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A KISEBBSÉGVÉDELMI TÖREKVÉSEK FORMÁIRÓL ÉS ESÉLYEIRŐL IS ÉRTEKEZTEK A KÁRPÁT-MEDENCEI NYÁRI SZABADEGYETEMEN

Járulékos áldozatok az őshonos kisebbségek
A többségi nemzetek „érzékenyítésé-
ben” és a nemzetközi platformokon 
történő hangadásban látják a nem-
zeti kisebbségek védelméhez vezető, 
egyetlen járható utat a Sátoraljaúj-
helyen zajló Kárpát-medencei Nyári 
Szabadegyetem részvevői. Varga 
Judit igazságügy-miniszter rámuta-
tott: miközben az EU politikájában 
a szexuális kisebbségek védelme 
kitüntetett szerepet kap, addig a 
nemzeti kisebbségek kérdése háttér-
be szorul.

 » OLÁH ESZTER

N emzeti kisebbségvédelem a Kár-
pát-medencében címmel tartottak 
panelbeszélgetést csütörtökön a 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Di-
áktábor szervezői által az észak-magyar-
országi Sátoraljaújhelyen rendezett sza-
badegyetemen. Varga Judit igazságügyi 
miniszter szerint kettős mérce érhető 
tetten amiatt, hogy miközben az Európai 
Unió kisebbségvédelmi politikájában a 
szexuális kisebbségek védelme kitüntetett 
szerepet kap, addig a nemzeti kisebbsé-
gek kérdése háttérbe szorul vagy akár tel-
jesen el is sikkad. Ahhoz, hogy a nemzeti 
kisebbség védelmének kérdése ne sikkad-
jon el és megértő fülekre találjon, a mi-
niszter a nemzetközi fórumokon történő 
hangadásban látja a megoldást, szerinte 
csakis ilyen módon lehet napirenden tar-
tani a száz év elteltével is égetően fontos, 
és kismértékű előrehaladást mutató kér-
dést. A tárcavezető elmondta, Magyaror-
szág erős nemzetállamokon alapuló erős 

Európát támogat, és ezt a koncepciót szá-
mos uniós tagállam támogatja. Varga Judit 
leszögezte, a népszuverenitás kizárólagos 
letéteményese és őrzője a család, a nemzet 
és a regionális együttműködésen alapuló, 
természetes közösség, amelyek egyben 
az identitás hordozói is, ennek kapcsán 
pedig felhívta a fi gyelmet, hogy a födera-
lista, illetve az erős nemzetállamok erős 
Európája koncepció összeütközését látjuk 
napjainkban.

A hagyományos tusnádfürdői helyszín 
helyett a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendez-
vényközpontban megtartott eseményen 
Vincze Loránt RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő úgy vélte: az elmúlt száz 
év egy dologra biztosan nem volt elég, 
mégpedig arra, hogy az őshonos nem-
zeti közösségek helyzete megnyugtató 
módon rendeződjön az utódállamokban. 
Felhívta a fi gyelmet az Európában zajló 

uniformizáló kultúrforradalmi tenden-
ciára, amely – a kisebbségek beolvasz-
tásával – a szabadság és befogadás elve 
alatt mindent kirekeszt, ami ettől az uni-
formizált igényépítéstől eltér. Ebben a tö-
rekvésben a maguk kultúráját és nyelvét 
védő kisebbségek annyira nem férnek 
bele, hogy az Európa Tanácsban felvetett 
téma kapcsán a kisebbségeket a naciona-
lizmus vádjával illetik. „A nacionalizmus 
szitokszóvá vált, a nyugati trendbe pedig 
nem férnek bele a helyi nyelvek. Nem 
hinném, hogy a kisebbségek elnyomása 
lenne a cél, de ilyen helyzetben a nem-
zeti kisebbségek mindenképpen járulé-
kos áldozatokká válnak” – jelentette ki a 
szabadegyetemen az európai parlamenti 
képviselő. Bocskor Andrea, a Fidesz kár-
pátaljai európai parlamenti képviselője 
szerint Brüsszel számára Ukrajna geo-
stratégiai partnerként fontosabb, mint 

a kisebbségek ügye, és az EU Magyar-
ország és Ukrajna közt játszódó problé-
maként kezeli, holott a 2014-es társulási 
egyezmény aláírását követően az Európai 
Unióra is legalább annyira tartoznak az 
ott élő nemzeti kisebbségeket érintő kér-
dések.

Az RMDSZ színeiben parlamenti man-
dátumhoz jutott Zakariás Zoltán úgy véle-
kedett, hogy a nemzeti kisebbségvédelem 
kérdésével nem száz évvel ezelőtt kellett 
volna elkezdeni foglalkozni, hanem sok-
kal korábban. „A nemzeti kisebbség-
védelem célja, hogy a közösségek saját 
identitásukban megmaradjanak, ehhez 
eszközöket kell teremteni. Úgy gondo-
lom, helyes meghatároznunk, hogy mi-
lyen szinteken dolgozhatunk ezeken az 
eszközökön” – vázolta az Erdélyi Magyar 
Szövetség (EMSZ) politikusa. Hozzátette, 
a nemzetközi vagy európai szinten zajló 
szabályozásrendszer lényeges, hiszen 
egyetlen járható útnak bizonyul a kisebb-
ségvédelem tekintetében, ugyanakkor a 
második szint, amelyen el lehet indulni, 
az anyaországi támogatás megcélzása. 
Ebből a szempontból a magyarokat sze-
rencsésnek tartja, hiszen rendelkeznek 
anyaországgal, amely ügyének érzi el-
szóródott kisebbségeinek támogatását. 
A harmadik a többségi nemzetek szint-
jén zajlik, amelyben az önrendelkezés 
intézményesítésének a jogállami keretek 
között a többségi nemzeti döntéshozó 
fórumokon kell megtörténnie. „Ehhez a 
többségi nemzet képviselőit érzékenyíte-
ni kell: meg kell találni a párbeszéd lehe-
tőségét és módját. A legalsó, de egyben 
legfontosabb szintje a közösségen belüli 
megtartásra és fejlesztésre irányuló tö-
rekvés, mely a kérdés kiindulópontját és 
a megmaradás zálogát is jelenti egyben” 
– állapította meg Zakariás Zoltán.

Az erdélyi nemzetpolitika legfőbb 
próbájának nevezte a bukaresti kor-

mánykoalícó által őszre napirendre tű-
zött kisebbségi törvényt Tőkés László 
EMNT-elnök a Kárpát-medencei Nyári 
Szabadegyetem megnyitóján. A csütörtö-
kön megkezdődött háromnapos rendez-
vénysorozaton az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) vezetője közölte, az 
eddigi erdélyi magyar politika felülvizs-
gálatára van szükség. „Nem válhatunk 
Európa migránsaivá mi, erdélyi magya-
rok, de nem válhatunk az anyaország 
kitartottjaivá sem” – hangoztatta a volt 

európai parlamenti képviselő a „reSt-
art-reNewal – Újraindítás-megújulás” 
mottóval megrendezett nemzetpolitikai 
tematikájú rendezvényen. Tőkés László 
úgy vélekedett, a pártpolitikai alkudozá-
sok, opportunizmusok helyett valós pár-
beszédet kell folytatni a magyar–román 
kapcsolatokban. A volt református püs-
pök arról is beszélt, hogy a magyarok tör-
ténelme örökös újrakezdések láncolata, 
a magyaroknak Trianon és a kommunista 
diktatúra bukását követő rendszerválto-
zás után újra kellett kezdeniük mindent, 
és a három évtizede elindított bálványosi 

folyamat is ennek jegyében kezdődött. 
„Ma ugyanezért a célért szervezkedünk, 
a munkába már-már belerokkanunk, de 
egyet azonban soha nem feledünk, Déva 
várának fel kell épülnie, erre vállalko-
zunk és szövetkezünk” – hangoztatta Tő-
kés László.

Németh Zsolt a megnyitón elmondta, 
a sikerekre irányuló nyitottság jelenti 
a jövőt a magyaroknak és Európának, 
nem az alkalmazkodás a nyugati elvá-
rásokhoz. A budapesti Országgyűlés 
külügyi bizottságának fi deszes elnöke 
kiemelte: Közép-Európában megvan a 

lehetőség arra, hogy a járványt követően 
„Mercedesként induljon újra”, és olyan 
sikertörténetté váljon, amelynek építé-
sében a magyarok is szerepet vállalnak. 
„A 20. század arról szólt, hogyan lehet 
szétverni Közép-Európát, amelynek ösz-
szerakása a magyar nemzetpolitikának 
és külpolitikának nagyon fontos célki-
tűzése” – közölte Németh Zsolt. Hozzá-
tette, a „te sikered az én sikerem” elve 
jelenti a jövőt Európának és a közép-eu-
rópai térségnek, a nemzeti kisebbségek 
pedig motorjai és egyben haszonélvezői 
ennek a szemléletnek.

Tőkés László: nem válhatnak Európa migránsaivá az erdélyi magyarok

Brenzovics László, Németh Zsolt és Tőkés László a szabadegyetem megnyitóján
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