Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 14. szám

1

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 14. szám

TARTALOM
HÍREK ....................................................................................................... 3
Nemzetpolitika az Országgyűlésben ..................................................... 3
Magyar nemzetpolitika.......................................................................... 5
Ülésezett a MÁÉRT szórvány szakbizottsága
Kire célzott Kövér László?
Erdély .................................................................................................... 6
Makfalvi Székely Majális - megalakult az SZNT európai polgári
kezdeményezése polgári bizottsága
Lebegtetett pártfúzió
Európai autonómiák gyakorlati működésének bemutatása
Sepsiszentgyörgyön
A külhoni románok jogai
Felvidék ............................................................................................... 10
Magyar nyelvhasználat és a civil szféra
Az első felvidéki „Tusványos”
Öllős László a szlovákiai magyarellenességről
Délvidék ............................................................................................... 13
Magyar nyelven folytatódik a tárgyalás az „új temerini fiúk” perében
Kárpátalja ............................................................................................ 13
A kormányfői látogatás utóélete
Horvátország........................................................................................ 14
Ismét egyenlőtlen a horvátországi kisebbségi szervezetek támogatása
A HÉT TÉMÁJA ....................................................................................... 16
10,4 millió magyar a Kárpát-medencében
KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE ............................................... 18

2

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 14. szám

HÍREK
Nemzetpolitika az Országgyűlésben
Gaal Gergely (KDNP) kérdése a nemzetgazdasági miniszterhez: „Milyen
eszközökkel segíti a Kárpát Régió Üzleti Hálózat a Kárpát-medencei kisés középvállalkozások üzleti kapcsolatainak építését?” címmel. A
felszólalás a 2013. május 6-i ülésnapon hangzott el.
A képviselő gazdasági és nemzetpolitikai szempontból is jelentős
kezdeményezésnek nevezte a Kárpát Régió Üzleti Hálózatot, amelynek
lendvai képviseletét a közelmúltban adták át, teljessé téve a hálózat Kárpátmedencei – eddig 11 kirendeltségből álló – láncolatát. Kiemelte, hogy a
Kárpát-medence hagyományosan és természeti adottságai folytán is egységes
gazdasági térséget alkot, amelyben központi helyzete miatt Magyarországnak
helyzeti előnye van. Arról érdeklődött, hogy a hálózat milyen gyakorlati
segítséget tud nyújtani a kedvező gazdasági környezet kialakításában, a
versenyképesség javításában, valamint a kis- és középvállalkozások közötti
minél szélesebb körű üzleti partnerség kiépítésében.
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára válaszában
hangsúlyozta, hogy az elmúlt héten a MÁÉRT (Magyar Állandó Értekezlet)
gazdasági szakbizottságában már beszámolt a Kárpát Régió Üzleti Hálózat
múlt évi tevékenységéről. Kiemelte: a Kárpát-medence vonatkozásában nem
klasszikus külpiacról beszélünk, hiszen itt magyar vállalkozások magyar
vállalkozásokkal dolgoznak együtt, így a racionális érvek mellett az érzelmi
kötelékek is szerepet játszanak.
Bemutatta a folyamatot, amely során egy magyarországi kis-és
középvállalkozás – méretéből adódóan – a külpiacra nyitás életpályájának
első lépéseként szomszédos országokban keres üzleti partnereket, melyhez a
Kárpát Régió Üzleti Hálózat segítséget nyújt partnerközvetítéssel, értékesítési
csatornák felkutatásával, befektetési lehetőségekkel, üzleti tárgyaláshoz
helyszín és tolmácsolás biztosításával, cég alapításához jogi és egyéb
információ átadásával. Elmondta, hogy a hálózat tevékenységének
köszönhetően több száz új cég jött már létre, több ezer vállalkozást
közvetítettek ki.
*******
A 2013. május 6-i ülésnapon sor került „Magyarország Kormánya és
Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált
árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat
(T/10830) általános vitájára. Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) a
közlekedéspolitikai érvek helyett nemzetpolitikai szempontokat ismertetett a
javaslat kapcsán.
A képviselő kiemelte: fontos megjeleníteni nemzetpolitikai szempontjainkat is
egy olyan állammal kötött áruforgalmi megállapodás tekintetében, ahol
jelentős lélekszámú magyar közösség él. Úgy véli, hogy a kormánynak
minden kétoldalú tárgyalás vagy megállapodás esetén számon kell kérnie a
Kárpátalján élő magyar közösség helyzetének problémáit.
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Hangsúlyozta: az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjaként
tisztában van azzal, hogy nem rendezett a magyar közösség helyzete
Kárpátalján. Elmondta, hogy más európai országok gyakorlatának
megfelelően, mint őshonos nemzeti közösségnek, nekik is joguk van az
autonómiához. Kitért a Bereg-vidéki körzet autonómiakérdésére, akik már
1991-ben népszavazás keretében kinyilvánították a kárpátaljai területi
egységen belüli autonóm körzet kialakításának igényét, mely a finnországi
svédek példáját tekintve reális követelésnek minősül – tette hozzá a
képviselő. Elismerését fejezte ki a kormánynak, amiért jelentős összeggel
támogatja a beregszászi magyar főiskolát, ugyanakkor felhívta a figyelmet,
hogy ezt a támogatást alanyi jogon az ukrán államnak kellene biztosítania az
ott élő magyar közösség számára.
A politikus aggasztónak nevezte a magyarellenes atrocitásokat a térségben és
beszámolt arról, hogy személyes tájékoztatást kapott a március 15-i
incidensekről. Kiemelte: a magyar külpolitika nem lépett fel kellő
hatékonysággal az eset kapcsán.
„Minden alkalommal, a kétoldalú egyezmények megkötésénél a magyar
kormány kérje számon Ukrajnán a nemzetközi egyezményekben foglalt
kötelezettségeket”, annak érdekében hogy „ne legyen másodrangú polgár egy
kárpátaljai magyar a saját őshonos területén” – hangsúlyozta a képviselő.
*******
A 2013. május 7-i ülésnapon Csóti György (Fidesz) napirend utáni
felszólalása „Autonómiatörekvések Erdélyben és a Partiumban” címmel.
„Erdély a magyar kultúra egyik fellegvára, a magyar identitás és függetlenség
őrzője a török hódoltság korában, a vallási tolerancia és az etnikai alapú
autonómia európai úttörője” – kezdte felszólalását a képviselő.
A térség történelmének bemutatása után taglalta Erdély és a Partium
autonómiatörekvéseinek esélyeit. Hangsúlyozta: az autonómia megvalósítása
valamennyi romániai magyar politikai szervezet céljai között szerepel,
ugyanakkor a román alkotmány nem ismeri el az őshonos magyarságot
államalkotó tényezőnek, és nem biztosítja a kisebbségek kollektív jogait.
Bemutatta a háromszintű erdélyi és partiumi autonómiakoncepciókat,
melyek magukban foglalják a kulturális autonómiát, a települési
önkormányzatok sajátos státusú helyi autonómiáját és a klasszikus területi
autonómiát. Kitért arra, hogy a területi autonómiára vonatkozó elképzelés
alapja a kilencvenes években Csapó József által elkészített székelyföldi
autonómia-statútum tervezet1, melyet 2003-ban a Székely Nemzeti Tanács
több pontban kiegészített2, például a teljes jogegyenlőség és a magyar nyelv
hivatalossá tétele kapcsán.
Felszólalásában kiemelte, hogy magyar képviselők az elmúlt években mind a
területi, mind a kulturális autonómia vonatkozásában is nyújtottak be
tervezeteket a bukaresti parlamentben, azonban azokat elutasították.
Elmondta, hogy Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére idén
tavasszal megalakult a Partiumi Autonómia Tanács a térség őshonos

1
2

Székelyföld Autonómia-Statútuma, Csapó I. József, 1995
Székelyföld autonómia statútuma Székely Nemzeti Tanács, 2003.
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magyarsága
autonómiatörekvéseinek
támogatásáért,
ugyanakkor
a
párhuzamosan zajló regionalizáció megakadályozhatja ezeket a törekvéseket.
Kijelentette: a magyar külpolitikának mind a kétoldalú kapcsolatokban,
mind a nemzetközi szervezetekben az együttműködés feltételévé kell tennie a
magyar autonómiatörekvések támogatását Erdélyben és a Partiumban, úgy,
ahogy Ausztria is tette Dél-Tirol esetében Olaszországgal szemben.
A kormány képviselője írásban válaszol az elhangzottakra.

Magyar nemzetpolitika
Ülésezett a MÁÉRT szórvány szakbizottsága
2013. május 8-án Budapesten tanácskozott a Magyar Állandó Értekezlet
(MÁÉRT) szórvány szakbizottsága.
Az ülésen Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Bodó Barna, a
szakbizottság elnöke tartott bevezetőt, majd a Bethlen Gábor Alap és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet képviselői számoltak be a 2012-2013. évi
támogatásokról és a kiemelt nemzetpolitikai programokról. Az ülés második
részében a bizottság külhoni tagjai adtak tájékoztatást az általuk képviselt
régiók szórványt érintő aktuális kérdéseiről, problémáiról. Az egyes régiók
képviselői javaslatokat fogalmaztak meg az idén először megünneplendő
Kárpát-medencei magyar szórvány napjáról, amelyet a bizottság legutóbbi
ülésén született döntés alapján november 15-én, Bethlen Gábor
születésnapján tartanak. A tervek szerint minden régiónak lesz saját
rendezvénye és sor kerül egy központi, anyaországi eseményre is a szórvány
napon.
Forrás: www.hirado.hu
*******
Kire célzott Kövér László?
Egyetlen romániai magyar párt vagy politikus sem érzi úgy, hogy Kövér
László, az Országgyűlés elnöke rá célzott volna, amikor a hét végén
kockázatvállalásra és bátrabb kiállásra buzdította a határon túli kisebbségi
szervezetek vezetőit.
„Nemcsak kitartó, sziszifuszi munka kell ahhoz, hogy egyről a kettőre
jussunk, hanem sokszor kockázatvállalás, bátorság is, és ezt leginkább azok
felejtik el, akiknek elcsatolt közösségek vezetőiként az lenne a dolguk, hogy
példát adjanak a saját honfitársaiknak” – fogalmazott a fideszes politikus. A
magyar parlament elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának
azt mondta, tudatosítani kell nemcsak a szűk, kis Magyarországon belül,
hanem az elcsatolt területek magyarságának vezetői körében is, hogy ingyen
semmit nem adnak. Azon túl, hogy „nem veszik magukra” Kövér
nyilatkozatát, a romániai magyar politikai alakulatok jobbára egymásra
mutogatnak.
Kovács Péter nem hinné, hogy az RMDSZ-re vonatkozna Kövér László
nyilatkozata, hisz meglátása szerint a szövetség minden egyes alkalommal a
végsőkig elment a romániai magyarság jogainak a kiharcolásában. „Nem
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kommentálnám a nyilatkozatot, mert nem minket érint. Azt tudom viszont
elmondani, hogy … mi minden telhetőt megtettünk és megteszünk az erdélyi
magyarságért” – szögezte le az RMDSZ főtitkára. Szerinte, ha ez nem így
lenne, a szövetségre sem volna szükség.
Kövér László nyilatkozatának „minden egyes szavával egyetért” az Erdélyi
Magyar Néppárt – jelentette ki annak alelnöke, Papp Előd. Szerinte, ha nem
így lenne, mint ahogy az Országgyűlés elnöke gondolja, a Néppárt sem jött
volna létre. „Szervezetünket éppen a romániai magyar politikai életet
kisajátító szervezetek gyenge teljesítménye hívta létre. Ha ezek eleget tesznek
küldetésüknek és beváltják ígéreteiket, az EMNP-re nem lett volna szükség”
– fejtette ki Papp Előd.
Helyénvalónak tartja Kövér nyilatkozatát Mezei János is, aki nem hiszi, hogy
az anyaországi politikus azzal éppen a Magyar Polgári Pártot vette volna
célba. Az MPP alelnöke szerinte a bátor kiállás és a kockázatvállalás az
egyetlen megoldás az erdélyi magyarság helyzetének a javítása érdekében.
„Úgy érzem, hogy az évek során a polgári párt sokkal nagyobb kockázatot
vállalt fel, mint a többi romániai magyar politikai alakulat” – vélekedett
Gyergyószentmiklós polgármestere. A kérdésre hogy ez miben nyilvánult
meg, a polgáriak második embere elmondta, hogy már csak a választás
szabadságának a megteremtése is egy bátor lépés volt abban az időben,
amikor sokan még nem tartották járhatónak az RMDSZ-en kívüli utat. Mezei
ugyanakkor ide sorolta a székely nagygyűlések megszervezését, a nemzeti
öntudat erősítéséért és a jelképek használatáért vívott harcot.
„Mi jó tíz éve, megalakulásunk óta vállaljuk a kockázatot” – szögezte le a
Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs, majd felidézte azt az időszakot,
amikor az autonómiaküzdelemben a hatalom börtönbüntetéssel fenyegette a
szervezet tagjait. Elődjét, Fodor Imrét plakátosztogatás közepette kísérték be
a rendőrőrsre, az SZNT makfalvi szimpatizánsait, a MPP helyi önkormányzati
képviselőit pedig a 2012-ig regnáló RMDSZ-es polgármester feljelentése
következtében hurcolta meg a rendőrség és hallgatta ki az ügyészség. Az
illető személyek nem tettek mást, mint Maros megyében elsőkként tűzték ki
a székely zászlót a makfalvi községháza homlokzatára. „Amikor
Marosvásárhely volt polgármesterét … vagy a makfalvi embereinket bevitték
a rendőrségre, egyikük sem tudta, hogy tettének mi lesz a következménye.
Tizenöt éves börtönbüntetéssel fenyegetőztek, de ők akkor is vállalták
tettüket” – mondta el Izsák Balázs
Forrás: www.szekelyhon.ro

Erdély
Makfalvi Székely Majális - megalakult az SZNT európai polgári
kezdeményezése polgári bizottsága
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a „Székelyföld önálló régió”
mottóval megtartott rendezvényen bejelentette, hogy megvan a testület
megalakításához szükséges legalább hét, különböző országból származó tag:
eddig hét tagállamból – Ausztria, Hollandia, Magyarország, Románia,
Spanyolország, Svédország, Szlovákia – van nyolc tag, de további
támogatására is számítanak.
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Mint ismeretes, a 2011/211-es számú EU rendelet értelmében a
szervezőknek olyan polgári bizottságot kell létrehozniuk, amely legalább hét
olyan személyből áll, akik legalább hét különböző tagállamban rendelkeznek
lakóhellyel.
A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs kifejtette, hogy ezzel egy
olyan európai szintű mozgalmat indítanak útjára a nemzeti régiók
védelmében, amely túlmutat az európai polgári kezdeményezésen.
A rendezvényen a Magyar Polgári Párt vezetősége egyeztetett Szili Katalinnal,
a Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottsága elnökével.
Elhangzott, hogy az albizottság Marosvásárhelyen tarthatja soron következő
ülését.
*******
Lebegtetett pártfúzió
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egyesülési ajánlatot tett a Magyar Polgári
Pártnak (MPP). Az ajánlat megtételéről az EMNP elnöksége határozott, a
testület álláspontját pedig Papp Előd Székelyföldért felelős alelnök
tolmácsolta a hétvégén az MPP vezetésének.
Papp Előd szombaton, a Maros megyei Makfalván megrendezett Székely
majálison beszélt nyilvánosan a Néppárt fúziós ajánlatáról, az eseményen
jelen volt Biró Zsolt, az MPP elnöke is. A két párt vezetőinek makfalvi
informális megbeszélésén a felek megegyeztek abban, hogy június elején
találkoznak és tovább tárgyalnak a fúzió kérdéséről.
Biró Zsolt azonban úgy értelmezte Papp javaslatát, hogy az EMNP-sek
egyúttal belátják tévedésüket, miszerint „miután megosztották és szétverték
a nemzeti oldalt, most korrigálnák tettüket”. Megítélésében azonban egy
ilyen felkérésnek nem egy közösségi találkozó színpadról kellene
elhangzania. Arra az újságírói kérdésre, hogy ettől függetlenül miért tartja
komolytalannak a Néppárt szándékát, Biró rávágta: „Azért mondom, hogy
komolytalan, hogy ne mondjam, hogy nevetséges”. Szerinte, ha valaki
komolyan gondolja az együttműködést, akkor azt teljes felelősséggel elő is
készíti, és nem folyamodik színpadi, rögtönzött módszerekhez.
Biró későbbi nyilatkozata szerint „Ha…mindenáron a fúziót erőltetjük, arra
is sort keríthetünk, hiszen az a gyakran hangoztatott elv, mely szerint a két
párt egy tőről fakad, megkönnyíti a korábban sorainkból távozók számára,
hogy visszaigazoljanak a Magyar Polgári Pártba. A fúzió az én olvasatomban
azt jelenti, hogy a korábban bejegyzett, az erőteljesebb legitimációval
rendelkező alakulat magába olvaszthatja a másikat. Amennyiben a
polgármesterek és önkormányzati képviselők számát nézzük, akkor teljesen
egyértelmű, hogy mi vagyunk az erősebbik párt” – nyilatkozta
érdeklődésünkre Biró Zsolt, hozzátéve, hogy „az ajtó, még a tékozló fiúk előtt
is nyitva áll”.
A hírek szerint az MPP csakis egy lazább együttműködésben érdekelt.
A Krónika c. napilap elemzése
A jelek szerint az Erdélyi Magyar Néppárt megunta az elmúlt egy évben a
Magyar Polgári Párt területi és felső vezetőinek küldött kódolt üzeneteket, és
hivatalosan is javaslatot tett az egyesülésre.
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A két, parlamenten kívüli párt fúziójának, vagy legalábbis együttműködése
szorosabbra fűzésének gondolata nem új keletű, gyakorlatilag egy idős az
EMNP másfél évvel ezelőtti létrehozásával. A Tőkés László védnöksége alatt
álló Néppárt már tavaly felajánlotta a polgáriaknak, induljanak közösen a
helyhatósági, később pedig a parlamenti választáson. Ám előbb Szász Jenő,
majd az utódjául megválasztott Biró Zsolt utasította el a javaslatot, így az
önkormányzati megmérettetésen hármas magyar verseny alakult ki, a
törvényhozásinak pedig az EMNP egyedül vágott neki az RMDSZ-szel
szemben.
Holott már a számok, a 2012. júniusi önkormányzati választás eredménye is
azt indokolta volna, hogy az önmagát jobboldaliként meghatározó két
alakulat egyesítse erejét. Miközben a két párt támogatottsága nagy
vonalakban megegyezik (a nagyjából azonos szavazatszámon túlmenően héthét megyei tanácsossal, hét, illetve két polgármesterrel, 266, illetve 214 helyi
tanácsossal rendelkezik külön az MPP és a Néppárt), összesen kevesebb
mandátumot szereztek, mint 2008-ban egyedül az MPP.
Ennek a párharcnak eddig az RMDSZ volt a legnagyobb haszonélvezője,
amely karba tett kézzel szemlélhette, amint az alternatívájaként létrehozott
konkurens alakulatok kioltják egymást…
Persze az esetleges egybeolvadás Szász Jenő „félreállítása" és a mostani
hivatalos felajánlás ellenére sem fog megtörténni egyik napról a másikra még
akkor sem, ha az EMNP által folytatott szervezetépítéssel párhuzamosan az
MPP szétesésének jelei egyre nyilvánvalóbbak. Az RMDSZ-es dominancia
megtörésére, a reális alternatíva megerősítésére azonban csak összefogással
van esély, amelyet politikai főpróbaként kiválóan meg lehetne ragadni a
2014-es európai parlamenti választásokon.
Illyés Gergely kolozsvári politológus szerint az EMNP-nek az MPP irányába tett
fúziós ajánlata, a két kispárt közti együttműködés lehetősége a jövő évben
esedékes európai parlamenti választásoknak „tudhatók be”: ahhoz ugyanis,
hogy továbbra is legyen az erdélyi magyaroknak képviselete az Európai
Parlamentben, elengedhetetlen valamiféle megállapodás az összes erdélyi
magyar politikai párt között; így az EMNP és az MPP szeretne közös
platformról tárgyalni az RMDSZ-szel erről az együttműködésről.
*******
Európai
autonómiák
gyakorlati
működésének
bemutatása
Sepsiszentgyörgyön
A május 6-10. között tartó „Autonómiák a gyakorlatban” című műhelymunka
keretében Sepsiszentgyörgyön mutatták be az Európában működő
autonómiák jellemzőit, így például a Dél-Tirolban gyakorolt arányosság elvét,
a finnországi tökéletes kétnyelvűséget vagy az Åland-szigetek területi
autonómiáját.
Az Európai Bizottság „Élethosszig tartó tanulás” programja által
finanszírozott műhelymunka résztvevői egy hét alatt megismerkedtek
Háromszékkel, és Székelyföld autonómia-törekvéseivel is.
A magyar és román, dél-tiroli, finnországi, felvidéki és törökországi szakértők
mellett a román kormány intézménye, a Kisebbségügyi Hivatal is
képviseltette magát az egyhetes konferencián.
8
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Tamás Sándor, a rendezvényt szervező háromszéki önkormányzat elnöke a
hétfői megnyitón tartott beszédében rámutatott arra, hogy az Európai Unió
27 tagországából 11-ben működik kulturális vagy területi autonómia. „Mi is
csak azt szeretnénk elérni, ami máshol Európában már létezik a
kisebbségekkel kapcsolatban” – mondta Tamás Sándor és hozzátette,
Európában nincs egységes autonómiamodell, ezért Székelyföld autonómiája
szempontjából érdemes összegyűjteni a létező európai autonómiák
pozitívumait. A háromszéki önkormányzat elnöke szerint Romániában nagy
az ellenállás a központi kormányzat részéről, ezért fontos, hogy a többségi
nemzet döntéshozóit meggyőzzék arról, hogy Székelyföld autonómiája
mindenkinek jót jelent.
Állami ellenőr szállt ki a tanácskozásra. Sepsiszentgyörgyön tájékozódott
csütörtökön a hét eleje óta zajló autonómia-műhelymunka kapcsán a
programhoz EU-támogatást folyósító bukaresti ügynökség képviselője.
A román oktatásügyi tárca keretében működő ügynökség képviselője az
Antena 3 hírtelevízió bejelentése alapján szállt ki a helyszínre - közölte Tamás
Sándor, a Kovászna megye elnöke. A hírtelevízió azt kifogásolta, hogy politikai
célra használják fel az EU oktatási célra nyújtott támogatását.
A Kovászna megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy az ügynökség
képviselője kizárólag a program technikai részleteit ellenőrizte, tartalmi
kérdésekkel nem foglalkozott. „Mi nem árultunk zsákbamacskát. Az Európai
autonómiák a gyakorlatban című, és az autonómiákkal foglalkozó
műhelymunkára kértük és kaptuk a 14 ezer eurós támogatást. A pályázatban
napra lebontva megírtuk a foglalkozások tematikáját" - jelentette ki Tamás
Sándor.
Forrás: www.maszol.ro
*******
A külhoni románok jogai
Más néven emlegetett román eredetű népcsoportokra is kiterjesztette a
„külhoni románok” fogalomkörét a bukaresti képviselőház, amely szerdán
nagy szavazattöbbséggel elfogadta a külhoni románság támogatásáról szóló
törvény módosítását. A jogszabályba bekerült pontosítás szerint a külhoni
románoknak járó jogok minden román eredetű, a román kultúrkörhöz
tartozó külföldi személyt megilletnek, függetlenül attól, hogy milyen
megnevezéssel (arománok, vlachok, moldo-vlahok, oláhok, cincárok, stb.)
illetik őket.
A jogszabály új változata ellen a romániai arománok egy csoportja
demonstrációt rendezett a parlament folyosóján, azt kifogásolva, hogy nem
ismerik el őket külön etnikumként. Costică Canacheuval, a magát
arománnak valló parlamenti képviselővel az élen az arománok szövetségének
tucatnyi tagja az aromán himnuszt énekelve tiltakozott a parlamentben
etnikumuk „megszüntetése” ellen. Az aromán egy Macedónia, Albánia,
Bulgária területén és a romániai Dobrudzsában élő, több százezer fősre
tehető történelmi népcsoport, amelynek nyelve közeli rokonságban van a
románnal.
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Eugen Tomac, a külhoni románok parlamenti bizottságának elnöke üdvözölte
a jogszabály elfogadását, és azt mondta, hogy ezentúl a románság nem 22,
hanem 30 milliós nemzet.
A bukaresti parlament a különböző határon túli népcsoportok nevesítése által
egyértelművé tette, hogy a románsággal történelmi, kulturális rokonságban
álló etnikumokat is a nemzet részének tekinti, és ezt az álláspontot a
diplomáciai kapcsolatokban is érvényesíteni akarja. Bukarest tavaly Szerbia
európai uniós tagjelölti státusának megvétózását kilátásba helyezve érte el,
hogy Belgrád egy kétoldalú egyezményben kötelezettséget vállalt az ország
területén élő román ajkú kisebbségek – köztük a vlach közösség – jogainak
tiszteletben tartására.

Felvidék
Magyar nyelvhasználat és a civil szféra
Noha a legutóbbi számunkban előrelépésről adtunk hírt a kétnyelvűség
ügyében, az elmúlt héten kevésbé biztató fejlemények is történtek.
A Kaufland áruházlánc ugyan látszólag felismerte a helyi magyar közösség
jogos igényét a kétnyelvű tájékoztató feliratokra, de a jelek szerint mindez
csupán néhány óriásplakát kihelyezésének erejéig tartott. A www.hirek.sk
hírportál megkeresésére a cég marketingigazgatója úgy reagált, hogy, „a
Kaufland továbbra sem alkalmazza a kétnyelvűséget” révkomáromi
áruházában és semmi esetre sem kívánnak párhuzamot vonni a
reklámfelületeken, illetve az üzletekben elhelyezett feliratok között, mivel
azok két eltérő kommunikációs eszközt jelentenek. Egyúttal cáfolta azokat az
állításokat, melyek szerint a Kaufland képtelen finanszírozni a kétnyelvű
tájékoztatást az áruházaiban, szerinte mindössze arról van szó, hogy új
marketingpolitikát3 alkalmaznak, ami „az egységes nyelvezeten alapul”. Ám
hozzáfűzte, a kétnyelvűség miatt valóban emelkednének kiadásaik, amit
kénytelenek lennének a vásárlókra terhelni. A Fontos vagy! mozgalom
ugyanakkor továbbra sem tesz le a nyomásgyakorlásról: gyűjtésbe fogtak,
hogy a nagyvállalat helyett előteremtsék a kétnyelvűsítés költségeit, az eddig
összegyűlt 300 eurót pedig felajánlották a Kauflandnak, azt azonban a cég
nem fogadta el. Boldoghy Olivér, a Fontos vagy! vezetője elmondta, hogy
folytatni fogják a küzdelmet, amely mellett immár felsorakozott többek között
a révkomáromi városi önkormányzat és közéleti szereplők is.
***
A fenti törekvéssel rokon az a figyelemfelkeltő akció, amelynek
eredményeként Révkomáromban május 6-án reggelre számos szlovák nyelvű
óriásplakáton jelent meg a felirat: „Ha a pénzünket akarjátok, szólítsatok
meg magyarul is!”. Ugyan a feliratokat rövid idő alatt eltüntették és egyelőre
nem derült fény arra, hogy ki, vagy kik voltak a matricák kiragasztói, ám a
sajtó révén széles körben híre ment az újabb, kétnyelvűséget szorgalmazó
akciónak.
***
A Kaufland 2006-ig kétnyelvűnek számított, azaz nem hiányoztak a magyar feliratok és a
hangosbemondó magyar nyelvű tájékoztatásai sem.

3
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Ugyancsak május 6-án került sor szakmai egyeztetésre a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala, illetve a szlovák közlekedési tárca között a kétnyelvű
vasúti táblák ügyében. A találkozót követően a civil ernyőszervezet szóvivője,
Tokár Géza érdemi előrelépésről nem tudott beszámolni, mégis hasznosnak
ítélte a megbeszélést. Elmondta, hogy „részükről a találkozó elsődleges célja
az volt, hogy megismerkedjenek a közlekedési tárca álláspontjával”. Szerinte
az egyeztetést követően bebizonyosodott, hogy az ügy rendezéséhez kizárólag
a vonatkozó törvény egyértelművé tétele vezethet. Kifejtette, a feszültség oka,
hogy bár a kisebbségi nyelvhasználati törvény megengedné, a vasúti törvény
nem ad lehetőséget a kétnyelvű feliratok kihelyezésére. Mindazonáltal
pozitívnak minősítette, hogy kirajzolódott egy háromoldalú – a Kerekasztal, a
közlekedésügyi tárca és a vasút illetékesei – közötti találkozó.
Ide kívánkozik, hogy a Most-Híd nemrégiben törvényjavaslatot terjesztett a
Szlovák Nemzeti Tanács elé a vasúti kétnyelvűség megfelelő szabályozására.
Az előterjesztés kapcsán megszólalt Őry Péter, a Magyar Közösség Pártjának
(MKP) közigazgatási alelnöke is. Közleményében emlékeztetett, hogy jelenleg
nincs törvényes akadálya a kétnyelvű vasúti feliratok kihelyezésének, az
csupán a szlovák vasúttársaság döntésén múlik, amely ugyanakkor
elzárkózik ettől. A politikus ebből kiindulva megállapította, hogy „bármiféle
törvénymódosítás csak akkor hordoz magában hozzáadott értéket, ha az a
magyarlakta településeken eleve kötelezővé teszi a magyar nyelvű állomásés megálló-megjelölések kihelyezését”. Szerinte a Most-Híd javaslata ezzel
szemben még bonyolítja is az eddigi rendszert, ugyanis míg jelenleg a
vasúttársaság az egyetlen „akadály”, addig a módosítás két „szűrőt”
intézményesítene. Első lépésben az önkormányzatoknak kellene döntést
hozniuk az ügyben, ami a szlovák többségű, ám számottevő magyar
közösséggel bíró településeken jelenthet problémát. Ezt követően pedig a
Vasúti Szabályozó Hivatal „még mindig megakadályozhatná a magyar nyelvű
(…) megjelölések kihelyezetését”. Őry Péter hozzátette, az ügy valódi
megoldását a magyar nyelvű táblák kihelyezésének törvény általi garantálása
jelentené, szűrők és akadályok beépítése nélkül, kötelező érvénnyel.
*******
Az első felvidéki „Tusványos”
Idén júliusban első alkalommal kerül sor a felvidéki nyári szabadegyetemre.
A Via Nova Ifjúsági Csoport által szervezett esemény hagyományteremtő
szándékkal, az erdélyi Tusványos mintájára alakul.
A szervezők sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy Martoson 2013.
július 18-tól 22-ig zajlik majd az a nyári tábor, amelynek középpontjában az
önrendelkezés és az azzal összefüggő kérdések lesznek, számos program
kíséretében. A négynapos szabadegyetem alatt politikai, közéleti, illetve
gazdasági témájú előadásokra és vitaestekre kerül sor, de a felvidéki régiók
bemutatása és a könnyedebb kikapcsolódás lehetősége sem marad el.
A rendezvényt a tervek szerint Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitja
meg, az érdeklődők várhatóan meghallgathatják a magyar és a szlovák
külügyi tárca képviselői közti elemző beszélgetést, továbbá a szervezők
igyekeznek megvalósítani egy pártelnöki vitát is Berényi József, az MKP,
valamint Bugár Béla, a Most-Híd vezetője között. Samu István, a Via Nova
ICS országos elnökhelyettese kilátásba helyezett egy esetleges Orbán Viktor11
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Robert Fico miniszterelnöki találkozót is, amely az esemény csúcspontja
lenne. A szórakoztató programokról népszerű zenekarok fognak
gondoskodni, többek között a Tankcsapda, a Kormorán, vagy a Ghymes.
Gubík László, a Via Nova ICS elnöke elmondta, a kezdeményezés mögé olyan
támogatók álltak be, mint a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Bethlen
Gábor Alap, vagy a MOL, de segíti a szervezést a Rákóczi Szövetség, az
Emberi Méltóság Tanácsa, a Fidelitas, az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) és a Bonita Ifjúsági Szervezet is. Kiemelte, hogy mertek
„nagyot álmodni” és Martoson szeretnék „a Felvidék legattraktívabb nyári
magyar rendezvényét” megrendezni, amelyet az egész helyi magyar közösség
a magáénak érezhet.
Stágel Bence, a KDNP országgyűlési képviselője, az IKSZ elnöke kifejtette,
fontosnak tartják, hogy a közéleti kérdésekről való kötetlen beszélgetéseknek
minél több fóruma jöjjön létre. Szerinte a martosi rendezvény hozzájárulhat
ahhoz, hogy a magyarságot elválasztó határok egyre inkább szimbolikussá
váljanak.
*******
Öllős László a szlovákiai magyarellenességről
Öllős László, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetője a magyar
közszolgálati rádióban beszélt a szlovákok magyarellenes hangulatáról.
A szakember két, a közelmúltban készített felmérés kapcsán állapította meg,
hogy
Szlovákiában
erős
a
kisebbségellenesség:
„nemcsak
a
magyarellenesség, hanem a más kisebbségek iránti intolerancia” is
észlelhető. A szlovák társadalom kisebbségellenes magatartását vizsgáló
kutatások által feltárt tendenciákon Öllős szerint lehet és kell is változtatni.
Szükségesnek nevezte a kifejezetten ezt célzó programok elindítását,
ugyanakkor hozzáfűzte, hogy „e kérdéskörben hallgat a szlovákiai közbeszéd,
nem kerülnek a terítékre, ami az ilyen előítéleteket nem oldja, hanem a
feszültségeket konzerválja”. Úgy vélte, ha a szlovák kormányt komolyan
foglalkoztatná ez a helyzet, akkor a felmérések eredményei hatására azonnal
cselekedtek volna és bár szerinte ennek a kérdésnek a parlamentben lenne a
helye, de egyelőre nyoma sincs semmi ilyen törekvésnek, kezdeményezésnek.
Öllős László az ügy kapcsán beszámolt a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a
Szlovákiai
Magyarok
Kerekasztala
közös
kezdeményezéséről,
a
www.madari.sk szlovákiai magyarokról szóló szlovák nyelvű honlapról (lásd:
Nemzetpolitikai Tükör, I. évfolyam 23. szám), amelynek célja hozzájárulni a
magyar és szlovák közösség közti meg nem értésből fakadó ellentétek
megszüntetéséhez.

Délvidék
Magyar nyelven folytatódik a tárgyalás az „új temerini fiúk” perében
Az újvidéki Felső Bíróság büntető tanácsa, Zdenka Stakić bíró elnökletével, a
még tavaly október 22-én letartóztatott és az óta is börtönben lévő hét adai,
óbecsei és temerini magyar fiú ügyében, a május 8-i tárgyaláson végzést
hozott, amellyel „a büntető eljárás nyelvének a magyar nyelvet határozta
meg”.
12
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A tanács megállapította, hogy a vádlottakat felvilágosították, hogy az általuk
egyszer kiválasztott nyelvet, „a büntető eljárás további szakaszában nem
lehet megváltoztatni”.
Mint ismert az ügyész mind a hét fiatalembert nemzeti, faji, vallási gyűlöletet
vagy türelmetlenség kiváltásával, illetve szításával vádolja, amely
bűncselekmény miatt egytől nyolc évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.
A bíróság már korábban – az ügyvédek követelésére – a vádlottakkal
ismertette, hogy joguk van4 a bírósági eljárás magyar nyelven való
lefolytatására, tekintettel arra, hogy Újvidéken a magyar nyelv is hivatalos
használatban van. A tárgyaláson jelen lévő vádlottak közül hatan úgy
nyilatkoztak, „élni kívánnak törvény adta jogukkal, hogy az ellenük folyó
ítélkezés magyar nyelven történjen”. Egy vádlott azt mondta, „neki mindegy,
milyen nyelvű lesz az eljárás”.
Az ügy összes iratait most a büntető tanács továbbítja az ugyancsak újvidéki
székhelyű Fellebbviteli Bírósághoz, hogy „az – a Be tv 35. szakasza alapján –
eldöntse melyik másik területileg illetékes bíróság fogja magyar nyelven
lefolytatni az eljárást”, közölte a Magyar Szónak Bozóki Antal, két fiú
védőügyvédje.
Forrás: Magyar Szó

Kárpátalja
A kormányfői látogatás utóélete
Bár több mint egy hét eltelt Orbán Viktor beregszászi utazása óta, de a
látogatás hullámai továbbra sem ültek el a kárpátaljai magyar közéletben.
Noha a miniszterelnök a beregszászi főiskolát támogató megállapodás
aláírására érkezett a kárpátaljai magyarság központjába, látogatása
ellenérzéseket is keltett. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
ellenkampányba fogott: óriásplakátokon támadta a kormányfőt, (végül
meghiúsult) demonstrációt szervezett és a hozzá közelálló sajtóban is
megkérdőjelezte a magyar kormány szándékait. Az UMDSZ azzal vádolta meg
a magyar vezetőket, hogy kirekesztik a magyar közösség egy részét a
nemzetből és tevékenységükkel az ukrán szélsőségesek, a Szvoboda párt
malmára hajtják a vizet.
A szervezet képviselői nem voltak hivatalosak az ünnepélyes alkalomra, ezért
a (KMKSZ-hez közel álló) Kárpátalja c. lap arra a következtetésre jutott, hogy
az UMDSZ politikusait csupán a mellőzöttség miatti sértettség vezérelte az
éles kritika megfogalmazása során, a miniszterelnök ugyanis nem állami
vezetők, vagy valamelyik politikai szervezet meghívására látogatott
Beregszászra, hanem a főiskolát kereste fel. Ennek apropója pedig az említett
elvi megállapodás aláírása volt, amely várhatóan stabilizálja az intézmény
pénzügyi helyzetét. A cikk érvelése szerint tehát ez alkalommal egy politikus,
vagy egy politikai szervezet meghívása csak akkor lett volna indokolt, ha az
tevékenységével hozzájárult a főiskola létrehozásához, fenntartásához. Ám az

4

Büntetőeljárási törvény 9. szakasza alapján
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UMDSZ, illetve annak képviselői több ízben a főiskola érdekeivel ellentétes
irányba mozdultak el5.
***
Az április 26-i esemény kapcsán megszólalt Spenik Sándor, az Ungvári
Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi
Karának dékánja is. Ő azt sérelmezte, hogy a beregszászi rendezvényen több
előadó is negatív színben tüntette fel az UNE-t, korrupcióval és
szakmaiatlansággal vádolva az intézményt, továbbá azzal, hogy szándékosan
indítottak olyan szakokat, amelyek a beregszászi főiskolán is működnek.
Ezzel szemben a magyar kar dékánja azt állította, hogy az UNE-n magas
színvonalú képzés zajlik, amit az is mutat, hogy a Rákóczi Főiskolán is
foglalkoztatják az egyetem oktatóit és végzőseit. Hozzáfűzte, szerinte a
nevezett előadók, illetve maga a KMKSZ álláspontja közel áll az ukrán
nacionalisták nézeteihez, mely szerint be kell zárni az UNE magyar karát.
Kifejtette, úgy véli, hogy a két intézmény közti különbség az alábbiakban
rejlik: míg ők a hagyományos kárpátaljai értékekre, a toleranciára, az
egymás mellett élésre nevelik a hallgatókat, addig ellenlábasaik „a
türelmetlenséget, a gyűlöletet és a provinciális gondolkodásmódot” gerjesztik,
valamint az UNE-t nem támogatja a magyar kormány sem, szemben a
főiskolával.
A miniszterelnök látogatásán került sor annak az elvi megállapodásnak az
aláírására, amelynek értelmében a magyar állam 500 millió forint többlettámogatást nyújt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának. A
közelgő beregszászi polgármester-választás (június 2.) miatt azonban a
versengő felek szinte minden eseményt aszerint igyekeznek tematizálni, hogy
az szavazatokban is megmutatkozzon a megmérettetésen.

Horvátország
Ismét egyenlőtlen a horvátországi kisebbségi szervezetek támogatása
A zágrábi Kisebbségi Tanács április közepén döntött a kisebbségi
intézmények és egyesületek kulturális autonómiájára szánt 2013. évi
támogatási összegekről6. A MESZ-nek 2 millió 750 ezer kuna, a HMDK-nak 1
millió 652 ezer kuna áll rendelkezésére ebben az évben.
Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke elégedetlenségét fejezte ki a
támogatások elosztását illetően és indokolatlannak nevezte, hogy a MESZ
tagszervezetei átlagban 40-50 ezer kuna támogatásban részesülnek, a
legmagasabb támogatási összeg pedig 90 ezer kuna, addig a HMDK-s
kultúregyesületek átlagban 30-40 ezer kuna támogatást kapnak, a
maximális összeg pedig 65 ezer kuna. Sérelmezte azt is, hogy a HMDKalapszervezeteket továbbra is kizárták a pályázati struktúrából, pedig azok
számottevő kulturális tevékenységet folytatnak. Hozzátette ugyanakkor:

Pl. a főiskolának adományozott beregszászi törvényszéki palota visszavételére kísérlet
történt az UMDSZ-es városvezetés részéről.
6 A zágrábi Kisebbségi Tanács előre meghatározott kritériumrendszer alapján ítélte oda az
állami költségvetésben előirányzott támogatást, mely idén 6%-kal kevesebb a tavalyi évhez
képest. A pályázatok értékelését egy öttagú bizottság végezte.
5
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üdvözlik, hogy nem valósult meg a MESZ kezdeményezése, mely szerint egy
településen csak egy szervezet részesülhet támogatásban,
***
Sója Dénes parlamenti képviselő, a MESZ alalnöke a kérdésről nyilatkozva
kiemelte: az egyesületek több helyről is kaphatnak támogatást, az
anyaországtól és a helyi közigazgatási egységektől is. Véleménye szerint a
támogatásban megfigyelhető különbség a két magyar ernyőszervezet között
talán ennek is köszönhető, hiszen a HMDK több anyagi támogatást kap
Magyarországról.
Juhász Sándor, a MESZ elnöke is csak részben ért egyet a 2013. évi
támogatások odaítélésével. Úgy véli, a hazai gazdaság helyzetét alapul véve a
horvátországi
kisebbségek,
elégedettek
lehetnek
a
jóváhagyott
támogatásokkal, azonban azzal nem ért egyet, hogy a MESZ-től 100 ezer, a
HMDK-tól pedig csupán 50 ezer kunát vontak el az idei támogatások
jóváhagyásakor. Meglátása szerint a két ernyőszervezet közötti elosztást
illetően az egymillió kunás különbség nem tükrözi a tényleges viszonyokat.
Hangsúlyozta: a MESZ a horvátországi magyar kisebbség megmaradása,
továbbá a kultúra a hagyományápolás érdekében többet tett és tesz, mint a
HMDK, amely gyakorlatilag politikai szervezetként működik. Üdvözölte, hogy
a hazai kisebbségi támogatáspolitika átalakulását és hogy nem lehet
befolyásolni a Kisebbségi Tanácsot, ami a magyar egyesületek igényeit is
figyelembe vette, de nem úgy, mint a magyar kormány, amely szerinte csak a
HMDK programjait támogatja, és nem visel gondot a horvátországi
magyarság többségére – mondta Juhász Sándor.
Forrás: smu-mesz.hr
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A HÉT TÉMÁJA
10,4 millió magyar a Kárpát-medencében
A Kárpát-medencében a 2011. évi népszámlálások alkalmával a teljes
lakosság száma hozzávetőleg 25 millió 700 ezer volt, és mintegy 10 millió
400 ezren (40,5 százalék) vallották magukat magyar nemzetiségűnek.
Az adatokról a KSH Népességtudományi Kutatóintézete tájékoztatott a KorFa
című demográfiai hírlevél 2013/2. számában. Mint írják: 2011-ben
Magyarországon és a legtöbb szomszédos országban népszámlálást tartottak.
Legkorábban, 2011 áprilisában Horvátországban volt népszámlálás,
Szlovákiában májusban, Magyarországon, Romániában és Szerbiában pedig
októberben. Ukrajnában és Szlovéniában nem tartottak népszámlálást.
A KSH kiemelte: Magyarországon 9.937.628 embert írtak össze 2011-ben, és
közülük 8.314.029-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek
kizárólagosan vagy más nemzetiség mellett. Ez 83,7 százalékos arányt jelent.
Tíz évvel ezelőtt még 9.416.045-en, az akkori népesség 92,3 százaléka
állította magáról ugyanezt.
Romániában a lakosság lélekszáma valamivel meghaladja a 19 milliót, és
ebből mintegy hat és fél millió a tágan vett Erdély lakossága - írták. Az
erdélyi területeken a lakosság szűk háromnegyede (74,38 százaléka) vallotta
magát románnak, és majdnem egyötöde (18,91 százaléka) magyarnak. A
magyar nemzetiségűek száma Erdélyben 1 millió 225 ezer volt, míg Románia
egyéb részein 13 ezer. Az előző romániai népszámlálás óta eltelt időben a
magukat magyar nemzetiségűeknek vallók száma mintegy kétszázezerrel
csökkent. Ez a csökkenés kivétel nélkül minden erdélyi megyében
megfigyelhető. A terület 16 megyéjéből ötben – Arad, Krassó-Szörény,
Hunyad, Szeben és Temes megyékben – a csökkenés mértéke elérte vagy
meghaladta a 25 százalékot. Ezeken a szórványterületeken „a magyar
közösség teljes felszámolódása reális közelségbe került”.
A KSH hangsúlyozza: Szlovákiában a lakosság lélekszáma 5 millió 397 ezer,
ebből magyar nemzetiségűnek vallották magukat 459 ezren (8,5 százalék),
szlováknak pedig 4 millió 353 ezren (80,7 százalék). Az ország nyolc
kerületéből kettő – Nagyszombat és Nyitra – esetében 20–25 százalék a
magyar nemzetiségűek aránya, míg három másik kerületben (Kassa,
Besztercebánya, Pozsony) szórványban, de nem elhanyagolható számban
élnek magyarok. Az előző, 2001-es népszámlálás óta az ország lakossága
kissé, 0,3 százalékkal nőtt, de mind a magyarok, mind a szlovákok száma és
aránya visszaesett
A szerbiai népszámlálás eredményei szerint a Vajdaság lakosságszáma már
jócskán kétmillió alá süllyedt, és itt 251 ezren vallották magukat magyar
nemzetiségűnek – közölték. Szerbia Vajdaságon kívüli területein alig néhány
ezren mondták magukat magyar nemzetiségűnek, így e csoport aránya 13
százalék a Vajdaságon belül és 3,5 százalék egész Szerbiában. Nincs olyan
körzet, ahol a magyar nemzetiségűek abszolút többséget alkotnak, de
kettőben – Észak-Bácskában és Észak-Bánátban – 41 és 47 százalékos
arányukkal relatív többségben vannak.
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Az Ukrajna nemzetiségi összetételére vonatkozó adatok a 2001-es
népszámlálásból származnak, ekkor Kárpátalja megye 1 millió 255 ezer
lakosából mintegy 152 ezren vallották magukat magyar nemzetiségűnek –
emlékeztetett a KSH. Becslések szerint jelenleg mintegy 141 ezer lélekszámú
lehet Kárpátalján a magyar nemzetiségűek csoportja, a megyében összesen
1.249.000-en élnek a hivatalos 2011-es nyilvántartás szerint. (Ukrajnában
akkor tartanak népszámlálást, ha arra meglesz az anyagi fedezet.)
Horvátországban a 2011-es eredmények szerint 14.048-an (2001-ben
16.595-en) mondták magukat magyar nemzetiségűnek, és közülük csak
8.249-en éltek a Drávaszöget is tartalmazó Eszék-Baranya megyében, a
többiek szétszórtan Horvátország egyéb területein. Eszék-Baranya megyében
egyébként összesen 305 ezren élnek, a magukat magyarak vallók aránya
kevesebb, mint 3 százalék.
Ausztriában a népszámlálás eredményei csak a születési helyre és az
állampolgárságra vonatkoznak, így kizárólag a bevándorlók számának
megbecsülésére jók. Burgenland esetében részben becslésekre hagyatkoztak,
kiindulási értéknek a magyar nyelvet beszélők 2001-es létszámát vették.
Mivel "a Magyarországról az elmúlt években meginduló tömeges kivándorlási
hullám" egyik célországa Ausztria, és Burgenland esetében is jelentős
bevándorlás volt megfigyelhető, úgy becsülik, hogy itt a magyar nemzetiségű
lakosság száma mintegy 10 ezerre nőhetett az elmúlt évtizedben.
Szlovéniában nem tartottak hagyományos népszámlálást, a KSH becslésében
a magyar nemzetiségűek létszámát 4.000-re tették.
Összességében megállapították, hogy a tíz évvel ezelőtti népszámlálások
eredményeihez viszonyítva a Kárpát-medence lakosságszáma csökkent, és a
csökkenés nagysága meghaladta az 1 millió 100 ezret. A régióban kivétel
nélkül csökkent a magyaron kívüli jelentősebb államalkotó nemzetek
tagjaiként összeírtak létszáma is. Fontos tendencia az is, hogy az
ezredfordulót követő évtizedben a magukat magyar nemzetiségűként
megjelölők csökkenésének üteme felgyorsult, a korábbi bő egymilliós
csökkenést mintegy egymillió négyszázezres követte, aminek oka szerintük
jelentős részben a nemzetiségükről nem nyilatkozók számának növekedése.
Megjegyzendő, hogy a 2011-es népszámlálások során Magyarországon és a
környező államokban egyaránt, jellemzően a fiatal, városi lakosság körében
volt tapasztalható az a jelenség, hogy körükben sokan egyáltalán nem
nyilatkoztak nemzetiségükről, vagy anyanyelvükről. A magyarországi
eredményt az is torzítja, hogy mivel lehetőség volt második identitás (roma,
német, stb.) választására, az így döntő személyek nem jelentek meg a fenti
adatsorban.

17

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 14. szám

KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. május 10.-24.

Május 4-12.
Magyar Történelmi Zászlók – Somogyi Győző Kossuth-díjas festő- és
grafikusművész kiállítása
Helyszín: Magyarság Háza – Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6.
Május 15. 16.00 óra
Gróf Esterházy János szobrának avató ünnepsége – a Gróf Esterházy
János-szoborért Egyesület, a Hegyvidéki Önkormányzat és a magyar
kormány közös szervezésében
Avató beszédet tart: Áder János köztársasági elnök
Köszöntőt mond: Pokorni Zoltán polgármester
Helyszín: Budapest XII. kerület, Gesztenyés kert
Május 15-19.
Határon Túli Magyar Színházak Szemléje a Tháliában – a Thália Színház
ismét Budapestre invitálja a határon túli magyar színházakat, hogy
bemutassák produkcióikat
Helyszín: Thália Színház – Budapest VI. kerület, Nagymező utca 22-24.
A további részletek megtalálhatóak itt.
Május 23.
A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata: Kárpát-medencei kisebbségi
körkép – a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének
műhelykonferenciája
Helyszín: Nyelvtudományi Intézet – Budapest VI. kerület, Benczúr utca 33.
A további részletek megtalálhatóak itt.

18

