Tő-
kés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) elnökét, valamint 
ügyvédjét, Kincses Elődöt. A felek 
tegnapi nagyváradi sajtótájékozta-
tójukon értékelték ki az egy nappal 
korábban Strasbourgban meghozott 
ítéletet, és hangsúlyozták, hogy a 
magyar közösség szimbólumhaszná-
latának szempontjából fontos döntés 
született.

„Az EJEB igazságot tett a mi zász-
lóügyünkben. A Jóisten teljesítette re-
ményeinket” – szögezte le Tőkés Lász-
ló. Hangsúlyozta, szimbólumokról 
van szó, a nagyváradi irodája erkélyé-
re kihelyezett öt – székely, partiumi, 
európai uniós, lyukas magyar, illetve 
román – zászlóról. „Ezek a zászlók 
értékhordozók számunkra, egyebek 
mellett a nemzeti identitásunk, kultú-
ránk, anyanyelvünk, közösségi joga-
ink, történelmünk, európai értékeink 
hordozói, a szabadság, az emberi jo-
gok, a véleménynyilvánítás szabad-
ságának a kifejezői” – fogalmazott 
az EMNT elnöke. Mint mondta, a ro-
mániai hatóságok tagadták ezeknek 
az értékeknek az érvényét, a román 
állam megkérdőjelezte az emberi jo-
gainkat, a kollektív jogainkat, sőt, 
„nevetséges módon reklámzászlónak 

csúfolta, és ezáltal meggyalázta a 
székely és a partiumi zászlót”. „Szá-
munkra nagy elégtétel, hogy az EJEB 
igazat adott nekünk a panaszunkban, 
és kártérítést ítélt meg a javunkra, 
megerősítette a véleménynyilvánítás 
szabadságát, megerősítette a zász-
lók kitűzésének a jogát, és a román 
államot az európai értékekhez való 
alkalmazkodásra késztette, és arra, 
hogy ne tiltsa tovább zászlóinknak a 
kitűzését” – fejtette ki Tőkés.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy a 
román állam a válasziratban megpró-
bálkozott a történelemhamisítással, 
első perctől úgynevezett Székelyföld-
ről és Partiumról értekezett. „A román 
helyi és állami hatóságokat autonó-
miafóbia jellemzi” – szögezte le Tőkés.

Kincses Előd eközben arról érteke-
zett, hogy az 1989-es forradalom óta 
nem szűnt meg az a gyakorlat, hogy 
egyesek a román–magyar viszony 
megmérgezésére törekszenek, és 
ebbe a sorba illeszkednek a zászló el-
leni hadjáratok is. Emlékeztetett, en-
nek a törekvésnek a legeklatánsabb 
példája az 1990-es marosvásárhelyi 
fekete március volt. „Sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a magyar kártya 
kijátszása azóta is a román politikai 
élet velejárója. Ebbe a gondolatme-
netbe illeszkedik be mindaz, amit 

Nagyváradon a székely és a partiumi 
zászló kapcsán át kellett élnünk” – 
fogalmazott Kincses Előd, aki szerint 
a mostani strasbourgi döntésnek a 
gyakorlati jelentősége az, hogy az el-
jövendő zászlóperekben precedenst 
szolgáltathat.

Amint arról lapunkban korábban 
beszámoltunk, Tőkés László 2016 jú-
niusában fordult az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságához a nagyváradi kép-
viselői irodájának az erkélyére 2014 

júniusában kitűzött székely zászló 
ügyében foganatosított közigazgatási 
intézkedések miatt. A Bihar megyei 
törvényszék 2015 novemberében jog-
erős ítéletben reklámzászlónak mi-
nősítette Székelyföld jelképét. Tőkést 
a nagyváradi helyi rendőrség felszó-
lította a székely és partiumi zászló 
eltávolítására. Az emberi jogi bíróság 
kedden közzétett ítéletében helyt adott 
a panaszának, megállapítva, hogy a 
székely zászló eltávolítását elrendelő 
bíróság nem teljes körültekintéssel járt 
el az ügy kivizsgálása folyamán, illet-
ve határozatának indoklása hiányos. 
Megállapította, hogy a reklámzász-
lónak minősített jelkép eltávolítását 
elrendelő ítélet indokolása túlzottan 
szűkszavú, és nem tartalmaz elegendő 
információt ahhoz, hogy megismerhe-
tő legyen belőle az eljárás indoka.

ELÉGEDETT TŐKÉS LÁSZLÓ ÉS KINCSES ELŐD A STRASBOURGI ÍTÉLETTEL

Precedensgyőzelem zászlóügyben
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Elégedettek. Tőkés László és Kincses Előd szerint a szimbólumhasználat szempontjából fontos döntés született

Magyar–román
próbálkozások

Magyarország és Románia politikai, diplomáciai vi-
szonya a hamis szocialista internacionalizmust köve-
tő, immár több mint harminc év során reménytelen-
nek tűnő mélységeket élt meg, de azért voltak üdítő 
mozzanatai is. A mostani időszak a bizalmatlanságot 
pragmatizmussal oldani kívánó próbálkozásé. Az, 
hogy egyre gyakoribbá válnak a magyar–román kül-
ügyminiszteri találkozók, s Szĳ jártó Péter külügyi és 
külgazdasági miniszter februári bukaresti vizitje után 
alig több, mint két hónappal Bogdan Aurescu látoga-
tott Magyarországra, a normalitás irányába mutat.

Mindenképpen pozitív a kölcsönös ejnye-bejnyézés 
elmaradása. Nincsenek bátornak tűnő, de valójában 
csak hazai szavazatszerzésre használt „beszólások” 
a másik félnek. Elmaradtak mostanában az ideológiai 
vagy valamiféle felsőbbrendűséget sugalló egymás-
nak üzengetések, nem véletlen, hogy mindkét ország-
ban vannak olyan ellenzéki erők, akik a harciasságot 
kérik számon a budapesti, illetve a bukaresti kormá-
nyon. A magyar és a román diplomácia a legutóbbi 
időszakban felmérte egymás erejét, majd miután a 
felek egyfajta azonosságot véltek felfedezni beve-
tésre alkalmas eszköztárukban, az óvatos közeledés 
mellett döntöttek. Lévén ez az egyetlen alternatívája 
a térségbeli feszültség növelésének.

Hogy milyen konkrét eredményt hozott a tegnapi 
gyulai tárgyalás? Alig értékelhető a nagyközönség 
számára. A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bi-
zottság tíz év utáni újraindítása sem az ismét műkö-
dőképes testület várható fergeteges eredményei miatt 
fontos. A bizottsági munka befagyásának ténye lényegi 
bizalmatlansági tényezővé lépett elő annál az Aurescu-
nál, aki korábban társelnökként vált közvetlen részese 
a kudarcnak. Most, a testület munkájának újraindítá-
sával tulajdonképpen személyes elégtételt is kapott a 
román diplomácia vezetője. A mostani megállapodás 
a lehető legbeszédesebben ad képet a bizalmatlan-
ságokkal, kényes ellentétekkel teli magyar–román 
viszonyról: az egyezség „a vitás pontok rögzítésével” 
jött létre. Azaz a feleknek sikerült megegyezniük arról, 
hogy miben nem tudnak megegyezni.

Miközben a román, de a magyar oldalon is a sajtó 
olykor szenzációhajhász, a szobák melegében nyertes 
háborúkról álmodozó olvasók, hallgatók, nézők meg-
nyerését célzó, máskor tudatosan uszító szándékkal 
élezné tovább a diplomáciai vitákat, itt van ez a gyulai 
megbeszélés a kisebbségi vegyes bizottsággal és az 
újabb határátkelőhelyekről szóló megállapodásaival. 
Nincs okunk a lelkesedésre, miért is lenne? De ha má-
sért nem is, a szintén nagyon mélyről induló magyar–
szerb és magyar–szlovák államközi viszony működésé-
nek mai normalitása miatt érdemes egy újabb halvány 
esélyt adni a magyar–román kapcsolatoknak.
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„Biztonságos” éttermeket ígérnek Aradon
„Biztonságos” helyekké nyilvánítják az aradi hatóságok 
azokat az éttermeket, kávézókat, ahol az alkalmazottak 90 
százaléka be van oltva – állapodtak meg tegnap a me-
gyei közegészségügyi hatóság (DSP) és a vendéglátóipar 
képviselői. Az Arad megyei prefektúra által kezdeménye-
zett találkozón az oltási kampány támogatására kérték az 
ágazat képviselőit, hogy mihamarabb meg lehessen nyitni 
az éttermeket, szórakozóhelyeket. A tulajdonosok zöme 
nyitottnak mutatkozott a kezdeményezésre és megígérték, 
hogy a május 7–9. között tartandó aradi oltási maratonon 
mintegy 1000 vendéglátóipari dolgozó jelentkezik majd 
oltásra. A városháza által szervezett akción a Pfi zer vakci-
náját alkalmazzák, az oltóközpont a közigazgatási palota 
előterében lesz. Horea Timiş DSP-igazgató elmondta, hogy 
azoknak az éttermeknek a bejáratára, ahol az alkalmazot-
tak 90 százaléka be van oltva, kiragasztják a „biztonságos 
hely” matricát. Rámutatott, Arad akar lenni az első megye, 
amely újraindítja a vendéglátóipart. Tóth Csaba prefektus 
úgy vélte, hasonló akciókra nemcsak a megyeszékhelyen, 
de a megyében is szükség van. Mint mondta, ehhez kérte 
is a polgármesterek támogatását, hogy a vakcina minél 
elérhetőbbé váljon a vidéki lakosság számára is. Arad me-
gyében eddig 64 314 személy kapta meg az első oltást, míg 
37 729 a második adagon is túl van.

Strasbourgban a gyergyóremetei lobogóügy

„Jó helyen vannak az üres zászlórudak a gyergyóremetei községháza előtt, 
mert van esély rá, hogy visszakerüljenek rájuk az ideiglenesen levont zász-
lók” – szögezte le Árus Zsolt, a Székely Figyelő vezetője, miután az alapít-
vány panaszt tett az Emberi Jogok Európai Bíróságán az eltávolított magyar, 
székely lobogó és a község zászlaja ügyében. A lobogókat azt követően 
szedték le, hogy Dan Tanasă egyesülete a romániai fórumokon jogerősen pert 
nyert, a bírósági ítélet pedig a jelképek eltávolítására kötelezte a székelyföldi 
település önkormányzatát. „A perbe beavatkozott a Székely Figyelő is, majd 
látva az ítéletet, panaszt tett az Emberi Jogok Európai Bíróságán, hiszen az 
eljárás kétségtelenül nem volt tisztességes és jogszerű. Olyannyira nem, 
hogy ez már első látásra így tűnt a bíróság illetékeseinek is” – fogalmazott 
Árus Zsolt. Közölte: levélben értesítették, hogy keresetét befogadták, azaz 
Strasbourgban tárgyalni fogják az ügyet. „Nekünk, mint önkormányzatnak 
nem lenne jogi lehetőségünk továbblépni, ezt csak magánszemélyként lehe-
tett kezdeményezni. Köszönöm, hogy Árus Zsolték ezt megtették. Mi átadtuk 
számukra a peranyagot, ami alapján az emberi jogok bíróságához vitték az 
ügyet. Öt-hat év, míg egy ilyen procedúra elindul, de lassan hátha kialakul. 
Óriási siker lenne, ha ezt nyerésre tudnák vinni” – reagált a témában Laczkó 
Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere. (Gergely Imre)




