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H I R D E T É S

VALAMENNYI ERDÉLYI MAGYAR PÁRT ÉS AZ SZNT KÉPVISELŐI IS FELSZÓLALTAK A SEPSISZENTGYÖRGYI TRIANON-MEGEMLÉKEZÉSEN

Jogunk van megsiratni veszteségeinket
A veszteségeink nagyok, de 
a helyzet nem reménytelen, 
a világ állandó átalaku-
lásban van – hangzott el a 
pénteki sepsiszentgyörgyi 
Trianon-megemlékezésen, 
amelyen a Székely Nem-
zeti Tanács, az RMDSZ, az 
Erdélyi Magyar Néppárt és a 
Magyar Polgári Párt képvise-
lői is felszólaltak.

 » BÍRÓ BLANKA

T öbb százan vettek részt 
pénteken Sepsiszentgyörgy 
belvárosában a Sepsiszéki 

Székely Tanács által a triano-
ni diktátum 101. évfordulóján 
szervezett megemlékezésen. 
Be  szédet mondtak a három ma-
gyar párt képviselői, valamint a 
meghívott szónok, Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnö-
ke. A megaláztatásunk sorozata 
nem ért véget, primitív, vérszom-
jas idegenek vonulnak Sepsi-
szentgyörgy utcáin, ha már a he-
lyi románság józanabb, és nem 
kapható erre, tudva, hogy egy-
mást tisztelve kell együtt élnünk 
– hangoztatta Gazda Zoltán, a 
Sepsiszéki Székely Tanács elnö-
ke, arra utalva, hogy a megem-
lékezés után fél órával kezdődött 
a román szélsőjobb által meg-
hirdetett „ünnepség”. „Jogunk 
van megtorlás nélkül használni 
nemzeti szimbólumainkat, anya-

nyelvünket, zavartalanul meg-
élni ünnepeinket, megsiratni 
veszteségeinket” – mondta Mik-
lós Zoltán, az RMDSZ parlamenti 
képviselője. Hangsúlyozta, a fel-
adatunk az, hogy amit Trianon 
lerombolt, újjáépítsük; a magyar 

nemzet sok országba szakadt 
szét, mégis egységet alkot, amint 
azt a magyar Országgyűlés 2010-
ben kinyilvánította. A vesztesé-
geink nagyok, de a helyzet nem 
reménytelen, a világ állandó át-
alakulásban van, az elmúlt évek-

ben is harminc új állam jelent 
meg a térképen – mondta Bálint 
József, az Erdélyi Magyar Nép-
párt Kovászna megyei elnöke. A 
Magyar Polgári Párt képviseleté-
ben Nagy Gábor Levente is arról 
beszélt, hogy győzni fogunk, 
csak hit kell hozzá, mert a jelen-
legi csak egy átmeneti állapot.

A román többség politikai 
elitje felelős a magyar nemzeti 
közösséggel szembeni diszkri-
mináció minden megnyilvánu-
lásáért, a közvetett diszkrimi-
nációért is – mutatott rá Izsák 
Balázs. Az SZNT nemzeti régiók 
védelmében indított európai pol-
gári kezdeményezésének célja, 
hogy a kohéziós politika javítá-

sával, a harmonikus gazdasági 
fejlődéssel egyszerre szolgálja 
Székelyföldet, Európát és Romá-
niát – hangsúlyozta. „Kérdés, 
hogy képesek leszünk-e részesei 
lenni a nemzeti régiók európai 
mozgalmának, lesz-e itt Székely-
földön hátterünk – civil szerve-
zetek, önkormányzatok –, amely 
képviselői a kezdeményezők 
mellé állnak, hogy ne haljon el 
a hangunk visszhangtalanul Eu-
rópában” – mondta Izsák Balázs, 
hozzátéve, hogy a nemzetpoli-
tikailag semleges lépések nem 
fognak javítani a helyzetünkön. 
A békés megemlékezés a magyar 
és a székely himnusz eléneklésé-
vel ért véget.

 » KRÓNIKA

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) és az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt (EMNP) Trianon gyó-
gyítására szövetkezett – jelentette 
ki a nemzeti összetartozás napja 
alkalmából tartott nagyváradi ren-
dezvényen Tőkés László, az EMNT 
elnöke. A Partiumi Keresztény 
Egyetem belső udvarának Tria-
non-emlékjelénél tartott megem-
lékezésről az EMNT-elnök sajtóiro-
dája juttatott el közleményt. Tőkés 
László visszatekintésében felidéz-
te az elmúlt száz év „nemzetnyo-
morító” pillanatait, és az erdélyi 
magyarság jelenlegi sérelmeire is 
kitért. Hangsúlyozta: nem szabad 
hagyni, hogy az emlékezetpolitikát 
kisajátítsák az utódállamok több-
ségi népei, a magyaroknak igenis 
joguk van szembenézni a múlt-

jukkal, és kimondani az igazságot 
Trianon ügyében. „Azért küzdünk, 
hogy saját honunknak érezhessük 
hazánkat, szembeszállva a kisan-
tanti magyarellenes politikával, 
jogaink kivívásáért” – hangsúlyoz-
ta Tőkés László. A politikus jogos 
elvárásnak tartotta, hogy a buka-
resti kormányban szerepet vállaló 
RMDSZ érje el annak a törvénynek 
a hatálytalanítását, amely tavaly 
ünnepnappá nyilvánította Romá-
niában a trianoni döntés napját. 
Emlékeztetett rá: az országban ár-
tatlan magyarok ülnek börtönben 
politikai elítéltekként. Az EMNT 
elnöke arra is kitért, hogy a győz-
tes/legyőzött logikát meghaladó 
partneri viszonyra lenne szükség 
a román–magyar kapcsolatokban.

Csomortányi István, az EMNP el-
nöke, az Erdélyi Magyar Szövetség 
társelnöke felszólalásában kijelen-

tette: tanulni kell a múlt hibáiból, 
ha nem akarjuk ismét elkövetni 
azokat. Aggasztónak találta, hogy 
az erdélyi magyarság többet fo-
gyott a viszonylagos, látszólagos 
szabadság három évtizede alatt, 
mint az azt megelőző hetven év-
ben. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
ha tavaly a trianoni döntésnek volt 
centenáriuma, az idén a Kós Ká-
roly és társai által megfogalmazott 
Kiáltó Szó című, 1921-ben kiadott 
kiáltványnak van százéves évfor-
dulója. A Kiáltó Szó az autonómia 
kivívását tűzte ki célul. Csomortá-
nyi István hangsúlyozta: e kiált-
vány szellemében ismét magasra 
kell emelni az autonómia zászlaját, 
és mindent meg kell tenni, hogy ne 
teljesedjen be az a sors, amelyet 
Trianonban a magyarságnak szán-
tak. A nagyváradi rendezvény a 
himnusz eléneklésével zárult.

Tőkés: Trianon gyógyítására szövetkezünk
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A helyi románok nem értették, mit „ünnepelnek” nemzettársaik június 4-én Sepsiszentgyörgyön

Noha a szervező Mihail S. Târnăve-
anu azt ígérte, idén népesebb és 
szervezettebb lesz a román szélső-
jobb a sepsiszentgyörgyi trianoni 
„ünnepségén”, nem sokkal sikerült 
túlszárnyalni a tavalyi megmoz-
dulást: pénteken mintegy százan 
gyűltek össze. Bukarestből, illetve 
Bákó, Buzău és Botoșani megyéből 
is érkeztek, mindenkinél volt egy 
román zászló. Néhány helybéli ro-
mán is odaérkezett, akik egymástól 
kérdezgették, hogy mit ünnepelnek. 
Valaki felvetette, hogy talán június 
10-ét, de valószínű, hogy május 
10-re, a román királyság napjára gon-
dolt. A találgatásoknak Târnăveanu 
vetett véget, megmagyarázva, „ma 
101 éve írták alá a trianoni békeszer-
ződést a románok vérével”. Szerinte 
a békeszerződés nem a nagyhatal-
mak ajándéka volt, hanem a román 
katonai győzelmek, a gyulafehérvári 
nagygyűlésen megfogalmazott népakarat kifejezése. Amikor 1919-ben a román hadsereg elfoglalta és felszabadította a bolsevik uralom alól 
Budapestet, kész tények elé állította a nagyhatalmakat – adott hangot véleményének. Koszorúzás után csendőri, rendőri felvezetéssel elindultak 
a városközpont felé, közben közlekedési dugó alakult ki. A felvonulók négy molinót vittek, ezeken a budapesti Országház, a Kárpátokon átkelő 
román katonák, Nagy-Románia-térkép és a gyulafehérvári nagygyűlés jelenete volt. Egy zászlón az állt: „Budapest–1919”. Hangszórókból harsog-
tak a hazafi as indulók, majd ahogy közeledtek a városközponthoz, azt skandálták, hogy „Trianon! Románia!” Az ott bámészkodó helyi románok 
sem értették, mi történik, volt, aki „Dinamo! Dinamo!” felkiáltással csatlakozott. A Mihai Viteazul-szoborcsoport előtt kibontottak egy hatalmas 
molinót, amin azt írta románul: „Hagyjátok a frusztrációkat, Trianon az igazság.” Hazafi as dalokat énekeltek, verseket mondtak.

Provokáció? Magyar zászlót mázoltak a Mihai Viteazul-szobor talapzatára

Ismeretlen tettesek szombaton megrongálták a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul szoborcsoport talapzatát. 
A rendőrök megállapították, hogy a szoborcsoport hátsó részét összefestették, és több márványlap is hiány-
zik. A szoborra a „Trianon 1920” feliratot és a magyar zászló színeit festették. A rendőrség rongálás gyanú-
jával bűnvádi eljárást indított. Még aznap letakarították a talapzatot. A hivatásos feljelentőként ismert Dan 
Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője is dokumentálta a történéseket. 
Sepsiszentgyörgy önkormányzata elítéli és provokációnak tartja a szoborrongálást. Antal Árpád polgármes-
ter arra kéri az állami és a helyi rendőrséget, hogy azonosítsák a tetteseket, a lakókat pedig, hogy értesítsék 
a hatóságokat, amennyiben szemtanúi voltak a rongálásnak.

Ki frusztrált? Ismét távolról érkezett románok „ünnepeltek” Sepsiszentgyörgyön




