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HÍREK 

Nemzeti összetartozás bizottsága 

A Nemzeti összetartozás bizottsága március 12-i ülésének beszámolója 

Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke a napirend előtt bejelentette a 
bizottságban történt tagcseréket: Stágel Bencét, a KDNP új parlamenti 
képviselője Gaal Gergely váltotta, és szintén a testület tagja lett Szabó 
Rebeka független országgyűlési képviselő, a Párbeszéd Magyarországért 
tömörülés tagja. Szili Katalin (Független) eddigi alelnök tagként folytatja 

munkáját a bizottságban.1  

A bizottság elnöke a továbbiakban elmondta, hogy a teremben március 11-
én Esterházy János emléktáblát avattak2, akinek a nevét viseli immár a 

bizottság üléseinek helyt adó terem, illetve hogy a jövőben a 
Külügyminisztérium értesítése szerint olyan nagykövetek meghallgatására is 

sor kerülhet, akik a környező országokba, vagy a nagy létszámú magyar 
közösségnek otthont adó államokba készülnek. Emellett a Kárpát-
medencében szolgálatot teljesítő főkonzulokat is fel fogják kérni, hogy 

tájékoztassák a bizottságot munkájukról.  

A bizottság kormánypárti képviselőinek kezdeményezésre – első napirendi 

pontként – a Székely Szabadság Napja alkalmából március 10-én 
Marosvásárhelyen megtartott rendezvénnyel kapcsolatban megfogalmazott 
állásfoglalást fogadott el a bizottság. 

Az állásfoglalás rögzíti, hogy a bizottság támogatja a Székely Nemzeti Tanács, 
a székelység törekvését, amely Székelyföld területi autonómiáját tűzi 
zászlajára, összhangban a nyolc székely székből álló egységes közigazgatási 

és fejlesztési régió kialakításával, továbbá a székely nemzeti jelképek szabad 
használatával. 

A dokumentumban az is szerepel, hogy a bizottság elutasítja a Székelyföld 
nemzetiségi arányainak mindennemű, akár a közigazgatási határok tervezett 
átalakítása általi durva megváltoztatását, amely sérti a Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről szóló Keretegyezményt, illetve a Kisebbségi vagy Regionális 
Nyelvek Európai Chartáját, és ellentétes az Európa Tanács ajánlásával is. A 

közigazgatási határokra való utalás Szili Katalin (független) képviselő 
indítványára került be az állásfoglalásba.  

Szávay István (Jobbik) javaslatára került be a szövegbe: a bizottság felkéri a 

kormányt, hogy a magyar-román kétoldalú kapcsolatokban és a nemzetközi 
színtéren egyaránt tegyen meg minden lehetséges diplomáciai erőfeszítést 

Székelyföld tervezett feldarabolásának megakadályozása érdekében. 

A képviselők rögzítették továbbá, hogy a bizottság minden rendelkezésre álló 
törvényes eszközzel támogatja a szomszédos országokban élő magyar 

                                                 
1 Szili Katalin 2013. február 25-től a Fenntartható fejlődés bizottsága elnöki teendőit tölti be, 

és továbbra is az Autonómia albizottság elnöke marad.  
2
 Az emléktábla-avatásról Beszámoló rovatunkban olvashat 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=&p_fomenu=20&p_almenu=30&p_ckl=39&p_biz=A406&p_rec=&p_egys=I&p_nyelv=HU
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közösségeknek az európai gyakorlattal összhangban lévő 
autonómiatörekvéseit. Az állásfoglalást a testület egyhangúlag fogadta el.  

A bizottság ezt követően a Vasárnapi Iskola Alapítvány működéséről 

hallgatott meg tájékoztatót. Jámborné Benkei Ildikó alapító beszámolójában 
elmondta, hogy a 8 éves alapítvány – a „gyászos népszavazást” követően –

abból a felismerésből született, hogy teret kell adni és össze kell kapcsolni a 
sok helyen jelen lévő segítő szándékot, a tenni akarást, mert a szórvány 
magyarság körében igen nagy szükség van a pedagógusok munkájának 

segítésére hétvégi foglalkozások keretében.  

A Vasárnapi Iskola mozgalom nonprofit civil szerveződés, amelynek célja a 

határon túl élők segítése magyarságuk megőrzésében. A határhoz közelebbi 
településeken (Karcag, Debrecen, Békéscsaba, Esztergom, Szentendre, 
Dombóvár) élő tanárok (mintegy 50 tanár) hétvégenként, leginkább 

szombaton – önkéntes alapon, szabadidejükben – tartanak foglalkozásokat a 
szórványban élő magyar gyermekeknek. Nem az iskolai tanítást kívánjuk 

pótolni vagy kiegészíteni, pusztán átadni valamit abból a többletből, amit 
helyzetünknél fogva élvezhetünk: hogy a határ innenső oldalára születtünk – 
hangzott el a beszámolóban. Jámborné Benkei Ildikó felhívta a figyelmet, 

hogy amennyiben ezt a fajta munkát intézményes formában lehetne tovább 
vinni, jelentős előrelépés történhetne. Tapasztalataik szerint az ilyen típusú 
munkára nagy szükség lenne, sokkal nagyobb mértékben, mint amire egy 

civil alapítvány képes.  

A munka szakmai hátteréről Nagy Éva önkéntes tanárnő adott tájékoztatást, 

melybe a témával kapcsolatban meghívott vendégek is bekapcsolódtak. Az 
ismertetés során elhangzott, hogy alapelvként azt kell figyelembe venni, hogy 
„a szórványt elsősorban a szórványban kell megmenteni”, illetve hogy 

alakítsanak ki egy olyan intézményrendszert, struktúrát a szórványban élők 
számára, hogy a „bölcsőtől a koporsóig magyarként élhessen.” Ennek 

érdekében szórványközpontokat kellene létrehozni. 

A bizottság tagjai elismerésüket és támogatásukat fejezték ki az Alapítvány 
önzetlen és rendkívül fontos munkájával kapcsolatban, valamint számos 

kérdést tettek fel a beszámolóval kapcsolatban, többek között érintve a 
nagyobb publicitás és a pályázatokon való indulás, a költségvetés, a többségi 
nemzet hatóságaival való együttműködés, valamint a jövőbeli lehetőségek 

témakörét.  

Az ülésen vendégként részt vett Szabó Ágnes, az Adelaide-i Magyar Közösségi 

Iskola igazgatója, aki elmondta, hogy a háttér különbözősége ellenére 
hasonló problémákkal küszködnek az ausztráliai magyar szervezetek is, 

azonban ők elsősorban nem anyagi, hanem erkölcsi támogatásra 
szorulnának.  

A harmadik napirendi pontban Szabó Lászlót, a Calgaryi Magyar 

Kultúregyesület kultúráért felelős alelnökét hallgatta meg a bizottság, aki a 
Calgary környékén élő kanadai magyarság egyesületi életének fejlődését 

mutatta be.  

 

 

 

http://www.hungarianschooladelaide.org.au/html_hun/contact_us.html
http://www.hungarianschooladelaide.org.au/html_hun/contact_us.html
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Nemzetpolitika az Országgyűlésben 

Szávay István (Jobbik) azonnali kérdése a külügyminiszterhez „Milyen 
konkrét lépéseket kíván tenni a kormány Székelyföld területi 
autonómiájának megvalósulása érdekében?” címmel: 

A képviselő kitért a hétvégén Marosvásárhelyen, Budapesten és más - 
európai és Európán kívüli – helyszínen, békésen lezajlott székely 

autonómiatüntetésekre. Kiemelte: a Jobbik üdvözli a kormánypárti 
képviselők utóbbi időben tett nyilatkozatait, melyekben egyértelműen a 
székelyek jogos autonómiaigényének támogatása mellett álltak ki. Ennek 

kapcsán azokról a konkrét lépésekről kért tájékoztatást, amelyeket a 
kormány Székelyföld területi autonómiájának megvalósulása érdekében 

tenni kíván. 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium államtitkára üdvözölte az erdélyi 
magyar közösségek székely autonómia érdekében tett világos 

akaratnyilvánítását. A demonstrációk kapcsán gratulált a magyar és a 
román hatóságoknak is, mert - mint mondta - a megmozdulások biztosítása 

nem kis erőfeszítést és szakértelmet igényelt. Kijelentette: Magyarországnak 
alkotmányos kötelezettsége a közösségi önkormányzatiság támogatása, 
amely mellett a magyar diplomácia határozottan kiáll.  

Szávay István szerint az államtitkár megkerülte a választ és általánosságokat 
közölt, pedig már a székelyek is konkrét előrelépéseket várnak a kétoldalú 
kapcsolatokban. Hangsúlyozta: Románia schengeni csatlakozása lehetőség 

lehetne arra, hogy a kormány előrelépést érjen el az erdélyi nemzeti 
közösségeket érintő lényeges ügyekben, így az autonómia terén is. 

Az államtitkár viszontválaszában felhívta a figyelmet: Románia schengeni 
csatlakozása az erdélyi magyarok érdeke is, ezért az esetleges 
nyomásgyakorlás ezen a téren nem célravezető. Hozzátette, az autonómia 

pedig olyan „műfaj”, amit nem Magyarország, hanem Románia vezethet be, 
azt a román parlamentnek kell elfogadnia. Ehhez nélkülözhetetlen a 

folyamatos párbeszéd, amely során Romániát arról kell meggyőzni, hogy 
végső soron az autonómia az ő érdekük is, hiszen „stabilitást és gyarapodást 
hozhat Románia számára”. 

Európai Parlament 

A kisebbségi kérdés ügye és a székely autonómiatüntetés visszhangja 

az Európai Parlamentben 

Az e havi strasbourgi ülésen, kedden, Sógor Csaba, az RMDSZ képviselője a 
román kisebbségpolitikát bírálta. Mint rámutatott: a román 
kisebbségvédelmi rendszer korántsem olyan fejlett, mint azt több román 

kormánypolitikus állította a közelmúltban. Példaként említette, hogy bár az 
anyanyelvhasználat jogát jogszabály rögzíti, a hatóságok mégis több 

polgármestert megbüntettek, mert megkövetelték a magyar nyelvtudást. 
„Európa nyugati felén autonómiák rendszerével oldották meg az őshonos 
nemzeti kisebbségek követeléseit és jogait, az új tagországokban is ez lenne 

a követendő példa" – fogalmazott Sógor Csaba. 
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Az ülésen Tőkés László azt javasolta, hogy az idegengyűlölet, a 
cigányellenesség és az antiszemitizmus sorába a törvényhozás vegye be a 

hagyományos etnikai kisebbségeket sújtó diszkriminációt is. Ennek kapcsán 
külön is kitért a Romániában felerősödött magyarellenességre, egyúttal 
beszámolt a március 10-i, marosvásárhelyi autonómiatüntetésről is, a 

kisebbségi magyarság közösségi önrendelkezésében jelölve meg „az 
állampolitikai szinten is megnyilvánuló, soviniszta magyarellenesség 
leghatékonyabb ellenszerét”. 

Gál Kinga fideszes képviselő sajnálatosnak nevezte, hogy az európai 
törvényhozás nem fektet kellő hangsúlyt az őshonos nemzeti kisebbségek 

elleni intolerancia, ellenük irányuló gyűlöletkeltés és megfélemlítés 
problémájára. 

Sajnálatos módon Gál Kinga és Tőkés László képviselőknek – saját, néppárti 
frakciójuk támogatása hiányában – nem sikerült elfogadtatniuk az őshonos 
nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó szövegmódosító indítványaikat a 
faji megkülönböztetésről szóló vitában.  Tőkés László közleménye szerint 
„Ebből is kitűnik, hogy az egyesült Európában az elemi kisebbségi jogoktól 
még igen hosszú út vezet az autonómiáig…”. 

Erdély 

Felmérés a román – magyar együttélésről Hargita megyében 

Hargita Megye Tanácsa megrendelésére felmérés készült a román-magyar 
együttélésről Hargita megyében. A Hargita Consulting Kft. február 26. és 

március 4. között, 1500-as mintán végezte a telefonos közvélemény kutatást. 
A válaszadók többsége (86,9 %) – a megyei arányoknak megfelelően – magyar 

nemzetiségű, 13,1 pedig román.  

A felmérésből kiderült, a román és magyar lakosság túlnyomó többsége 
egyaránt jónak tartja a román-magyar viszonyt, mindazok ellenére, hogy 

vannak vitás kérdések. A két etnikum közötti feszültségről megoszlanak a 
vélemények: minden tíz román válaszadóból egy véli úgy, hogy sok a 

feszültség a két etnikumhoz tartozók között. Ez az arány a magyarok 
esetében valamivel magasabb, egészen pontosan 18,5%. 

A magyar-román viszonyt nagyon jónak tartók aránya a nyugdíjasok körében 

a legnagyobb - mintegy felük vélekedik így. A tanulók vannak főként azon az 
állásponton, hogy adódnak vitás kérdések a két etnikumhoz tartozók között, 
de mindig találnak megoldást rá. Szintén a tanulók vallják többségükben 

azt, hogy sok a feszültség a románok és a magyarok között. 

A román és magyar lakosság túlnyomó többsége úgy véli, hogy a bukaresti 

politikai hatalom, illetve a bukaresti román sajtó okolható a felmerülő feszült 
helyzetekért. A román nemzetiségű válaszadók – szemben a magyar 
válaszadókkal magasabb arányban okolják a Hargita megyei magyar, illetve 

román politikumot a kialakult helyzetek miatt. 

A magyar nemzetiségű válaszadók 60%-a nagyon jónak tartaná, ha a székely 

zászló Hargita megye hivatalos zászlója lenne. A megkérdezettek majdnem 
negyede (23%) közömbös e kérdésben. 
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A román válaszadók valamivel több, mint egyharmada jónak vagy 
elfogadhatónak tartja a székely zászló hivatalos megyezászlóvá tételét, míg 
szintén egyharmad körüli (34,9%) azok aránya, akiket zavarna. A román 

nemzetiségűek 22%-a – hasonlóképpen a magyarokhoz – közömbös e 
kérdésben. 

A magyar etnikumú válaszadók fele úgy véli, tenni kell azért, hogy a székely 
zászló legyen Hargita megye hivatalos zászlója: 41,7% szerint jogi úton kell 
fellépni, míg 9,4% szerint demonstrációra, utcai megmozdulásra van 

szükség. Minden tíz válaszadóból négy úgy gondolja, hogy nem kell a 
feszültséget fokozni. 

A román lakosság egyharmada véli úgy, hogy jogi vagy utcai megmozdulásra 

lenne szükség a székely zászló ügyében, a válaszadók fele azonban úgy 
gondolja, nem szükséges a feszültség fokozása, hisz csak egy szimbólumról 

van szó. A román megkérdezettek majdnem 15%-a nem akart vagy nem 
tudott állást foglalni a székely zászló kérdésében. 

A jogi vagy demonstráció útján történő fellépést legnagyobb mértékben a 

Hargita megyei tanulók támogatják. A fizikai munkások, illetve 
munkanélküliek többsége úgy véli, nem kell a feszültséget fokozni a székely 

zászló hivatalos megyezászlóvá tételével. 

A felmérés másik célja volt megismerni Hargita megye lakosságának 
tájékozottságát a kormány régióátszervezéssel kapcsolatos terveiről. 

Kiderült, a Hargita megyei magyar lakosság majdnem kétharmada (64,3%) 
hallott a kormány régióátszervezéssel kapcsolatos terveiről, míg 32,9% azok 
aránya, akik még nem tudnak a kormány ezen törekvéseiről. 

A román válaszadók valamivel tájékozottabbak, hiszen majdnem 
háromnegyedük (73%) hallott a régióátszervezés kérdéséről. 

Rákérdeztek, melyik átszervezési forgatókönyvet érzik magukhoz legközelebb 
a Hargita megyeiek. A válaszlehetőségként felsorolt négy forgatókönyv a 
következő volt: 1. Hargita, Kovászna és Maros 2. Hargita, Kovászna, Maros 

és Brassó, 3. Hargita, Kovászna, Maros és Beszterce-Naszód, 4. Fehér, 
Szeben, Brassó, Maros, Kovászna, Hargita. 

A magyar válaszadók 18%-a nem tudott vagy nem akart állást foglalni a 
kérdésben. Azok körében, akik válaszoltak, a legkedveltebb (40,3%) a három 
székelyföldi megye egy régióba kerülése lenne. Ezt követi az eredeti, 

hatmegyés régió forgatókönyve, amelyet minden tíz válaszadóból három 
támogatna. 
A román lakosság több mint fele (54%) a jelenlegi régiófelosztást (Fehér, 

Szeben, Brassó, Maros, Kovászna, Hargita) támogatja, és minden tíz 
válaszadóból kettő a jelenlegi felosztás mellett voksol. 

A jelentés itt olvasható.  

Forrás: transindex.ro 

http://www.transindex.ro/images/__leo/cikkek/cikkek_51365.pdf
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Felvidék 

Berényi József a túrócszentmártoni beszédről 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a Kossuth Rádióban és a Duna 
Tv-n beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök komoly vitákat kiváltó 

kisebbségellenes megnyilvánulásáról (előzmény: Nemzetpolitikai Tükör, II. 
évfolyam 4. szám). 

A politikus kifejtette, a február 25-én elhangzottak továbbra is 
foglalkoztatják a szlovák társadalmat és a beszéd európai visszhangja sem 

ült el. Igenis jelentős ügyről van szó, dacára annak, hogy Robert Fico több 
alkalommal is igyekezett elvenni az élét kijelentéseinek. Berényi József 
elmondta, szerinte a kormányfő „üzenni akart”, a beszéd előkészített előadás 

volt, „Fico olvasta a szöveget, felkészült rá”, tehát tervezett volt a kisebbségek 
elleni kirohanás. Ennek okát az MKP elnöke abban látja, hogy így kívánja a 

miniszterelnök elterelni a figyelmet a súlyos gazdasági és szociális 
problémákról, valamint továbbra sem tett le a nemzetiségek, így a magyarság 
asszimilálásának szándékáról – hiába tűnt e téren visszafogottabbnak első 

kormányzati ciklusához képest. Ugyanakkor Berényi reményét fejezte ki, 
hogy az előttünk álló időszakban a szlovák-magyar hivatalos kapcsolatokban 
a legmagasabb szinteken is napirendre kerülhetnek az érzékenyebb kérdések 

és sikerül változást elérni a Fico-kormány politikájában. 

*** 

Martonyi János és Miroslav Lajčák szerdai találkozóján az elmúlt időszak 
magyar-szlovák államközi találkozóihoz hasonlóan a gazdasági és európai 
ügyek mellett érintették a kényesebb témákat is, amit mindkét politikus 

pozitív fejleménynek ítélt. A szlovák külügyminiszter üdvözölte, hogy „a 
múlttal ellentétben most az összes kérdésről tudunk beszélni (…), azok elől 

sem futunk el, amelyekről mások az elképzeléseink”. Martonyi János arra 
kérte szlovák kollégáját, hogy amíg nem találnak megoldást a vitás ügyekre, 
„lehetőleg ne hozzanak hátrányos helyzetbe embereket”.  

*** 

Martonyi János pozsonyi látogatása során megbeszélést folytatott az MKP 
vezetőivel is. Berényi József tájékoztatta őt a nyelvhasználat, az oktatásügy, 

a kettős állampolgárság és az önkormányzatiság helyzetéről. Reményét 
fejezte ki, hogy a júniusi szlovák-magyar miniszterelnöki találkozón egyes 

területeken már konkrét előrelépés is történni fog, ugyanis, bár a két ország 
közti jó gazdasági együttműködés a felvidéki magyarságnak is fontos, ám 
szükségesnek tartják, hogy az „ún. magyar területeken” is megegyezés 

szülessen. 

Délvidék 

Alkotmánybíróság előtt a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

A szerbiai Alkotmánybíróság azokat a szakaszokat is alkotmányellenesnek 

nyilváníthatja, amelyek révén a nemzeti tanácsok legfontosabb hatáskörei 
valósulnak meg – tudósít a Magyar Szó.  

http://www.magyarszo.com/hu/1903/kozelet/93283/Alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g-el%C5%91tt-a-nemzeti-tan%C3%A1csokr%C3%B3l-sz%C3%B3l%C3%B3-t%C3%B6rv%C3%A9ny.htm
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Az Alkotmánybíróság a közelmúltban fogadta el határozati javaslatban, hogy 
a nemzeti tanácsokról szóló törvény mely rendelkezései tekinthetőek 
alkotmányjogi szempontból kérdésesnek. Az első alkotmányossági 

felülvizsgálati kezdeményezések 2009 végén érkeztek az 
Alkotmánybírósághoz. Magyar közszereplők, szélsőjobb elveket valló szerb 

nacionalista szervezetek és magánszemélyek is kezdeményezték az 
alkotmányossági felülvizsgálatot – idézte fel a lapnak nyilatkozva Korhecz 
Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Véleménye szerint a 

szerb politikai viszonyok és az alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján 
nem lenne szenzáció, ha a döntés kedvezőtlen lenne a nemzeti közösségek 

szempontjából, ennek ellenére meggyőződése, hogy a vitatott pontok 
többségében az Alkotmánybíróság elutasítja a kezdeményezés jogosságát. 

******* 

Gyűlöletkeltésért letöltendő börtön – példaértékű ítélet született 
Szabadkán 

2012 végén a szabadkai bíróság nemzeti, faji és vallási gyűlöletkeltés 
vádjával 8 hónap szabadságvesztésre ítélt egy szerb férfit, aki verbálisan, 
majd fizikailag is bántalmazott egy vajdasági magyar férfit.  

A most nyilvánosságra került eset még 2011 decemberében történt, amikor – 
az elmúlt időszakban történt incidensekhez hasonlóan – egy szórakozóhelyen 

nemzeti hovatartozása miatt sértegettek és szidalmaztak egy magyar 
társaságot. A később verekedésbe torkolló incidensből végül a magyarok 
„kerültek ki győztesen” – szó szerint és átvitt értelemben is. Hiszen ez az 

ítélet a jövőbe precedens értékű lehet a hasonló jellegű magyarságot ért 
támadások esetén.   

A sértett is megerősítette, hogy ügyében a rendőrség, az ügyészség és a 

bíróság a vonatkozó törvényekkel összhangban járt el. 

Az eset kapcsán egy szabadkai ügyvéd elmondta: 25 éves pályafutása alatt 

még nem találkozott ilyen ítélettel, pedig a hasonló incidensek tekintetében 
mind így kellene eljárnia a hatóságoknak, és ehhez a törvényes keret már 
hosszú ideje adott. Véleménye szerint a gyakorlatváltás a mind erősebb 

belföldi és külföldi politikai nyomásgyakorlásnak tudható be. „Szerbia az 
Európai Unió felé igyekszik, és így már nem söpörhető örökké szőnyeg alá a 
nemzeti gyűlöletkeltés témája” – véli. Hozzátette: a folyamatokat feltehetőleg 

az egyre erősödő magyar–szerb kapcsolatok is befolyásolják.  

Az ügy részleteiről itt olvashat.  

Kárpátalja 

Állásfoglalás az ukrán nyelvtörvényről 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmányának 
március 9-i ülésén napirendre került a nyelvtörvény ügye. A testület 

határozatban fordult az ukrán kormányhoz, amelyben kérik, hogy a 
döntéshozók fogadják el a jogszabály végrehajtási utasításait és biztosítsák a 

végrehajtáshoz szükséges eszközöket. 

A KMKSZ lépését azzal indokolta, hogy nem látják biztosítottnak azt, hogy a 
törvényt az ukrajnai magyarságra is alkalmazzák. A szervezet elnöke, Kovács 

http://www.magyarszo.com/hu/1905/hetvege/93397/Gy%C5%B1l%C3%B6letkelt%C3%A9s%C3%A9rt-let%C3%B6ltend%C5%91-b%C3%B6rt%C3%B6n.htm
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Miklós kifejtette, hogy „tekintettel a kérdés rendkívüli fontosságára, a 
KMKSZ-nek lépnie kell (…), hiszen a nyelvtörvény nagyon sok olyan fogódzót 
tartalmaz, különösen az anyanyelvű oktatás terén, amely elősegítheti a 

kárpátaljai magyarság nemzetiségi jogainak érvényesítését”. A politikus 
hangsúlyozta az ügy fontosságát és hosszú távú következményeit, ugyanis 

álláspontja szerint, „ha az ukrajnai magyarok megengedik, hogy esetükben 
az állam ne alkalmazza a nyelvtörvényt, akkor ez más jogszabályok esetében 
is meg fog ismétlődni”. A probléma abból adódik, hogy helyi szinten nem 

sietnek a magyarság számára kedvező intézkedések bevezetésével és egyelőre 
a kormányzat részéről sem történtek érdemi lépések ez ügyben. 

A párt választmánya az elfogadott határozatban kifejezte elvárását a 

nyelvtörvény végrehajtására, és a kárpátaljai magyarságot is felszólította 
arra, hogy az emberek határozottabban lépjenek fel, fejezzék ki igényüket a 

hatóságok előtt a magyar nyelv használatára. 

Horvátország 

Az 1948/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Csúzán  

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) március 10-én, 

a Drávaszögben tartotta a március 15-e tiszteletére rendezett központi 
ünnepségét, melynek során megkoszorúzták Ács Gedeon felújított síremlékét 

és a Kossuth-domborművet. A rendezvényen Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is részt vett.  

A résztvevők a csúzai református temetőbe látogattak, ahol Ács Gedeon, 

Kossuth Lajos tábori lelkésze és Tóth Ambrus ’48-as honvédtüzér sírja előtt 
hajtottak fejet. Varga György helyi református lelkész imája után Répás 
Zsuzsanna avatta föl Ács Gedeon – a magyar kormány támogatásával – 
felújított síremlékét. Beszédében elmondta, hogy amiképpen Ács Gedeon 
száműzetésből való visszatérése is új erőt és hitbeli támogatást adott a helyi 

közösségnek, úgy a felújított síremléknek is a megújulást kell jelképeznie. 
„Legyen ez az emlékhely annak szimbóluma, hogy a legdrámaibb módon 

megfogyatkozott közösség előtt is nyitva áll a megújulás lehetősége… sose 
feledjük, hogy a legkisebb közösség is lehet az összmagyarság előtt példa, és 
minden körülmények között számíthat Magyarország támogatására” – 

hangzott el a helyettes államtitkár beszédében. 

Ezt követően megkoszorúzták a művelődési ház oldalán található Kossuth-

domborművet, majd a kultúrház nagytermében folytatódott a megemlékezés.   

Jakab Sándor, a HMDK elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet, hogy a 
neves helyi származású 48-as hősökön kívül még számos példamutató 

tanítóról és lelkészről meg lehetne emlékezni. „Hitükből meríthetnének 
korunk oktatói is, hogy az unokáink és dédunokáink is ugyanúgy 

emlékezzenek rájuk, mint ahogy mi emlékezünk most az elődeinkre. Hiszen 
az oktatás és a hitélet megmaradásunk alappillérei.” 

Répás Zsuzsanna a szabadságharc nemzetőreihez hasonlította a határon túli 

magyarokat, akiknek most az asszimilációval és az önfeladás hadaival kell 
megküzdeniük. „Nem lőfegyverekkel és nem is agresszióval, hanem 
önmagunk és magyar örökségünk vállalásával. Miközben érdekeinket 

védjük, tudnunk kell, hogy most a horvátokkal ugyanazon az oldalon 
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menetelünk, most egy a cél, most egymás oldalán kell kardoskodnunk, mert 
közösek európai érdekeink” – hangsúlyozta. Kiemelte a magyar nyelvű 
oktatás fontosságát, és az egyszerűsített honosítás intézményét.  

Forrás: www.huncro.hr  

Nyugati magyarság 

Március 15-i ünnepség Münchenben 

A müncheni magyar főkonzulátus és a Magyar Katolikus Misszió március 
15-i ünnepségén Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondott ünnepi 
beszédet kedden. A házelnök köszöntőjében kiemelte: a 12 pont teljesülésén 

lehet lemérni, hogy van-e szabadság. A sajtó szabadságától, a felelős 
közteherviselésen át a nemzet határokon átívelő egyesüléséig "minden 

korszakban meg kell valósulnia minden pontnak, hogy magyar szabadságról 
beszélhessünk" - mondta Kövér László. 

Amikor „a béke esztendeit éljük”, a 12 pont „magától értetődő valóság”, 

amikor pedig elnyomatás ellen kell küzdeni, a 12 pont „biztos irányjelzőként 
mutatja az elérendő célt” – tette hozzá az Országgyűlés elnöke. Hangsúlyozta: 

a szabadság nem csak jogokat jelent, hanem „azt jelenti, hogy 
összetartozunk”. Kiemelte, hogy a világon szétszóródott valamennyi 
magyarral újra fel kell venni a kapcsolatot és ki kell építeni azokat az utakat 

is, amelyek „hazáig, Magyarországra vezetnek”. 

A nyugati magyar közösségeken is múlik, hogy a boldogulást Európában 
kereső anyaországiak "meg tudják-e találni egymást, meg tudják-e fogni 

idekint is egymás kezét, és céljaikat elérve megtalálják-e a haza vezető utat" - 
mondta Kövér László. 

A beszéd teljes szövege itt olvasható. 

Forrás: MTI 

http://www.koverlaszlo.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=700&tema_id=
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BESZÁMOLÓ 

Beszámoló a székely autonómia melletti európai és amerikai 

szolidaritási tüntetésekről 

Európa és Amerika számos nagyvárosában is tartottak vasárnap 
szimpátiatüntetést Székelyföld autonómiájáért a marosvásárhelyi 

demonstrációval párhuzamosan. 

Budapesten több mint ezren gyűltek össze a román nagykövetség épülete 
előtt a Székelyföldért Társaság által szervezett megmozduláson. „legyen 
hivatalos nyelv a magyar, legyen magyar nyelvű oktatás a bölcsődétől 
egyetemig, legyen szabad a szimbólumhasználat, és valósuljon meg a székely 
autonómia” kérést fogalmazott meg a felszólaló. Szolnokon, Keszthelyen és 

Sárospatakon is szerveztek helyi csoportok szimpátiatüntetést a székely 

szabadság napján. 

A Zürichi Magyar Egyesület szervezésében a svájci nagyvárosban is 
szimpátiatüntetést tartottak vasárnap a székelyföldi autonómiáért 

küzdőkkel. A szervezők MTI-hez eljuttatott közlése szerint a svájci magyarság 
tagjai közül - a marosvásárhelyi nagygyűléssel egy időben - 350-en gyűltek 
össze a zürichi Bürkliplatzon, hogy egyetértésüket és támogatásukat fejezzék 

ki Székelyföld önrendelkezésének érvényesítéséért vívott harcában. A 
résztvevők közül 180-an aláírták a Székely Nemzeti Tanács beadványát, 

amelyet Románia kormányához intéztek. 

Bécsben mintegy félezren vonultak a román nagykövetség elé. Ott petíciót 
adtak át, melyben felszólították a román kormányt, hogy a magyar kormány 

bevonásával bocsátkozzon építő jellegű párbeszédbe a székelyek 
önrendelkezésének biztosításáról.  

Münchenben a Hunnia Baráti Kör szervezésében tartott demonstráción a 
vártnál jóval többen, mintegy 250-en vettek részt. A tüntetésen felolvasták a 
Székely Nemzeti Tanács követeléseit tartalmazó petíciót, amelyet a 

demonstráció résztvevői aláírtak, majd bedobtak a román főkonzulátus 
postaládájába. 

Stockholmban a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) 

szervezésében a román külképviselet előtt demonstrált 70 tüntető.  

Helsinkiben a Finnországi Magyarok Egyesületének felhívására  35 

demonstráló vonult a román nagykövetség épülete elé. A két skandináviai 
magyar szervezet a román nagyköveteknek címzett, közösen megfogalmazott 
levélben arra kéri a román államot, hogy a kisebbségi jogok európai 

normáinak betartása jegyében fogadja el és támogassa a székely 
autonómiatörekvést. A levél hivatkozik az európai gyakorlatban kiemelten 
pozitív példára, Ǻland (Ahvenanmaa) szigetének önrendelkezésére.  Az 
aláírók szerint Ǻland példája megerősíti, hogy lehet békés eszközökkel, 

megegyezés alapján, kétnyelvű autonóm régiókat létrehozni Európában. 

A brüsszeli román nagykövetség épületénél nagyjából 25-en gyűltek össze, 
hogy kifejezzék szolidaritásukat a romániai székelyekkel a székelyföldi 
autonómiáért folytatott küzdelemben. A tiltakozás egyik szervezője felolvasott 
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egy nyilatkozatot, amelyet José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság 
elnökének is eljuttattak, akit arra kértek: lépjen fel a székelyföldi autonómia 
ügyében. 

Hágában 40-45-en vettek részt a hollandiai tüntetésen. 

Londonban a rendőrség nem engedte a román nagykövetség elé a tüntetőket. 

Az MTI tudósítójának kérdésére a helyszínt biztosító rendőri egység vezetője 
elmondta: az intézkedést nem a román képviselet kérte, a nagykövetségnek 
otthont adó utca magánterületnek minősül, ezért ott nem lehet 

demonstrációkat tartani. Az összegyűlt mintegy 120 résztvevő némi vita után 
tudomásul vette, hogy nem vonulhat a román képviselet elé, és a kijelölt kis 
utcában tartotta meg az egyórás rendezvényt.  

A moldovai Demokratikus Nemzeti Mozgalom aktivistái szolidaritási 
tüntetést szerveztek Románia nagykövetsége elé Chişinău-ban. Székelyföld 

autonómiája melletti kiállásukat román nyelvű banneren nyomatékosították. 

A demonstrációláncból az Egyesült Államok sem maradt ki. Clevelandben, a 
Vatikán által tavaly újranyittatott Szent Imre magyar katolikus templom 

területén mintegy másfél százan gyűltek össze, hogy támogassák Székelyföld 
autonómiájának ügyét. Los Angelesben a San Fernando-völgyi magyar 

református templomban közös imával és verses-zenés műsorral hívták fel a 
figyelmet a székely autonómia ügyére. Az eseményen mintegy hetvenen 
vettek részt. Washingtonban egy körülbelül 20 fős csoport székely zászlókkal 

és egy angol nyelvű, Autonómiát Székelyföldnek felirattal tartott flashmob-
megmozdulást a Fehér Ház közelében.  Kanadában Ottawában és 
Torontóban is kifejezték a szolidaritásukat a magyarok. 

Forrás: erdely.ma, 3szek.ro 

******* 

Esterházy János terem- és emléktábla-avatás az Országházban 

2013. március 11-én került sor a Parlament Esterházy János termének 
felavatására, ahol a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére immár emléktábla 

is tiszteleg a felvidéki magyar mártír politikus emléke előtt. 

Gróf Esterházy János a XX. századi csehszlovákiai és szlovákiai magyar 

közélet egyik legjelentősebb alakja volt. Politikai pályája során kiállt a 
felvidéki magyarság és egyéb nemzetiségi közösségek jogai mellett egyaránt.3 
Ő maga az I. bécsi döntést követően az újonnan létrejött Szlovákiában 

maradt, védve az ott rekedt mintegy 70 ezer magyar érdekeit. A háború után 
a csehszlovák hatóságok, mint árulót előbb távollétében4 halálra ítélték, 

majd ezt később életfogytiglani börtönbüntetésre „enyhítették”. Végül egy 
morvaországi börtönben halt meg 1957-ben.  

Ezentúl az ő életművének állít emléket az Országgyűlés Nemzeti 

összetartozás bizottságának (NÖB) ülésterme. Az avatóünnepségen beszédet 
tartott Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Berényi József, a Magyar 

                                                 
3 Például az első bécsi döntést követően, a kassai bevonuláskor a Magyarországhoz 

visszacsatolt területek szlovák lakosságának járó jogok biztosítását kérte a kormányzótól. De 

ő volt a szlovák parlament egyetlen olyan képviselője is, aki a zsidóság kitelepítéséről szóló 

törvény ellen szavazott 1942. május 15-én. 
4 Szibériába, egy munkatáborba hurcolták, ahol tíz évet töltött. 
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Közösség Pártja elnöke, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, valamint 
pohárköszöntőt mondott Potápi Árpád János, a NÖB elnöke is. 

Az Országgyűlés elnöke elmondta, „Esterházy János nemcsak a magyarokat 
ért jogfosztottság jelképe, hanem a magyar nemzeti összetartozást célzó, 
másokat sohasem sértő öntudatos magyar jogvédő politika példaképe is”. 

Kifejtette, hogy a felvidéki politikus szellemisége, mély kereszténysége, 
öntudatos európai és felelős magyar mivolta olyan értékeket képviselt, 

amelyek a diktatúrák szemében halálos bűnnek számítottak, azonban a 
felelős magyar utókornak védelmeznie kell ezeket és Esterházy János 
emlékét egyaránt. Kövér László beszédében megköszönte a Rákóczi 

Szövetség, illetve annak elnöke „évtizedes áldozatos munkáját annak 
érdekében, hogy Esterházy igazsága elégtételt kapjon”. Megköszönte az MKP-

nak és Berényi Józsefnek, hogy „vállalják Esterházy igazát és küzdenek érte”, 
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek és Köves Slomó rabbinak, 
hogy „a magyarországi zsidó közösség támogatja Esterházy János igazának 

nemzetközi elismertetését”. 

Az Országgyűlés elnökét Berényi József követte a megemlékezők sorában. 

Hangsúlyozta, rehabilitálni kell nemcsak Esterházy Jánost, hanem a 
felvidéki magyarságot is, hiszen a szlovák jogrendnek továbbra is része a 
kollektív bűnösség elve és „a mintegy félmilliós felvidéki magyarság ma is 

ennek a terhe alatt él”. Az emléktábla avatását méltatta, ám kijelentette, 
ilyen emléktáblának a szlovák törvényhozásban is helye lenne, hiszen 
Esterházy, bár „ülhetett volna a magyar parlamentben is, de nem ezt 

választotta, hanem Csehszlovákiát, majd a szlovák államot”, ezzel a 
keményebb, nehezebb utat. 

Halzl József beszédében rámutatott: Esterházy János mindig a magyar és a 
szlovák nép kiegyezésének szószólója volt. Reményét fejezte ki, hogy ez a 
szellemiség minél többeknek követendő példa lesz mind Magyarországon, 

mind Szlovákiában. Ezt követően a Rákóczi Szövetség elnöke Kövér Lászlóval 
közösen leleplezte a márvány emléktáblát, amelyet meg is koszorúztak a 

megemlékezők. A program zárásaként Potápi Árpád János mondta el 
pohárköszöntőjét, aki szerint „Esterházy Jánosról méltán lehet mondani, 

hogy a legnagyobb felvidéki magyar, aki életével bizonyította nemzethez való 
kötődését”. Méltó befejezésként a résztvevők elénekelték a Szózatot. 

Az ünnepségen jelen volt Mátrai Márta, háznagy, Jakab István, Latorcai 

János, Lezsák Sándor, illetve Balczó Zoltán, az Országgyűlés alelnökei, Balla 
Mihály, a Külügyi bizottság elnöke, a NÖB tagjai, illetve más parlamenti 
képviselők, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Németh Zsolt, a 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára is. 

******* 

Körkép az Esterházy-megemlékezésekről 

Az elmúlt napokban nem az országgyűlési terem- és emléktábla-avatás (lásd 
a Beszámoló rovatban) volt az egyetlen esemény, amelyen gróf Esterházy 
Jánosról emlékeztek meg, Budapest, Komárom, Prága és Varsó egyaránt 

színhelyül szolgált hasonló jellegű rendezvényeknek. 
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Március 8-án Révkomáromban gyűltek össze az érdeklődők, hogy Esterházy 
halálának 56. évfordulója alkalmából megkoszorúzzák a felvidéki mártír 
politikus emlékművét, majd meghallgattak egy műsorral egybekötött 

előadást. Az eseményen többek között részt vett Martényi Árpád, az 
Esterházy János Emlékbizottság elnöke és a Rákóczi Szövetség alelnöke, 

Sinkovits-Vitay András, színművész, valamint dr. Práznovszky Miklós, a 
Nobilitas Carpathiae civil szervezet elnöke. 

Budapesten több rendezvényt is szenteltek Esterházy János emlékének. 
Március 9-én a Budavári Nagyboldogasszony-templomban emlékmisén 
tisztelegtek a politikus emléke előtt. Fellépett a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Vass Lajos kórusa, továbbá bemutatták Koncsol László 
Csontok című művének megzenésített változatát. 

Március 10-én, a Rákóczi Szövetség által szervezett Esterházy János 

emlékünnepség az V. kerületi Szép utcában lévő emléktáblánál 
koszorúzással kezdődött, majd az ELTE BTK épületében az Esterházy 

Emlékplakett átadásával folytatódott. Idén Boldoghy Olivér – akit a magyar 
állampolgárság felvétele miatt szlovák állampolgárságától megfosztottak –, 
illetve a Pozsonyi Magyar Galéria érdemelte ki az elismerést, amelyet olyan 

személyeknek és intézményeknek ítélnek oda, akik, és amelyek a felvidéki 
magyar közösségért a legtöbbet tették az adott időszakban, illetve kiemelkedő 

munkát végeztek Esterházy János szellemiségének megőrzésében. 

Prágában sem felejtkeztek meg az egykor a csehszlovákiai és szlovákiai 
magyarságért küzdő magyar politikusról. Március 9-én csehországi magyar 

civil szervezetek, valamint a prágai magyar nagykövetség képviselői helyeztek 
el virágcsokrokat a motoli temetőben, a csehországi kommunizmus 
áldozatainak központi kegyhelyén, ahol Esterházy János emléktáblája is 

található. 

Varsóban a Lengyelországi Magyarok Egyesülete a varsói magyar 

nagykövetséggel közösen szervezett koszorúzást március 10-én. A 
megemlékezésre a helyi Esterházy János szobornál került sor, amelyet Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 2011-ben avatott fel. Az eseményt 

kiegészítette a március 15-e alkalmából tartott emlék-istentisztelet és 
irodalmi est. 

*** 

A Rákóczi Szövetség Esterházy János emlékének ápolása mellett március 15. 
kapcsán is aktívan tevékenykedik. Az 1994 óta meghirdetett március 15-i 

diákutaztatási program keretében idén mintegy 4000 magyarországi 
középiskolás ünnepelheti határon túli diáktársaival az 1848-as forradalom 
évfordulóját. A Szövetség 98 iskolának biztosított lehetőséget a 200-200 ezer 

forintos utazási támogatás igénybevételére, amelynek az volt a feltétele, hogy 
március 15-ét egy külhoni magyar középiskolánál való látogatással és közös 

megemlékezéssel kell tölteniük. Az iskolák közül 41-en Felvidékre, 38-an 
Erdélybe, 11-en Délvidékre, 4 iskola Kárpátaljára, 2 csoport Horvátországba 
és 1-1 intézmény Szlovéniába, illetve Ausztriába látogat. 
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A HÉT TÉMÁJA 

 

Autonómia-tüntetés Marosvásárhelyen 

A március 10-i Székely Szabadság Napjának elnevezett rendezvény 
sikeresnek bizonyult. A siker természetesen nem az autonómia azonnali 

elérésében nyilvánult meg, hanem abban, hogy nagyszámú, 20-30 ezer 
erdélyi magyar adott nyomatékot követelésének a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által kezdeményezett rendezvényen. A megmozdulás az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az 
Magyar Polgári Párt (MPP) társszervezésében zajlott. Tucatnyi helyszínen, 

Magyarországon, Nyugat-Európában és a tengerentúlon is támogató 
megmozdulások kapcsolódtak a székelyföldi demonstrációhoz, és nemzetközi 
támogatást is kaptak a rendezők követeléseikhez.  

Izsák Balázs, az SZNT elnöke mottóként hangzó szavai szerint „a székely 
szabadság napja legyen a jövőben is az a nap, amikor mi, székelyek 

felmutatjuk a világnak, hogy egyedül a teremtő Istent féljük, de másnak 
sincs oka félni tőlünk.” 

A rendezvény a katalán kormánypárt képviselőjének beszédével, az egyik 

baszk párt, Dél-Tirol tartományfőnöke, a bukaresti szlovén nagykövet és 
Berényi József MKP-elnök levelének felolvasásával kezdődött, mintegy 

lelkesítve a marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúk emlékműjénél az 
esőben összegyűlt tüntetőket. Ezután Izsák Balázs mellett Tőkés László, az 
EMNT elnöke, Biró Zsolt, az MPP elnöke, valamint Sántha Imre az EMNP 

képviselője tartottak beszédet. Mind az egységes és bátor kiállást méltatták, 
kitartó harcra biztatva az egybegyűlteket. Fontosnak értékelték, hogy a 

magyarság meg tudja mutatni, képes demokratikus jogaival békésen élni, 
nem kell tartani olyan erőszakos incidensektől, mint amilyenek 1990 
tavaszán történtek. 

A tüntetők – közfelkiáltással elfogadott, a bukaresti kormányhoz intézett – 
petíciójukban a székely jelképek üldözésének beszüntetését is követelték, és 

tiltakoztak minden olyan közigazgatási átszervezés ellen, amely a 
Székelyföldet román többségű régiókba tagolná be. 

*** 

A székely zászló-ügy nyugvópontra kerülése után a régióátszervezés témája 
egészen annak nyáron, vagy ősszel való elfogadásáig alakítani fogja a belső 

romániai magyar-román viszonyt, de a két állam viszonyát is.  

A Székely Nemzeti Tanács a tüntetést követő ünnepségen adta át az ez évi 
Gábor Áron-díjat, más mellett a csíkszeredai jégkorongcsapatnak5.  

 

 

                                                 

5
 Ezt nem tartotta helyénvalónak Băsescu elnök, mivel a csapat korábban „elhatárolódott a román himnusztól”. 
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Az RMDSZ hozzáállása 

Minden eddig kivívott európai területi autonómia mögött egységesen kiállt az 
a népcsoport, amely azt igényelte, úgy, hogy a folyamat során egységben 

egyeztetett a többségi hatalommal, esetenként támogatást kapva az 
anyaországtól és más nemzetközi tényezőktől. Ebben az összefüggésben is 

értelmezhető ugyanakkor, hogy a magyarság szavazatainak 85%-át birtokló 
RMDSZ, amely Székelyföld többségi politikai ereje is egyben, hivatalosan 
távol maradt a rendezvénytől. A párt „mini-parlamentje” a Szövetségi 

Képviselők Tanácsa még a megmozdulás előtt úgy határozott, hogy az nem 
segíti az autonómia ügyét, és nem vesznek részt olyan megmozdulásban, 
amit nem ők szerveznek (noha felkérést kaptak rá). 

A tüntetésről Borbély László alelnök így szólt: „Mi, marosvásárhelyiek már 
1989. december 21-én, majd 1990. február 10-én a gyertyás-könyves 

tüntetésen, illetve március 19-20-án lebontottuk a félelem falát. Ezért 
nekünk senki sem adhat leckét abból, hogy mit jelent helyt állni”. Március 

15-e a magyar szabadság ünnepe, beleértve a székely szabadság ügyét is. 
Senki nem sajátíthatja ki az autonómiát és a szabadságot.” 

A román kormány méltányolva a párt hozzáállását, nyilatkozataiban 

hivatkozott is az RMDSZ csúcsvezetők távolmaradására, ezzel is a 
szélsőségesség felé tolva a szervezőket.  

Ugyanakkor a párt több szólamon játszik: székelyföldi vezetőik, így Tamás 
Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 
polgármester, Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke és Ráduly 
Róbert, Csíkszereda polgármestere mind a megmozdulás támogatói voltak és 
megszervezték az emberek marosvásárhelyi utazását. Ugyanakkor a tüntetés 

után, amellett, hogy méltatták annak sikerét, többen is bírálták az EMNP-t, 
hogy az a demonstráción a párt transzparenseivel és RMDSZ-ellenes 
szólamokkal jelent meg. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az RMDSZ Maros 

megyei politikusai a pártvezetés hozzáállását osztották. 

Az RMDSZ politizálásában tetten érhető kettőség jól tükrözi azt a 

természetes mentalitásbeli különbséget, ami a kisebbségi politizálás 
dilemmájából fakad. Az interetnikus közegben, nagyvárosi szórványban, 
esetenként Bukarestben tevékenykedő, a román hatalommal állandó 

érintkezésben lévő politikusok, és a székely tömbmagyarság helyi képviselői 
másként közelítenek ugyanahhoz a kérdéshez: a demográfiai hanyatlás, a 

magyarság megfogyatkozása idején nyomatékkal és azonnal kell-e 
megindítani a küzdelmet a területi autonómiáért? Székelyföld ugyanis el 
szeretné kerülni a szórvány sorsát. 

Ide kívánkozik, hogy a tüntetésnek otthont adó városban az RMDSZ helyi 
szervezete egész napos ünnepi rendezvénysorozat keretében emlékezik meg 
az 1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról. A rendezvény 

legfontosabb mozzanata a postaréti megemlékezés lesz, a Székely Vértanúk 
emlékművénél, ugyanott ahol az autonómia-tüntetés zajlott. 
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A Székely Nemzeti Tanács értékelése 

Izsák Balázs, arra számít, hogy a kormány válaszolni fog a petícióra. 
Kijelentette, ha régiósítás ügyében az RMDSZ nem jár sikerrel a politikai 

párbeszéd során, a román kormánynak már nem csak a tüntetésekkel kell 
számolnia. Az SZNT elnöke radikális lépéseket helyezett kilátásba arra az 

esetre, ha a tömbmagyar területeket mégis román többségű közigazgatási 
régiókba sorolná a kormány. Mint mondta: „a polgári engedetlenség 
eszközeihez is folyamodunk: a bukaresti kormány nem csak tüntetésekre, 

hanem útelzárásra, adómegtagadásra is számíthat. Megpróbáljuk megértetni 
a székelyföldi önkormányzatok tisztségviselőivel, hogy kedvezőtlen döntés 
esetén meg kell tagadniuk az engedelmességet és az együttműködést a 

központi hatalommal..." 

Izsák Balázs a tüntetést követően kijelentette, hogy a résztvevők igen magas 

száma azt mutatja, hogy „a Székely Nép nem csak igényli Székelyföld 
autonómiáját, de annak is tudatában van, hogy azt nem lehet zárt ajtók 
mögött folytatott titkos tárgyalásokon kialkudni, hanem az igényt ki kell 

nyilvánítani és fenn kell tartani”. 

Köszönetet mondott egyúttal az Országgyűlés Nemzeti összetartozás 

bizottságának, azért, mert hivatalos dokumentumban biztosította 
támogatásáról a székely nép törekvéseit. „Bízom benne, hogy a parlamenti 
diplomácia eszközeivel akár közvetítő szerepet is vállalnak a román 

törvényhozás és a Székely Nemzeti Tanács között, segítenek lebontani a 
gyanakvásokat és félreértéseket, megértetni, hogy a mi céljaink európaiak, 
amelyektől senkinek nincsen oka félni”- nyilatkozta. 

Román reakciók 

Victor Ponta 

Még az autonómia-tüntetés előtt a magyarországi média kérdésére, hogy 
lehet-e autonómia egy olyan országban, ami nemzetállamként definiálja 
magát?” a „határozottan igen. Lehetséges és léteznie kell” – választ adta. 

Ponta kijelentését érdemes fenntartásokkal kezelni, ugyanis szótárában az 
autonómia valójában általános közigazgatási decentralizációt jelent.  

Kifejtette, maga is felelősnek érzi magát a Romániában élő magyarság iránt, 
tiszteletben tartja a magyarok jogait és akaratát, de a magyarság legitim és 
demokratikus képviselőiként gyakorlatilag csak az RMDSZ-t hajlandó 

elfogadni. Úgy nyilatkozott, hogy a célokat csak a szélsőségek elkerülésével 
lehet megvalósítani. 

A román médiában a tüntetésre reagálva ugyanígy fogalmazott: 

„konfrontációval és szélsőséges megnyilvánulásokkal semmit sem lehet 
elérni” kifejtette, ő a párbeszédben hisz, szerinte ez vezethet egyedül 

eredményre a román kormánynak az országban élő magyar közösség legitim 
képviselőihez, illetve Magyarországhoz fűződő kapcsolatában. 

Az autonómia-tüntetést megelőző napon az MSZP budapesti 

kampányrendezvényén megjelent a román miniszterelnök, de nem hangzott 
el utalás egyik részről sem az autonómia-tüntetésre. A magyar 

kormánypártok és a Jobbik erős kritikával illette a Victor Ponta meghívását. 
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Traian Băsescu 

Arra a kérdésre, hogy ha léteznek az országban magyar többségű megyék, 
miért ne létezhetne magyar többségű régió, a román államfő úgy reagált: 

„senki sem mondja, hogy nem létezhet, de Kovászna és Hargita nem tudja 
eltartani magát". 

Az államfő szerint a két megyét "dolgos és találékony" emberek lakják, de 
évtizedekig csak magyar tőkéjű cégeket fogadtak… nagybefektetők viszont 
elkerülték a térséget. 

A demonstrációról szólva Băsescu kifejtette: még egy kétharmados többség 
sem jogosít fel a törvények megsértésére, így mindegy, hogy ötezren vagy 
ötvenezren kérik az autonómiát, hiszen a román alkotmány nem teszi azt 

lehetővé.” 

„Akik autonómiát akarnak, azoknak meg kell határozniuk, miről beszélnek, 

mert én nem tudom, mit akarhatnak még: az iskolák, a kórházak a helyi 
közigazgatásnál vannak, ugyanúgy a költségvetés is…Mit értenek autonómia 
alatt egy olyan szinten decentralizált országban, mint amilyen Románia? Ezt 

tisztázni kell – mondta a román államfő. 

Traian Băsescu következetesen Hargita és Kovászna megyét, vagy a 

lekicsinylő HarKov mozaikszót és nem Székelyföldet említett, és a régió 
gazdasági életképtelenségét igyekezett bemutatni. A szóhasználat általános a 
román közbeszédben. 

Egy sajtóvélemény 

Kifejező a kolozsvári Krónikában Balogh Levente írása, aki sorra veszi az 
autonómia-küzdelem helyzetét és buktatóit: 

„Innentől kezdve tehát elsősorban nem magunknak, hanem azoknak kell meg- 
és elmagyarázni a részleteket, akik a magyar nyelvet is nehezen értik (vagy 
egyáltalán), s hát még az önrendelkezés mikéntjét. Göröngyös, de járható út 
ez, mert él Erdélyben és Székelyföldön például az a román, akinek 
Bukarestből szintén rég elege. Olyan széles körű és többnyelvű párbeszéd kell 
tehát, amelyben mindenki számára érthetővé válik, hogy mi az autonómia, s 
amelynek során katalánok, dél-tiroli németek, baszkok, finnországi svédek is 
segíthetnek megértetni a ma még értetlenkedőkkel, hogy mit akarunk mi, 
székely magyarok. Nemzetközi lobbi kell és olyan összefogás, amelynek 
láttán, ím, Victor Ponta miniszterelnök is visszább lépett, midőn arról beszélt: 
nem lát kivetnivalót abban, hogy ha párbeszéd révén találnak rá megoldást, 
„minden helyhatóságnak lehessen saját jelképe, amelyet helyi szinten 
használ”. E kijelentésből messzemenő következtetéseket levonni nem sietek, 

de világosan látszik, hogy ha közös akaratunkat világosan meg tudjuk 
fogalmazni, azt fel tudjuk mutatni, s mellette, akár esik, akár fúj, ki tudunk 
tartani, annak lehet számunka kedvező eredménye. S az ilyen határozott 
kiállás Románia küszöbön álló közigazgatási újrarajzolása esetén is 
alkalmazható. Ezt jó lesz megjegyeznünk. S azt is, hogy bárki gúnyolódik, 
irodai bársonyszékéből üzenget, netán kioktat vagy önös szándékból 
számigál: a március tizedikén látott közakarattal szembemenni nem lehet.” 
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE 
2013. március 14. – március 29. 

 

Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója 
alkalmából Kárpát-medence-szerte rendezett ünnepi 

rendezvények 

 

Az országgyűlési képviselők részvételével zajló rendezvények külön 

megjelölve. 
 

Erdély 

Március 14-15.  

A Magyar Polgári Párt országos elnökségének programja 

Március 14-15.  

Székelyudvarhelyen kétnapos ünnepi műsort szerveznek 

Március 14-16.  

Háromnapos ünnepi megemlékezés Sepsiszentgyörgyön 

Március 14-16.  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Maros 
megyei szervezetei ünnepi megemlékezése Marosvásárhelyen 

Március 15. 16:00 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség fő rendezvénye 
Marosvásárhelyen, a Postaréten 

Március 15.  

Szeben megyében ünnepi műsorok, kiállításmegnyitók keretében 
emlékeznek  

Együtt ünnepelnek az ifjúsági szervezetek Kolozsváron 

Hunyad megyében minden magyarlakta településen emlékeznek 

Felvidék 

Március 14. 18:00 

Ünnepi megemlékezés Párkányban 

Március 14. 19:00 

Fogadás a komáromi Tiszti Pavilonban 

Március 15. 10:00 

Ünnepi műsor Dunaszerdahelyen  

http://itthon.transindex.ro/?hir=32391
http://itthon.transindex.ro/?hir=32359
http://itthon.transindex.ro/?hir=32356
http://itthon.transindex.ro/?hir=32381
http://itthon.transindex.ro/?hir=32381
http://itthon.transindex.ro/?hir=32363
http://itthon.transindex.ro/?hir=32363
http://itthon.transindex.ro/?hir=32379
http://itthon.transindex.ro/?hir=32379
http://itthon.transindex.ro/?hir=32378
http://itthon.transindex.ro/?hir=32380
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3318-unnepi-megemlekezes-parkanyban-1848-49-kapcsan
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3320-fogadas-a-komaromi-tiszti-pavilonban
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3232-forradalom-es-szabadsagharc-1848-49-unnepi-musor


Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 6. szám 

 21 

Március 15. 15:30 

Megemlékezés Pozsonyban a Medikus kertben  

Március 15. 16:30 

Az MKP nagymegyeri megemlékezése 

Március 15. 17:00 

Koszorúzás és ünnepi műsor Losoncon  

Március 15. 18:00 

Koszorúzási ünnepség Érsekújvárott  

Március 15. 19:00 

Ünnepi műsor Érsekújvárott a Csemadok-székházban  

Március 16. 14:30 – Beszédet mond Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya 

Megemlékezés Nyitraújlakon március 15-éről, valamint Esterházy 
Jánosról 

Március 17. 10:30 – beszédet mond Potápi Árpád János, a Nemzeti 
összetartozás bizottsága elnöke 

Ünnepi szentmise és megemlékezés Tardoskedden 

Március 17. 17:00 

Megemlékezés a Magyar Szabadságharcról Nánán  

Vajdaság 

Március 15. 19:00 

A Vajdasági Magyar Szövetség központi ünnepsége Szabadkán 

Március 15. 16:00 

Alkalmi műsor az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör előtt 

felállított Petőfi-szobornál 

Március 15. 16:00 

Ünnepi műsor Temerinben 

http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3321-marcius-15-i-megemlekezes-pozsonyban
http://www.mkp.sk/cikkek/hirek/2013/03/12/184849-hoseire-emlekezunk
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3310-koszoruzas-es-unnepi-musor-losoncon
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3277-koszoruzasi-unnepseg-ersekujvarott
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3278-unnepi-musor-marcius-15-e-alkalmabol-ersekujvarott
http://www.tardoskedd.sk/
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/3270-megemlekezes-a-magyar-szabadsagharcrol-nanan
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13123/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15109/Mcrcius-15-Unnepi-megemlekezes-Temerinben.html
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Kárpátalja 

Március 15. 12:00  

Beregszász megyei jogú város Polgármesteri Hivatala és az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség központi ünnepsége Beregszászon, a 
Petőfi-szobornál 

Március 15. 15:00 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi ünnepi rendezvénye 
Beregszászon, a Petőfi-szobornál 

Március 15. 17:00 

Központi Megemlékezés Ungváron, a Petőfi-szobornál  

Horvátország  

Március 17. 18:00 

Pélmonostor Város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának ünnepsége a 

Pátria szállodában 

Muravidék  

Március 15. 17:00 

Központi ünnepély Lendván 

 

*** 
 

Március 15. 12:30 

Elődeink hagyatéka – a Városi Múzeum állandó néprajzi kiállításának 
megnyitója 

Helyszín: Zenta, Városi Múzeum 

 

http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/hir641.html
http://www.karpatalja.com.ua/kmksz/hir641.html
http://muravidek.si/?p=1205&lang=hu

