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A szolgáltatások igénybevételé-
hez is elegendő Magyarországon 
a romániai oltási igazolás fel-
mutatása, de a kettős állampol-
gárok továbbra is igényelhetik a 
magyar védettségi igazolványt.

 
 » B. E.

M agyarország elismeri a Romá-
niában kiállított oltási igazo-
lást, amely felhasználható a 

Magyarországra történő karanténkö-

telezettség nélküli beutazáshoz és a 
szolgáltatások igénybevételéhez is – 
jelentette be a sokak által várt öröm-
hírt Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusa. Mint szerda este közzétett 
Facebook-bejegyzésükben közölték: a 
határátlépésnél elegendő bemutatni 
az oltást követően kiadott kétnyelvű 
(román–angol) igazolást.

 „A Magyarországon védettségi 
igazoláshoz kötött szolgáltatások – 
mint például strandok, színházak, 
szállodák, vendéglátóhelyek zárt 
helyiségeinek látogatása – igény-
bevétele ugyanezzel az igazolással 

lehetséges. Mindemellett továbbra 
is igényelhetnek magyar védettségi 
igazolványt azok a magyar állampol-
gárok, akik Romániában kapták meg 
a koronavírus elleni védőoltást” – 
húzta alá a bejegyzés.

Emlékeztettek: védettségi iga-
zolvány igényelhető személyesen 
bármely magyarországi kormányab-
laknál vagy online, az elektronikus 
ügyfélkapun keresztül. „Az ügyfélka-
pu létrehozásával és a védettségi iga-
zolvány igénylésével kapcsolatban 
továbbra is állunk szíves rendelkezé-
sükre!” – írták.

 Erdélyi tudósítások 2021. június 4–6.
péntek–vasárnap

Trianon 101

Hogy a trianoni diktátumot és annak következményeit nem 
csupán mi, magyarok nem tudtuk még kellő mértékben fel-
dolgozni és megemészteni, hanem a békeparancs kedvezmé-
nyezettjei sem, azt az is jól jelzi, hogy miközben mi most, a 
békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján a nemzeti össze-
tartozás napját üljük, Romániában egy frissen hatályba lépett 
törvény értelmében hivatalosan Trianon-emléknapként keze-
lik az évfordulót. Amely alkalomból az önkormányzatok olyan 
rendezvényeket szervezhetnek, amelyek a trianoni diktátum 
„jelentőségéről” tájékoztatják a nagyérdeműt. A törvényről 
gyakorlatilag mindent elmond, hogy azt Titus Corlăţean volt ro-
mán külügyminiszter arra reagálva terjesztette be, hogy a ma-
gyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé avatta a szá-
munkra szomorú esemény századik évfordulóját, nehogy már 
ne szülessen olyan román reakció, amelytől a magyarok még 
rosszabbul érzik magukat. Vagyis egyértelmű, hogy a Magyar-
országot feldaraboló és a magyar nemzet jelentős csoportjait 
idegen államok fennhatósága alá kényszerítő „béke”, amelyet 
aztán a második világháború után, 1947. február 10-én Pá-
rizsban is megerősítettek, nem csupán a magyarok számára 
szolgál folyamatos frusztrációforrásként, hanem a románok 
számára is. Az ok az, hogy az esemény kapcsán továbbra is 
az az uralkodó román narratíva, miszerint a trianoni diktátum 
valójában „igazságot tett”, „helyreállította” Románia határait 
– mintha korábban bármikor létezett volna olyan, nemzetkö-
zileg elismert román állam, amelynek Erdély is részét képezte 
volna. Ráadásul Erdély megszerzését – amelyben nemzetközi 
jogi szempontból vajmi kevés szerepe volt a gyulafehérvári 
román nagygyűlésnek, annál több a Kelet-Magyarországot 
saját geopolitikai szempontjaik, befolyásszerzési céljaik mi-
att kicsiny balkáni szövetségesüknek juttató győztes nagy-
hatalmaknak – a román nemzeti lét kiteljesedéseként, ennek 
nyomán a modern román államiság alappilléreként tálalja a 
hivatalos román történelemszemlélet. Ami továbbra sem hagy 
teret a mitologikus narratíva megkérdőjelezésének, a másik 
fél szempontjai megértésének. A gond azonban román szem-
pontból az, hogy a Magyarországtól megszerzett területeken 
még ma is jelentős, 1,2 milliós számban él az őshonos magyar 
közösség. Arról nem is beszélve, hogy az érintett területeken 
levő települések belvárosának arculatát az esetek elsöprő 
többségében még mindig a Trianon előtti időkben kialakult 
térszerkezet és épületek határozzák meg. Mindez pedig nem 
kis ellentétben áll a román első- és felsőbbrendűségről szóló 
dogmákkal. Ez az „anomália” folyamatosan beárnyékolja a ro-
mán nemzeti büszkeséget, nem véletlen, hogy sok helyen ro-
mán zászlók tömegével vélik ellensúlyozhatónak a magyaros 
szecesszió stílusában épült palotákat. Persze vannak ennél 
durvább kísérletek is a magyar közösség megtörésére – mint 
például az, amikor a román állam egyik hatalmi ága, a bíróság 
jogerősen helybenhagyja a kommunista hatóságok által elkö-
vetett lopást, és nem szolgáltatja vissza jogos tulajdonosának, 
a római katolikus egyháznak a gyulafehérvári Batthyáneumot. 
Vagy az olyan, az állami hatóságok által eltűrt – és ezzel bá-
torított – provokációk, mint a román neofasiszták péntekre, a 
trianoni diktátum évfordulójára Sepsiszentgyörgyre tervezett 
magyarellenes tüntetése. Egyértelmű, hogy mindezek azon 
koncepció megnyilvánulásai, amely továbbra is a román állam 
határait fenyegető nemzetbiztonsági kockázatként tekint a 
magyar közösségre. Miközben Magyarország az elmúlt évek-
ben épp hogy a határmódosítás nélküli együttműködésre 
helyezi a hangsúlyt a térség többi országával, Bukarest ré-
széről hisztérikus reakció volt a válasz, amikor a máig számos 
problémát generáló diktátum századik évfordulóján Budapest 
békejobbot nyújtott. Románia ugyanis egyszerűen képtelen 
elismerni, hogy a békeszerződés nem csupán egyféleképpen 
interpretálható. Az ellentétek feloldását a két teljesen eltérő 
geopolitikai koncepció is nehezíti. Míg Magyarország a V4-ek 
együttműködésében, illetve ezen tömb esetleges bővítésé-
ben látja saját és a térség többi kisebb országa érdekeinek 
hatékony képviseletét, addig Románia a magyarokban csak 
fenyegetést lát, és a velük, illetve más szomszédaival való 
mélyebb együttműködés helyett továbbra is abban látja saját 
biztonsága garanciáját, ha kizárólag a térségben domináns 
nagyhatalom érdekeit szolgálja ki. Ilyen körülmények kö-
zött próbálnak a diplomaták lavírozni a fagyos kétoldalú 
kapcsolatok legalább részbeni javítása érdekében. De amíg 
a román hivatalos álláspont még azt sem ismeri el, hogy 
a magyaroknak joguk van szomorúnak lenni és gyászolni 
országuk jelentős részének elvesztése miatt, és ez nem 
egyenlő a revíziós törekvésekkel, aligha érdemes vérmes 
reményeket táplálni az őszinte megbékélés és a régi sérel-
mek kölcsönös eltemetése kapcsán.
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VEZÉRCIKKA ROMÁNIAI OLTÁSI IGAZOLÁSSAL IS SZABAD AZ ÚT MAGYARORSZÁGON

Pesti zöld jelzés a beoltottaknak
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Minden, ami belefér. A tavalyi kényszerszünet után idén újra megtartják a Szent László Napokat

 » KRÓNIKA

Magyar az, akinek fáj Trianon – szól 
az identitásmeghatározásnak is 

beillő, hol Illyés Gyulának, hol Karin-
thy Frigyesnek tulajdonított mondás. 
A rákényszerített trianoni békediktá-
tum alapján Magyarország elveszítette 
területének és lakosságának mintegy 
kétharmadát, ennek megfelelően 
320 ezer négyzetkilométer területű, 
húszmilliós középhatalomból 90 ezer 
négyzetkilométeres, hétmillió lakost 
számláló kisállammá vált. A Nézőpont 
arra keresi a választ, mit tudunk a 101 
évvel ezelőtt kötött trianoni békeszer-

ződésről, annak vélt vagy valós előz-
ményeiről, illetve következményeiről, 
miként éljük meg Trianont mi, erdélyi 
magyarok.

A műsorban Murádin János Kristóf 
történész, a Sapientia EMTE docense 
felidézi, milyen több évtizedes folya-
matok, döntések vezettek Magyaror-
szág feldarabolásához, és elmondja, 
lehetett-e esély olyan forgatókönyv-
re, amelynek nyomán Magyarország 
ne a legnagyobb vesztesként jöjjön 
ki azokból a vérzivataros időkből. A 
bukaresti parlamentben elfogadott 
Trianon-törvény kapcsán a szakértő 
kifejti, mi az oka, hogy Magyarország 

szomszédai közül jóformán egyedül 
Románia tartja fontosnak az ilyen 
gesztusokat, illetve van-e esély arra, 
hogy a jövőben közeledjék  a magya-
rok és románok Trianonhoz, illetve 
a nagy román egyesüléshez való vi-
szonyulása. „Trianon látens trauma” 
– állapította meg a történész, aki arra 
is válaszol, mi lehet az egészséges 
középút a magyarok esetében a sirán-
kozás és a „mindent vissza” hangulat 
között.

A Murádin János Kristóf történésszel 
készült interjút pénteken 12 órától lát-
hatják a Székelyhon Tv YouTube-csa-
tornáján.

 » KRÓNIKA

Miután tavaly a koronavírus-jár-
vány miatt mindössze virtuális 

királyi hétre kerülhetett sor, idén jú-
nius 21–27. között újra lesznek Szent 
László Napok a nagyváradi várban. 
Az örömhírt Facebook-oldalukon je-
lentették be csütörtökön a szervezők. 

„Mi már javában készülünk a találko-
zásra! Sok újratervezés és bizakodás 
után örömmel jelentjük be, hogy jú-
nius 21–27. között végre újra lesznek 
Szent László Napok a nagyváradi vár-
ban. Családi programok, előadások, 
kiállítások, fi lmvetítések, folkudvar, 
koncertek – minden, ami belefér a 
hatályos járványügyi szabályok betar-

tása mellett” – közölték a kulturális 
fesztivál szervezői.

Jelezték egyúttal, a programmal, a 
részvételi feltételekkel és más részle-
tekkel hamarosan jelentkeznek. „Már 
nem kell sokat várni! Itthon vagyunk” 
– zárult a Facebook-bejegyzés, utalva 
arra, hogy a kulturális fesztivál idei 
mottója az „Itthon vagyunk”.

Trianon, a látens trauma a Székelyhon Tv-ben

Idén újra Szent László Napok Nagyváradon




