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Az Európai Parlament elsöprő többséggel meg-
szavazta a veszélyeztetett európai nyelvek védelméről 
szóló jelentést, amelynek árnyékjelentés-tevője az Eu-
rópai Néppárt részéről Tőkés László erdélyi EP-kép-
viselő volt. 

„Mandátumom elkezdésekor európai kisebbségvé-
delmi kódex megalkotásának kezdeményezését tűz-
tem ki célul. A ma (2013. szeptember 11-én – szerk. 
megj.) megszavazott jelentés egy kiváló kiindulópont 
ebbe az irányba. Az általam benyújtott 26 módosító 
indítvány többségét elfogadták, egy másik része pe-
dig egyeztetett szövegezés által épült be a végleges 
szövegbe.” – fogalmazott Tőkés László a jelentés el-
fogadása kapcsán. Hozzátette: „A romániai magyarok 
anyanyelve, beleértve a székelyeket és a csángókat 
is, veszélyeztetett nyelvnek számít. A megszavazott 
jelentésnek tehát bennünket is védelmeznie kell. Örü-
lök annak, hogy román képviselők is megszavazták a 
jelentést. Románia kormányának is változtatnia kell 
eddigi politikáján.” 

Amint azt Francois Alfonsi jelentéstévő, az Eu-
rópai Szabad Szövetség (EFA) korzikai képviselője 
a szavazást megelőzően hangsúlyozta: „A kulturá-
lis sokszínűség az európai integritás egyik alapvető 

részeleme. Valamennyiszer egy nyelv kihal, európai 
örökségünknek egy részét veszítjük el. Éppen ezért a 
jelentés új lendületet és reményt hoz több millió euró-
pai számára, akik kultúrájukat és nyelvi örökségüket a 
jövő nemzedékeknek szeretnék átadni”.

A 645 igen-, 26 nem-szavazattal és 29 tartóz-
kodással elfogadott jelentés a maga nemében példa 
nélküli. Már a bevezetőben elmondja, hogy a jelen-
legi uniós eszközök nem teszik lehetővé az európai 
nyelvek megmentését, ezért a veszélyeztetett európai 
nyelveket végveszély fenyegeti. Tekintettel arra, hogy 
ezek a nyelvek az európai kulturális örökség részét 
képezik, a dokumentum mind az Európai Bizottság-
hoz, mind pedig a tagállamokhoz azzal a felhívással 
fordul, hogy változtassanak eddigi politikájukon, és 
konkrét cselekvési programokkal, politikákkal és költ-
ségvetési eszközökkel védjék meg a veszélyeztetett 
nyelveket. 

Tőkés László javaslatára az is bekerült a végső 
szövegbe, hogy a tagállamoknak szakítaniuk kell 
az asszimilációs törekvésekkel és „a veszélyeztetett 
nyelvi vagy etnikai közösségek iránti toleranciát”, a 
társadalmi elismerés, valamint a tisztelet szellemét 
kell tanúsítaniuk. Erdélyi képviselőnk indítványára an-
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nak elismerése is bekerült a szövegbe, hogy az anya-
nyelven való tanulás a leghatékonyabb eszköz, éppen 
ezért ezt minden életkori szinten, intézményes módon, 
költségvetési alapokkal is támogatni szükséges. 

Az EP által elfogadott szöveg mind az Európai Bi-
zottság, mind pedig egyes tagállamok eddigi gyakorla-
tát elmarasztalja. Ez utóbbiakat felszólítja, hogy azok, 
amelyek még nem tették meg, ratifikálják a Regioná-
lis és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját (1992), 
valamint a Kisebbségi Keretegyezményt (1995). Ez 
utóbbit erdélyi képviselőnk mellett Gál Kinga magyar 
és Herbert Dorfmann dél-tiroli német néppárti képvi-
selők is javasolták, akik szintén több módosító indít-
vánnyal járultak hozzá a tervezet végleges formájához. 

Bár Tőkés László egy, az egész Unióra érvényes, 
kötelező erejű irányelv elfogadását indítványozta, a 
képviselők, illetve az egyes frakciók végül is csak egy 
olyan kompromisszumos megfogalmazásban tudtak 
megegyezni, hogy az Európai Bizottság kedvező intéz-
kedéseket foganatosítson a szóban forgó közösségek 
érdekében. Ennek megfelelően, a jelentés „felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Szerződés szerinti 
hatáskörükön belül igazítsák ki az Európai Unió po-
litikáit”, és felkéri az Európai Bizottságot, hogy ve-
gye számba, milyen lehetséges intézkedéseket fogana-
tosíthat.

A jelentés külön is kiemeli a modern kommuni-
kációs eszközök fontosságát, a veszélyeztetett nyelvek 
meglévő értékeinek digitalizálását, valamint az eddigi 
ún. kísérleti projektek tapasztalatainak hasznosítását. 
A szöveg az önkormányzás sikeres tapasztalataira is 
utal, ugyanis „javasolja, hogy a veszélyeztetett nyelvi 
közösségeket a nemzetközi közösség és a tagállamok 
ruházzák fel jogokkal annak elismerése érdekében, hogy 
nyelvük használata és megőrzése mind saját közössé-
gük, mind pedig Európa számára értéket jelentsen”.

Délután az EFA szervezésében nagy érdeklődés 
övezte sajtóértekezletre került sor. Francois Alfonsi 
általános ismertetőjét követően az EP különböző po-
litikai csoportjaihoz tartozó képviselők értékelték a 
rendhagyó jelentés, valamint a nyelvvédelem és a nyelvi 
jogok fontosságát.

Jill Evans, az EFA-frakció velszi elnökasszonya 
metaforikus értelemben szólt egy – szinte ismeretlen 
– szigetlakó népközösség 1974-ben elhalálozott utol-
só tagjáról, akinek halálával anyanyelve is sírba szállt. 
Európa ereje nem csak gazdasága erejében áll, hanem 
a nyelvi sokszínűség gazdagsága is erősíti kontinensün-
ket – hangsúlyozta a képviselőnő.

Tőkés László az EFA és a Kisebbségi Frakcióközi 
Munkacsoport (intergroup) tagjai által képviselt nem-
zeti és kisebbségi közösségek iránti szolidaritással 
méltatta Alfonsi jelentéstévő munkáját. Örömét fejez-
te ki amiatt, hogy miközben az EU különleges figyel-
met szentel az állat- vagy a növény- és a természetvé-
delemnek – ez esetben az EP végre a nyelvvédelemre 
is kellő figyelmet fordít. Ezzel együtt kritikus módon 
szólt arról a törekvésről, mely a jelentés szerkeszté-
se során csak a nyelvek veszélyeztetett voltáról akart 
hallani, mereven elválasztva ettől az emberi és nemze-
ti jogaikban korlátozott kisebbségi közösségek ügyét. 
Példaként a romániai csángók és a szerbiai vlachok 
esetét említette, akiket éppen nyelvi asszimilációjuk 
révén fosztanak meg önazonosságuktól. Végezetre a 
bulgáriai román közösség helyzetére hívta fel a fi-
gyelmet, a hivatalosan elismert 5500-as lélekszámmal 
szemben mintegy 150 ezren élnek románok a balkáni 
országban, teljes mértékben megfosztva az anyanyel-
vükön való tanulás jogától. Európának meg kell vé-
denie saját népeit és polgárait – hangoztatta erdélyi 
képviselőnk.

Strasbourg, 2013. szeptember 11.
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ JÚLIUSI 
ESEMÉNYNAPTÁRA
Július 1–4. 
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Július 4–6. 
●Nagyvárad 
10. Partiumi Írótábor  
Az írótábor bezárása. Díjátadás
Hagyomány, haladás, megmaradás címmel a Partiu-
mi Magyar Művelődési Céh és a Partiumi Írótá-
bor Egyesület tizedik alkalommal szervezett írótábort 
Nagyváradon. A jubileumi rendezvény középpontjában 
az 1943-ban Balatonszárszón zajlott írótalálkozó és 
konferencia volt, amely a magyar társadalom és gazda-
ság második világégéssel összefüggő kérdéseinek meg-
vitatását szorgalmazta. Húsz meghívott előadó érteke-
zett az írótáborba. Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az írótábor állandó vendége és támogatója 
a zárónapon elhangzó, Szárszó – múlt, jelen, jövendő 
című előadásában rámutatott azokra a társadalmi fo-
lyamatokra, amelyek a 40-es évek elején, egy vesztett 
háború fenyegetettségében bontakoztak ki, és amelyek 
a szárszói konferencia legfőbb kérdéseit vetették fel. 
Az írótábor zárónapján díjátadásra került sor: idén Me-
zey Katalin budapesti prózaíró, költő, a legendás Ki-
lencek költőcsoport tagja vehette át Tőkés Lászlótól a 
Partiumi Írótábor díját. A díjazottat Ködöböcz Gábor 
irodalomtörténész méltatta. A találkozó főszervezője, 
Barabás Zoltán nagyváradi költő, a Partiumi Írótábor 
Egyesület elnöke zárta a háromnapos, programgazdag 
tanácskozást.     

Július 8–11.
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Július 12. 
● Budapest 
20. Magyarságismereti Mozgótábor
Huszadik alkalommal került megrendezésre a Fiatalok 
Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor című 
program a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány szervezésé-
ben, melynek keretében minden évben 135 határon túli 
középiskolás látogat el Magyarországra. A 16 napos 
program alatt a résztvevők megismerik Magyarország 
legfőbb történelmi emlékhelyeit, természeti és kultu-
rális értékeit, emellett pedig előadásokon, csapatépí-
tőkön vesznek részt. A tábor lehetőséget teremt a 
legtehetségesebb határon túli középiskolások számára 
megismerkedni egymással, megerősödni magyarság-
tudatukban és rávilágít a felelősségteljes szerepválla-
lás fontosságára saját közösségeikben. Tőkés László 
EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke évek óta visszatérő meghívottja a mozgótábornak. 

Idén a magyar kormány vezető politikusainak társasá-
gában, a Budapesten megtartott zárónapon találko-
zott a tábor résztvevőivel.

Július 13.
● Szentendre
Látogatás a Partiumi Keresztény Egyetem művészhall-
gatóinak nyári táborában

Július 15.
● Nagyvárad
PUPA-PKE vezetőségi megbeszélés

Július 20.  
● Csákvár
A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó 
Szolgálat évi szimpóziuma. Előadás.
A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó 
Szolgálat (NyEMRLSz) által a Magyar Református 
Világszövetség (MRVSZ) megalakulásának 75. év-
fordulója alkalmából szervezett hittudományi szimpó-
zium fő témája a reformátusság globális küldetése, 
valamint a „világszerte szétszórt magyar reformátusok 
jövőbe utat nyitó erkölcsi felállása” volt. A témában 
Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püs-
pöke, Tőkéczki László, a Dunántúli Egyházkerület 
főgondnoka, Tóth Miklós, a Lelkigondozó Szolgálat 
titkára osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A 
tanácskozás délutáni részében Tőkés László, a Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerület volt püs-
pöke, az MRVSZ utolsó elnöke a Világszövetség jeles 
évfordulójáról megemlékezve a világ minden részén 
élő magyar reformátusság egyetemes hitbeli felada-
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tairól, krisztusi hivatásáról, illetve küldetéséről szólt.

Július 21.  
● Nádasdaróc
 Vasárnapi alkalmi istentisztelet
 Kárpát-medencei Daróc települések találkozója

Július 26. 
● Tusnádfürdő
 Orbán Viktor miniszterelnök találkozója a Kár-

pát-medencei külhoni magyar vezetőkkel

Július 27.
 ● Tusnádfürdő
 Orbán Viktor miniszterelnök találkozója az EMNT 

és az EMNP vezetőivel
● A 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem záróelőadása
 A magyarországi Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány és az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács 
(MIT) által közösen szervezett Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktábor cselekvő részvételre sarkal-
ló jelmondatot választott idén. „A Mi időnk” jelszó 
az idei legfontosabb témakörre, a küszöbön álló te-
rületi-közigazgatási átalakításra utal, figyelmeztetve 
arra, hogy nincs időnk a halogatásra: az erdélyi ma-
gyarságnak minden lehetséges eszközzel küzdenie kell 
a történelmi régiókat felszabdaló kormányzati tervek 
ellen. Az idei diáktáboron minden eddiginél több 
külföldi autonómia-szakértő vett részt, azt a megy-

győződést erősítve, hogy az erdélyi magyarságnak 
nem bukaresti irányítású fejlesztési régiókra, hanem 
sajátos jogállású – autonóm – közigazgatási régiók-
ra van szüksége. A „Tusványos” néven ismertté vált 
diákfesztiválról nem hiányoznak a már megszokott 
témák sem, úgymint a magyar-magyar párbeszéd, az 
erdélyi felsőoktatás helyzete, a határok fölötti nem-
zetegyesítés, a magyar ifjúságpolitika helyzete, a glo-
balizáció és a nemzeti érdekek kapcsolata, a moldvai 
csángók identitásának megőrzése stb. A bálványosi 
szabadegyetem legnagyobb érdeklődésre számot tar-
tó eseménye idén is Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke és Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke vasárnap délelőtti közéleti 
fóruma volt, amelyet Németh Zsolt külügyi állam-
titkár moderált.  

Július 31. 
● Kassa
 A Magyar Református Lelkészegyesület Nyári Konfe-

renciája. Előadás: A keresztyénség és Európa.
 A Magyar Református Lelkészegyesület Nyári Kon-

ferenciája alkalmából Tőkés László EP-képviselő 
Európa idei kulturális fővárosában, Kassán tartott 
előadást A keresztyénség és Európa címmel. 

 

TÖBB FIGYELMET
A VESZÉLYEZTETETT NYELVEKNEK!

Nagy többséggel szavazta meg az Európai Parla-
ment a veszélyeztetett nyelvek védelméről szóló parla-
menti határozatot, mely dokumentum néppárti felelő-
se Tőkés László erdélyi európai parlamenti képviselő 
volt. A döntéssel az EP határozott üzenetet közvetít 
az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak: a kisebb-
ségi nyelvek fennmaradása érdekében a nyelvi jogok 
biztosításának megerősítésére, állami és közösségi tá-
mogatásra van szükség. Gál Kinga fideszes képviselő 
számos módosító indítvánnyal élt, elsősorban a kisebb-

ségi magyar nyelvhasználatra, ezen belül a csángók 
magyar nyelvhasználatára vonatkozóan. Így került 
be a szövegbe, hogy az országoknak nem teherként, 
hanem értékként és lehetőségként kell tekinteniük a 
területükön beszélt összes nyelvre. A fideszes képvise-
lő egy másik módosítójában kiemelte azt is, hogy egy 
nyelv egy bizonyos területet érintően is lehet veszé-
lyeztetett, amennyiben az adott nyelv a területen tör-
ténelmileg beszélt nyelvnek számított. Ezért is fontos 
a népszámlálási adatok nyomon követése e tekintetben 
– ez a szórványban élő magyarság számára fontos ren-
delkezés. A néppárti politikus továbbá a média és az új 
technológiák szerepének hangsúlyozását is kiemelten 
fontosnak tartotta, hiszen ezek támogatása komoly 
szerepet játszhat a veszélyeztetett nyelvek fennmara-
dásában, megőrzésében, illetve a generációk közötti 
átörökítésben. 

Gál Kinga a szavazást követően elmondta, hogy az 
Európai Parlament 2003 óta nem fogadott el regio-
nális, kisebbségi vagy veszélyeztetett nyelveket érintő 
jelentést. Ezért is fontos a nagy többséggel elfogadott 
határozat.

Forrás: http://fidesz-eu.hu/
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PÁRBESZÉD SZERBIA VALLÁSI VEZETŐIVEL
2013. július 9–10-én Brüsszelben, az Európai Bizott-

ság szervezésében Európai Uniós párbeszéd Szerbia 
vallási vezetőivel címmel  került sor arra a rendez-
vénysorozatra, melynek keretében tegnap (2013. július 
10-én – szerk. megj.) délelőtt a szerb ortodox egyház, 
a római katolikus, a református és az evangélikus ma-
gyar kisebbségi egyházak, valamint a muszlim és zsi-
dó közösségek vezető képviselői az Európai Parlament 
képviselőivel találkoztak. A reformátusok részéről Ha-
lász Béla püspök, a római katolikusok nevében Német 
László megyéspüspök, az evangélikusok képviseletében 
pedig Dolinszky Gábor püspökhelyettes vett részt a 
tanácskozáson, mely Szerbia uniós csatlakozásának út-
ját volt hivatott egyengetni, az egyházakkal folytatott 
párbeszéd eszközével.

A találkozót megnyitó Eduard Kukan szlovák nép-
párti képviselő, az Európai Parlament délkelet-európai 
országokért felelős delegációjának vezetője az egyhá-
zak szerepét hangsúlyozta, a szerbiai demokratikus 
változások és az európai integráció összefüggésében. 
Mint mondotta, Szerbia Európa része, de sokat kell 
még tenni azért, hogy a háborúk által meggyötört or-
szág beilleszkedjen a demokratikus országok közössé-
gébe.

Ezt követően Maria Eleni Koppa görög szocialis-
ta képviselő, és az európai zöldeket képviselő, szintén 
görög Nikos Chrysogelos szólaltak fel hangsúlyozván: 
mivel Görögország, Románia, Bulgária és Horvát-
ország már tagjai az Uniónak, mindent meg kell tenni 
Szerbia csatlakozása érdekében. 

A tanácskozást levezető Surján László magyar 
néppárti képviselő, az Európai Parlament alelnöke a 
nyugat-balkáni térség elnevezésének fogalmi tisztázása 
rendjén Délkelet-Európáról beszélt. Erről a parlament 
elnökségében is vita folyt, és végül is ez utóbbi megne-
vezés mellett döntöttek.

Róza Thun lengyel néppárti képviselő az egyesült 
Európa keresztény gyökereiről fejtette ki gondolatait. 
Katolikus, illetve keresztény felfogás szerint elfogad-
hatatlan, hogy az Unió egyre vallásellenesebb. A ke-

resztényeket és a keresztény értékeket nem csupán a 
világ számos országában tapasztalható üldözéstől kell 
megvédeni, de tiszteletben tartásukat és védelmüket 
Európában is meg kell követelni.

Ugyanezt hangsúlyozta Alojz Peterle néppárti poli-
tikus, Szlovénia volt miniszterelnöke is, aki az Európai 
Konvent egykori tagjaként a francia és belga baloldal 
keresztényellenes magatartását a néhai jugoszláv kom-
munista párt egyházellenességéhez hasonlította.

Tőkés László képviselő előadását felvezető szava-
iban az Európai Bizottság nevében jelen lévő Wen-
ceslas de Lobkowicz bővítésért felelős főigazgató 
szerepét méltatta. „Hat-hét évvel ezelőtt, az erdélyi 
magyarok és egyházak társaságában mi kopogtattunk 
Lobkowicz úr ajtaján, Románia csatlakozása ügyében, 
ma viszont már vele együtt osztozhatunk a szerbiai 
vendégek hasonló problémáiban.” Előadásában az er-
délyi képviselő romániai tapasztalatai alapján hívta 
fel a figyelmet annak veszélyére, hogy az integráció 
mihamarabbi elérése céljából történő politikai takti-
kázás és haszonszerzés nehogy háttérbe szorítsa a 
valós csatlakozási feltételek és követelmények teljesí-
tését. „Erdélyi kisebbségi magyar egyházaink mind a 
mai napig fájlalják, hogy annak idején sok tekintetben 
pusztán politikai eszköznek használták őket, és hogy 
kisebbségi, közösségi jogaikat, egyházi és vallásszabad-
ságukat teljes mértékben mindmáig nem sikerült visz-
szaszerezniük” – zárta beszédét Tőkés László.

A szerbiai egyházi vezetők hozzászólásaikban ál-
talában véve az európai integráció melletti elkötele-
zettségüket juttatták kifejezésre. A vajdasági magyar 
egyházak sajátos problémái nem vetődtek fel a meg-
beszélésen. A szerb ortodox egyház egykori – jugoszlá-
viai – országos egységének jegyében, érdekes módon, 
küldöttségükben a Macedóniába és Montenegróba 
szakadt ortodox egyházrészek magas rangú képviselői 
is részt vettek. Koszovó égető kérdése szintén nem 
került előtérbe.

Brüsszel, 2013. július 11. 
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„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánk-
tól és az Ő szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól” – az 
Apostol szavával köszöntöm az egybegyűlteket.

Előadásában Orbán Viktor miniszterelnök úr – 
egyebek mellett – azt találta mondani, hogy Európa 
válságára nem az európai intézményeknek, hanem a 
nemzetállamoknak kellene a választ megtalálniuk. 
Határon túlra szakadt magyarként ebbe magunkat 
is beleértem, hiszen egyazon nemzet tagjai vagyunk, 
következésképpen a megoldáskeresésben „Erdélyor-
szágnak” is szava lehet. Habár nem önálló „nemzetál-
lam”, mindazáltal nekünk is van szavunk Európához, 
hogyha másban nem is, de a nemzetek együttélése, a 
kisebbségek, a közösségi önrendelkezés, az autonómia 
ügyében, és mindazon kérdésekben, amelyek ebbe a 
fogalomkörbe tartoznak, mindenképpen. 

Az európai és a nemzetpolitikai megoldások ke-
resésében büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan fo-
lyamatnak vagyunk részesei, mely a bálványosi, illet-
ve tusnádfürdői nyári szabadegyetemben ölt testet a 
leghitelesebben. Annak idején az Antall József által 
meghirdetett 15 milliós magyarság eszmei közössé-
géből indultunk ki és indultunk el a magyar–román, 
magyar–magyar párbeszéd útján. A határok fölötti 
nemzetegyesítés cselekvő alanyaiként lehettünk tanúi 
a státustörvény létrejöttének s a magyarigazolvány be-
vezetésének, majd a nemzetpolitikai folytonosság sza-
kadozásának hosszúra nyúló időszakát átvészelve, a 
második Orbán-kormány kezdetével kapcsolódhattunk 
vissza újból a Bálványos/„Tusványos” által fémjelzett 
nemzetépítő folyamatba.

A minap olvashattuk, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint ma már sajnos nem 15, hanem 
csupán 10,5 millióan vallják magukat magyarnak az 
egész Kárpát-medencében. Nos, hogyha ez így volna, 
akkor még az eddiginél is nagyobb szükségünk van 

egymásra, arra, hogy a 2010-ben meghirdetett Nem-
zeti Együttműködés Rendszerébe bekapcsolódva 
erőnket összeadjuk. 

Ennek a gondolatnak a jegyében köszöntöm va-
lamennyi vendégünket ezen „az ősi román földön” – 
amint Liviu Dragnea elvtárs a mi Székelyföldünket 
nemrégen titulálta…

 Nagyon hiányolom, hogy Traian Băsescu államel-
nököt, szabadegyetemünk gyakori résztvevőjét nem 
üdvözölhetjük körünkben. Németh Zsolt államtitkár 
úrral – az alapítókkal – együtt is csak fájlalnunk le-
het, hogy noha ez a tábor valamikor a román–magyar 
párbeszéd műhelyeként indult útjára, ez a „párbeszéd” 
gyakorta „perbeszédbe” csapott át, olyannyira, hogy 
utóbb csak kevesen bátorkodtak eljönni körünkbe… És 
akkor még hol állunk attól, hogy „rendezzük végre kö-
zös dolgainkat”?!  

Akárhogyan is volna, Testvéreim, engedjétek meg, 
hogy kinyilvánítsam: ezen a napon mi egy autonóm 
székely településen, a tusnádfürdői önkormányzat 
területén gyűltünk össze – élén Albert Tibor polgár-
mesterrel. Tovább szélesítve a kört: akár tetszik, akár 
nem, mi a székely autonóm térség egyik nevezetes 
üdülőközpontjában vagyunk együtt – immár másfél év-
tizede.

„A mi időnkről” szól ez a tábor. (...)
 Magyarságunk „hivatalosai” azzal csendesítgetnek, 

hogy ráérünk majd szeptemberben tüntetni a lopakodó 
regionalizáció ellen és az autonómia érdekében, mivel 
még „nincs itt az ideje”. Milyen ismerősen hangzik… 
Közel negyed százada próbálnak visszafogni ezzel. Li-
berális és rejtőző MSZP-és politikusaink kezdettől fog-
va, de legalábbis 1992, a Kolozsvári nyilatkozat óta 
mondogatják, hogy most még nem jött el az ideje, 
még alkalmatlan az idő a cselekvésre. Sőt még arra 
sem restek, hogy bojkottálják azoknak a fellépését, 
akik úgy gondolják, hogy „mindennek rendelt ideje van” 
(Préd. 3,1), és megérett az idő a cselekvésre… 

 Világosan kell látnunk, hogy: ez a játék időre megy! 
Hogyha nem cselekszünk, „amíg ideje van ennek”, ak-
kor helyrehozhatatlan és végzetes mulasztást követünk 
el – aminek nemcsak mi magunk, hanem gyermekeink 
és unokáik fogják meginni a levét…(...)

 Testvéreim, az itt a kérdés, hogy mennyire futja 
még az erőnkből. Az időnk fogy. Rendelkezünk-e még 
kellő erő- és időtartalékokkal? 1989-ben Temesváron, 
majd Nagyváradon azt mondottuk, hogy: „kegyelmi 
időket” élünk. Csodával határos szabadulásunk idején 
valóban így tűnt, és jól is indult minden. Azóta azon-
ban joggal tevődik fel a kínzó kérdés: ki tudtuk-e hasz-
nálni kellő mértékben Isten adta „kegyelmi időnket”?!

 Összehasonlításképpen gondoljunk a két világhábo-
rú közötti, száz sebből vérző, csonka Magyarország-
ra. Akkor, csekély két évtized alatt – annak árnyolda-
lait nem számítva – új, modern Magyarország épült 
fel. Most viszont, 23 év elteltével, demokráciában és 

TŐKÉS LÁSZLÓ TUSVÁNYOSI ELŐADÁSA: 
CSELEKEDNÜNK KELL, AMÍG VAN IDŐNK
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békeidőben, ugyan bizony mire jutottunk? Pedig még 
a II. világháborút követő bolsevizmus rémuralma sem 
fenyeget bennünket: a kommunizmus egyszer s min-
denkorra véget ért – s ama „kegyelmi időt” mégsem 
voltunk képesek kihasználni…

 De talán még mindig nem késő! Talán még maradt 
valamennyi „a mi időnkből”. Mostani helyzetünkben na-
gyon meg kell néznünk, hogy „amíg időnk van”, mit 
cselekszünk. Mert itt már régóta nem opcionális po-
litikai választásról vagy öncélú pártpolitikai „játszado-
zásról” szól a történet, hanem – amint Borbély Zsolt 
alelnökünk megállapította – itt már „a lét a tét”.

Éppen idejében, az utolsó órák egyikében szólalt meg 
a bányavidékiek Új kiáltó szava – meg is hurcolták, le 
is torkollták szegény honfitársainkat, akik kilencven év 
után, maroknyi hű magyarként voltak bátrak megismé-
telni Kós Károlyék egykori Kiáltó szavát… 

Márton Áron sem volt rest, amikor 1946–1947 for-
dulóján, jeles kortársaival összefogva, memorandum-
ban fordult a párizsi békekonferenciához Észak-Erdély 
ügyében. Ugyanúgy Petru Groza miniszterelnöknél 
tette szóvá Romániához visszacsatolt erdélyi magyar-
ságunk jogfosztottságát. Kemény börtönbüntetéssel 
kellett fizetnie érte…

Igen, akkor még azt tette az Egyház, amit tennie 
kellett... Nem mondta azt, hogy „nem politizál”.  „Nu 
te băga în politică”: „ne avatkozz be a politikába” – 
mondták nekem is nemegyszer a szekusok. „Te csak 
imádkozzál, és ne politizálj” – mondta rossz emlékű 
püspökelődöm is, amikor számonkérésre Váradra ci-
tált… De hallgathat-e az Egyház, amikor szólnia kö-
teles? Tetszett volna ez Bukarestnek, tetszett volna a 
Román Kommunista Pártnak és a nemzetáruló magyar 
vezetőknek – de aki az Úr szolgálatába szegődött, pár-
tokon innen és túl, csak egyet tehetett: vállalnia kellett 
azt a jó értelemben vett egyházpolitikát, amely tulaj-
donképpen nem más, mint az Egyház hitéből fakadó 
erkölcspolitika.

Testvéreim! Nincs más választásunk, amikor a lét 
a tét, akkor cselekednünk kell, „amíg időnk van”! Erre 

figyelmeztetnek – egyebekkel együtt – a sokasodó év-
fordulók, ezek között is pedig a nagy Erdélyi tüntetés, 
amely éppen 25 éve zajlott, Budapesten. 

A rendszerváltozás folyamatába beillő, korszakos 
jelentőségű eseménynek voltak tanúi és cselekvő részt-
vevői azok, akik 1988. június 27-én, a Hősök terén, 
százezres sokaságban felemelték szavukat Erdély vé-
delmében.

Tíz évvel ezelőtt Szatmárnémeti Erdélyi Közgyű-
lésünket a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let szervezte meg, hogy a nemzeti önrendelkezés ügyét 
a szőnyeg alól a felszínre hozza, estéből az erdélyi 
autonómia politikáját magasba emelje és zászlajára 
tűzze. Ennek nyomán indult útjára az erdélyi Fórum 
Mozgalom, és alakult meg 2003 folyamán az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Székely Nem-
zeti Tanács.

Vannak ilyen alkalmak. Amikor „ideje van a szólás-
nak” (Préd. 3,7), akkor nem hallgathatunk. A cselek-
vés idejét nem mulaszthatjuk el. „Gyáva népnek nincs 
hazája” – mondja a Költő. Nemhogy hazája: autonó-
miája sincsen…

Ez a szellemiség vezérelt bennünket tavaly szeptem-
berben is, az Igazság Napján, amikor a sepsiszent-
györgyi Református Székely Mikó Kollégium ügyében 
tüntettünk tízezrével, történelmi egyházaink közössé-
gében.

Idén, március 10-én a Székely Szabadság Napja 
gyűjtött össze minket, a Székely Vértanúk marosvásár-
helyi emlékművénél. Kár, hogy szinte teljesnek mond-
ható összefogásunkat a hivatalos magyar érdekszövet-
ség akkor bojkott alá helyezte. Alig néhányuknak akadt 
bátorsága, hogy mégis eljöjjön Székelyvásárhelyre…

Elszalaszthatatlan alkalmak az ilyenek. Van, ami-
kor tiltakoznunk kell valamely jogtalanság ellen, s van, 
amikor valamely közös célért kell kiállanunk egy-egy 
tüntetésen. Most éppen a Románia mesterséges te-
rületi újrafelosztása elleni tiltakozásnak érkezett el az 
ideje, mely az erdélyi történelmi régiók felszabdalásával 
fenyegeti kisebbségi magyar közösségünket, Székely-
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földet és Partiumot. Július 20-án ez ellen szólaltunk 
fel Erdély több mint száz városában, településén – az 
Erdélyi Magyar Néppárt és az EMNT szervezésében.

 Ez az esztendő az Európai Polgárok Éve, mely 
az európai jogokról és kötelességekről szól. Legyetek 
öntudatos, cselekvő európai és erdélyi – romániai – 
polgárok, olyan magyar polgárok – „világnemzetünk” 
polgárai (Orbán Viktor) –, akik kiállnak a gátra, ami-
kor „hí a haza”. A kommunista restaurációnak nem 
szabad engednünk. Márpedig Románia, illetve Erdély 
területének újrafelosztása mi más volna, ha nem egy 
tipikus nacionalista, soviniszta, nacionál-kommunista 
restaurációs törekvés, Ceauşescu „Kondukátor” rossz 
szellemében…? (...)

A területi átszervezés örve alatt véghezvitt asszimi-
láció végigkíséri Románia 20. századi történetét. Már 
az 1950-es közigazgatási törvény úgy húzta meg 
az 58 romániai megyéből létrehozott 28 tartomány 
és 177 „rajon” (a.m. járás) határait, hogy az adott 

– erdélyi – területi egységeken belül a kisebbségi ma-
gyarság számarányát a minimálisra csökkentsék. Nem 
bocsátkozom részletekbe, szemléltetésképpen talán 
elég, hogyha az előzőleg fennállott négy székely megye 
(Maros, Udvarhely, Csík, Háromszék) példáját hozom 
fel, amelyeket egészen természetellenes módon az újan 
létrehozott Sztálin és Maros tartományokba olvasz-
tották.

Ez az állapot csupán 1952-ig állott fenn. Akkor, 
sztálini nyomásra – lám, még ő is megengedőbb volt 
irányunkban, mint a román nacionál-kommunisták – 
létrehozták a Magyar Autonóm Tartományt. A tar-
tomány lakosainak akkor mintegy 77%-a volt magyar 
nemzetiségű, mígnem 1960-ban Maros Magyar Au-
tonóm Tartomány néven a közigazgatási régiót újból 

át nem szabták, a magyarság számbeli részarányát 77-
ről 61%-ra csökkentve.

Ceauşescu hatalomra jutását követően a román 
asszimilációs politika újabb lendületet vett, és immár 
szinte nem ismert határokat. Ennek részleteire újból 
csak nem térhetünk ki. Elég, hogyha az 1968-as me-
gyésítést említjük meg, amely a többségi székely ma-
gyarságot az újan létrehozott Hargita és Kovászna 
megyékbe szorította be.

A mostani közigazgatási régióátszervezési tervek 
viszont még a „Kárpátok Géniuszának” művén is túl 
akarnak tenni, nevezetesen amit ő sem merészelt meg-
tenni: a szűken vett székely megyéket is fel akarják 
bontani és át akarják csoportosítani. (...)

És ennek kapcsán hadd említsük meg ugyanakkor 
a szlovákiai területi átszervezés riasztó esetét és 
ómenét. Közismert, hogy az 1996-os közigazgatási át-
szervezés nyomán Felvidéken csak két olyan megye 
– a nyitrai és a nagyszombati – maradt, melyekben 

20% fölötti arányban él a magyarság. Ceauşescu neve 
mellé a Mečiar neve kívánkozik, akinek megyésítési 
törvényét utóbb – sajnos – a 2001-es Dzurinda-féle 
önkormányzati jogszabály is megerősítette. Mindennek 
tetejében, római segédlettel, a katolikus egyházme-
gyéket is oly módon alakították át, hogy valamennyi-
ben abszolút kisebbségbe kerüljön a hívő magyarság. 
És ezzel a kör be is zárult…

Márpedig mi, erdélyi magyarok nem akarunk erre 
a sorsra jutni. Ezért utasítjuk vissza határozottan a 
Ponta–Antonescu-féle ⅔-os többségű romániai „de-
mokratúra” európainak álcázott regionalizációs mes-
terkedéseit.

Déli szomszédainkra tekintve óvatos bizakodással 
fogadjuk az utóbbi időben végbement szerb–magyar 



9

dEPutáció

közeledést. Hogyha már Áder János és Tomislav Ni-
kolić államelnökök a megbékélés útjára léptek, akkor a 
Traian Băsescu elnök „megrendelésére” készült Tismă-
neanu-jelentéssel a kezünkben igenis nyíltan mondjuk 
ki, hogy a román nacionál-kommunizmus idején meny-
nyit és milyen károkat szenvedett az erdélyi – és a 
moldvai csángó – magyarság, és azt, hogy igenis végre 
el kell jönnie a beismerés, a magyarság megköve-
tése, a megbékélés, valamint a jóvátétel idejének. 
Addig ugyanis mindhiába akarunk érdemi változást, 
amíg még az igazságot sem vagyunk képesek beval-
lani…

Még a román kezdeményezésre született, jócskán 
megszépítő jellegű Tismăneanu-jelentés tükrében néz-
ve is döbbenetesek azok a számadatok, melyek Erdély 
lakossága nemzetiségi összetételének az erőszakos 
megváltoztatásáról vallanak, az 1948–1992 közötti 
időszakban. (...) Összegzésében maga a jelentéstévő 
állapítja meg. hogy: „a magyarok arányának csökkené-
se az összes – erdélyi – városok lakosságának körében 
drámai”. Eszerint míg a román összlakosság városi 
szinten 310%-kal növekedett, ezzel szemben a városi 
magyarság számának növekedése az intenzív városi-
asodásnak ugyanabban az időszakában csupán 61% 
volt.

Románia regionális átszervezésének a kérdésére 
visszatérve: az erőltetett asszimiláció közel egy év-
százados tapasztalataiból kiindulva az erdélyi magyar-
ságnak igencsak komoly félnivalója van az újabb „szisz-
tematizálási” tervektől. A helyzet ismeretében az Eu-
rópai Parlamentben már tavaly felszólaltam az akkori 
demokrata-liberális kormányzat által kezdeményezett 
régióátalakítási tervek ellenében. Már akkor is az Ön-
kormányzatok Európai Chartájára, a Regionális vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájára, az Európai 
Kisebbségi Keretegyezményre, valamint a Román–Ma-
gyar Alapszerződésre hivatkoztam, melyek egyaránt ki-
mondják, hogy adott területek, illetve régiók etnikai 
összetételét nem szabad mesterséges módon meg-
változtatni. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy 
ezek, a Románia által is törvénybe iktatott dokumen-
tumok területi-adminisztratív átalakítások esetén nép-
szavazást írnak elő, a helyi lakosság véleményének a 
megkérdezésére.

Európa polgáraiként ezekhez, a Románia által is 
elfogadott nemzetközi normákhoz nekünk, erdélyi ma-
gyaroknak is szilárdan ragaszkodnunk kell!

Az Európai Polgárok Évében határozottan ki kell 
kötnünk, hogy a mi beleegyezésünk nélkül – és tegyük 
hozzá: a józan és félre nem vezetett román polgártár-
saink akarata nélkül – ezt a gyalázatot, ezt a „békés” 
genocídiumra jellemző átszervezést és háttérbe szorí-
tást nincs joguk elkövetni velünk.

Legyen egészen világos, hogy mi, magyarok nem 
akarunk a szinte teljesen kipusztult erdélyi zsidók, 
nem akarunk az erdélyi szászok és svábok sorsára 
jutni! Mintegy 800 ezren voltak a németek – s ma-
radtak mára nem többen, mint 36 ezren. A zsidók a 
II. világháború után is még mintegy 140 ezren éltek 
Romániában – lélekszámuk mára 10 ezer alá zuhant. 
A Ceauşescu-féle kiárusítási politikának tulajdonít-

hatóan valamennyien eltűnőben vannak Erdély etnikai 
térképéről. Nagyon hiányzanak nekünk – hiszen termé-
szetes szövetségeseinket veszítettük el bennük…

Időm végére érve, hadd fordítsak a szón, köszöne-
tet mondva vendégeinknek, Orbán Viktor miniszter-
elnök úrnak mai együttlétünkért. Habár a szokványos 
kifejezés aligha alkalmas elismerésünk tolmácsolására: 
hadd gratuláljak Önöknek ugyanakkor az uniós túl-
zottdeficit-eljárás megszüntetéséhez, valamint a tele-
kommunikációs adó ügyében elért, biztató sikerükhöz. 
Hasonlóképpen – gondolom – az egész népes közönség 
egyetértésével és együttérzésével fejezhetem ki elis-
merésünket a megáradt Dunával vívott „árvízi csa-
tájuk” iránt, mely küzdelemből mi, erdélyiek is méltó 
módon igyekeztünk kivenni a részünket.

Nagyon megpróbálja az Úristen az Orbán-kormá-
nyokat. Hol árvízzel, hol vörösiszap-katasztrófával 
kezdik, hol árvízzel, hol a Nemzetközi Valutaalappal 
folytatják… És akkor a Tavares-féle jelentésről még 
nem is szóltam…

Végezetre akaratlanul is ide kívánkozik egy beszé-
des párhuzam. Az 1989-es rendszerváltozás kezdetén 
akadt Magyarországon egy fiatalember, aki hazaküldte 
a szovjet csapatokat... Ma ez a fiatalember – kissé 
megemberesedve – kormányozza közös hazánkat, és 
ott tartunk, hogy 24 év múltával, íme, már az IMF 
csomagol…

/Tőkés László tusnádfürdői előadásának szerkesz-
tett szövege/ 

A beszéd elhangzott Tusnádfürdőn, a 24. Bálványo-
si Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében, 2013. 
július 27-én.

Kiegészítés

Tőkés László tusnádfürdői előadása kapcsán feltett 
kérdésekre adott egyik válasza (részlet, szerkesztett 
változat)

(…) Azt kérem Orbán Viktor miniszterelnök úrtól 
és kormányától, hogy fokozatosan a nemzeti együtt-
működésnek ezt a rendszerét (NER) építsék tovább. 
Kérem azt is, hogy vállaljanak védhatalmi státuszt 
a határon túli magyarok, Erdély iránt, mint ahogyan 
Ausztria tette ezt az olaszországi Dél-Tirol esetében. 

Ezen a helyen, egyúttal azt is javasolom az erdélyi-
eknek, hogy bízzuk rá szakemberekre, és alkossuk meg 
Erdély zászlaját. Megvan a székely zászló, legyen Er-
délynek is zászlaja, hiszen ez egy olyan nagyrégió, mely 
méltó arra, hogy saját szimbóluma – zászlója – legyen. 
Gyűljünk össze ezen zászló alatt és keressük az ösz-
szefogást Erdély regionalizálása, az erdélyi autonómia, 
Székelyföld területi autonómiája ügyében, Románia 
föderalizálása kérdésében, és ezeknek a modern, de-
mokratikus politikai elveknek és céloknak a megvalósí-
tásában találjuk meg az összefogás útját – egymással 
és román honfitársainkkal.
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Victor Ponta román kormányfő a 24. Bálványo-
si Nyári Szabadegyetem és Diáktábor záróelőadásán 
Magyarország védhatalmi státusa kapcsán általam 
mondottakra reagálva, a következőket nyilatkozta: 
„Sajnálom, hogy Romániának nincs olyan elnöke, aki 
ellátná alkotmányos feladatait, és állást foglalna, ami-
kor Románia területi épségét és függetlenségét éri tá-
madás...”.

Válaszképpen, a plagizáló miniszterelnök figyelmébe 
ajánlom a következőket.

A dél-tiroli példánál maradva: amikor Ausztria véd-
hatalmi státuszáról kötött Olaszországgal megegye-
zést, akkor egyben elismerte ez utóbbi államhatárait. 

Következésképpen szó sincs arról, hogy valaki is meg-
kérdőjelezné Románia területi épségét és államhatá-
rait.

Ami a függetlenség kérdését illeti: Ponta úr inkább 
azon gondolkodjon el, mennyi szuverenitása maradt az 
általa vezetett országnak azok után, hogy a Nemzet-
közi Valutaalapnál gyakorlatilag az egészet elzálogo-
sította.

Nekünk, erdélyieknek, elegünk van abból, hogy 
Bukarest tulajdonképpen egyfajta gyarmataként ke-
zeli Erdélyt. Az elmúlt évtizedekben többé-kevésbé 
bebizonyosodott, hogy az egymást követő bukaresti 
kormányok képtelenek a jó kormányzásra, s ezáltal 

NYILATKOZAT: HAGYJÁK, HOGY A MI 
DOLGAINKAT MI INTÉZZÜK!

Ismeretes, hogy Bánki Erik, Tőkés László és Só-
gor Csaba néppárti európai képviselők levélben szólí-
tották fel Janez Potočnik EU-környezetvédelmi biz-
tost: szerezzen érvényt az Európai Parlament 2010. 
május 5-én, elsöprő többséggel elfogadott azon hatá-
rozatának, mely a ciánalapú bányászat teljes tilalmát 
rendelte el az Unió országaiban, a tagországokat pedig 
új ciántechnológiás bányák megnyitásának szünetelte-
tésére szólította fel. A képviselők szintén írásbeli úton 
keresték meg az EP romániai képviselőit, közbenjá-
rásukat kérve ahhoz, hogy Románia Parlamentje ne 
támogassa a verespataki bányaberuházásra vonatkozó 
kormányhatározat-tervezetet.

Tegnap (2013. szeptember 10-én – szerk. megj.) 
Tőkés László strasbourgi parlamenti irodájában, Janez 
Potočnik és Bánki Erik részvételével megbeszélésre 
került sor. Bánki Erik képviselő az EP hivatkozott ha-
tározatának betartását kérte számon a biztostól, és 
jelezte, hogy ezt a kérdést a Környezetvédelmi Bizott-
ság napirendjére vetette, amely a következő hetekben 
tárgyalni fogja.

Az előbbiekkel azonos értelemben Tőkés László arra 
a mély ellentmondásra mutatott rá, mely az EP ab-
szolút többséggel elfogadott határozata, valamint az 
EB és az egyes tagországok azzal szembeni ignoranci-
ája között mutatkozik. Az európai polgárok demokra-
tikus képviseletének alapelve sérül azáltal, hogy a Bi-
zottság teljességgel figyelmen kívül hagyja a Parlament 
akaratát – érvelt a képviselő.

Janez Potočnik sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy 
az Unió alapintézményei között sok más esetben is 
hasonló ellentmondás tapasztalható. A tagországok 
hatáskörébe utalt kérdésekben azonban az ő keze is 
meg van kötve, mint ahogy Románia esetében is csak 
azt teheti, hogy következetesen ellenőrzi és számon 

kéri a vonatkozó európai törvények és rendelkezések 
betartását – hangsúlyozta a biztos.

Ezzel együtt messzemenő megértéséről biztosította 
a képviselőket. Mint mondotta: aznap telefonon felhív-
ta Rovana Plumb román környezetvédelmi minisztert, 
naprakész tájékoztatást kérve tőle a verespataki bá-
nyaterv sorsának alakulásáról és a környezetvédelemre 
vonatkozó európai előírások betartásáról, valamint a 
román kormány tényleges álláspontjáról.

A miniszter asszony arról biztosította a Bizottságot, 
hogy az európai törvényes előírásoknak mindenben ma-
radéktalanul eleget tesznek, és a természeti környezet 
védelmére különleges hangsúlyt fektetnek. Egyben azt 
is közölte a biztossal, hogy becsléseik szerint Románia 
lakosságának 75%-a támogatja a verespataki bánya 
megnyitását. A román miniszter asszony ezen kije-
lentése finoman kifejezve is kétséges, az országszerte 
lezajlott heves tüntetések láttán. Potocnik biztos és 
a néppárti képviselők egyetértettek abban, hogy ilyen 
társadalmi ellenállás esetén a román kormánynak az 
engedélyezés kérdésében sokkal körültekintőbben kel-
lene eljárnia.

Tőkés László és Bánki Erik képviselők közölték a 
környezetvédelmi biztossal: kitartanak azon álláspont-
juk mellett, hogy a verespataki bányaberuházás meg-
akadályozása közös román–magyar érdek, a cianidos 
bányászat általános betiltása pedig egy olyan közös 
európai ügy, amelyet az Európai Bizottságnak is szem 
előtt kell tartania.

Strasbourg, 2013. szeptember 11. 

Tőkés László és Bánki Erik
EP-irodáinak sajtóközleménye 

BRÜSSZEL LÉPJEN VÉGRE
VERESPATAK ÜGYÉBEN!
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jószerint több problémát okoztak Romániának, mint 
amennyit megoldottak. Minekutána csődbe vitték az 
országot, most külföldi hitelek felvételével és politikai 
hazudozással próbálják a tüzet oltani.

Európai polgárként és erdélyi magyarként azt ké-
rem: hagyják, hogy a mi dolgainkat mi intézzük – ez 
mind az erdélyi románságnak, mind az erdélyi magyar-
ságnak, de az egész országnak is hasznára fog válni.

Aki ezt nem látja, az vagy vak, vagy csupán a saját 
hatalmát és önérdekét nézi.

Mindkettő árát mi, romániai adófizető állampolgá-
rok leszünk kénytelenek megfizetni.

Nagyvárad, 2013. július 31.

       Tőkés László
európai képviselő

NEMET MONDUNK ERDÉLY KIFOSZTÁSÁRA! 
NEMET MONDUNK A KORRUPCIÓRA!

A Victor Ponta által vezetett 
román kormány olyan törvénykez-
deményezést fogadott el, amely 
gyakorlatilag zöld utat biztosít a 
verespataki, cianidos technológiá-
val történő aranybányászatnak. 
Bár a kampányban éppen ennek 
ellenkezőjét – vagyis a bányaterv 
leállítását – ígérték, a kormányfő 
és elvtársai ismét tanújelét adták 
pénzéhségüknek, s újból bebizonyí-
tották: kétharmados felhatalmazá-
suk voltaképpen semmire sem ele-
gendő, hiszen úgy táncolnak, amint 
a nyereségvágy vezérelte külföldi 
pénzemberek fújják nekik.

Vezető román újságírók állítják: 
Románia legújabb kori történelmé-
nek egyik legnagyobb korrupciós 
botránya közeledik a végkifejlet 
felé. Az árát – mint az elmúlt bő 
két évtizedben mindig – ismét mi, 
Románia adófizető állampolgárai fi-
zetjük meg: bagóért elherdálják al-
talajkincseinket, eltüntetik kulturá-
lis örökségünket, és tönkreteszik a 
környezetünket. Mi, erdélyiek pedig 
maradunk a nehézfémekkel, illetve 
ciánnal szennyezett több száz hek-
táros zagytározóval.

Ugyanakkor arra is felhívjuk a 
figyelmet, hogy a verespataki bá-
nyaterv nem csupán Románia, 
hanem az egész kontinens környe-
zeti biztonságát is veszélyezteti. 

A tíz évvel ezelőtt történt tiszai 
ciánszennyezés már megmutatta, 
milyen katasztrofális következmé-
nyekkel bírhat egy gátszakadás...

Döntésével a román kormány 
Európával is szembefordul. Ebben 
a vonatkozásban az Európai Par-
lament 2010 májusában elsöprő 
többséggel meghozott határozatá-
ra emlékeztetünk, amelyben a cián 
bányaipari felhasználásának betiltá-
sát indítványozta az unió országa-
iban.

A főleg közösségi oldalakon 
szerveződő tiltakozó megmozdu-
lások hatására a plagizáló Victor 
Ponta, valamint koalíciós partnere, 
Crin Antonescu kibújnak a felelős-
ség alól, és – amint az ideillő román 
mondás tartja – átdobják a döglött 
macskát a más udvarába, hiszen az 
eddig bólogatójánosokként tevé-
kenykedő honatyák lelkiismeretére 
bízzák a törvény elfogadását.

A román állampolgárok által 
törvényhozói hatalommal felruhá-
zott választott tisztségviselők je-
lentik számunkra az utolsó esélyt. 
Felszólítunk minden jóérzésű, a 
pártutasításokon és önös érde-
keken túlmenő szempontokat is 
mérlegelni képes képviselőt, illetve 
szenátort: mondjanak nemet a ci-
ánra, mondjanak nemet országunk 
kirablására!

Európai polgárokként jogunk 
van a tiszta környezethez. Adófi-
zető állampolgárokként elvárjuk, 
hogy országunk választott képvi-
selői elsősorban a választópolgárok 
érdekeit tartsák szem előtt, és ne 
a külföldi pénzemberek kegyeit ke-
ressék. Erdélyiekként tiltakozunk az 
ellen, hogy Bukarest Erdélyt pusz-
tán természeti kincsekben gazdag 
gyarmatnak tekinti, amely szinte 
korlátlan mértékben kizsákmányol-
ható, és nem Európa olyan törté-
nelmi régiójának, amely Románia 
és egyben Közép-Európa Svájca 
lehetne.

Nemet mondunk a ciánra. Ne-
met mondunk Erdély kifosztására. 
Nemet mondunk a korrupcióra. 
Nemet mondunk a környezetrom-
bolásra.

A jelenünket csődbe vitték – ne 
hagyjuk, hogy ellopják a jövőnket!

Nagyvárad, 2013. szeptember 1.

Tőkés László EMNT-elnök
EP-képviselő

Szilágyi Zsolt
az Erdélyi Magyar Néppárt 

alelnöke

Fotó: MTIFotó: MTIFotó: MTI
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DIÓHÉHJBAN AZ EP JÚLIUSI MUNKÁJÁRÓL
Horvátország csatlakozott
Az Európai Parlament júliusi nyitóülésén Martin 

Schulz elnök üdvözölte az Európai Unió tagjává váló 
Horvátország első képviselőit. Horvátország EU-csat-
lakozása nemcsak saját történelme szempontjából fon-
tos pillanat, hanem az EU és az Európai Parlament 
számára is, fogalmazott Schulz, aki elismeréssel szólt a 
horvátok erőfeszítéseiről, amellyel kivívták szabadságu-
kat és függetlenségüket, majd csatlakoztak az európai 
nemzetek közösségéhez. „Éjfélkor Zágrábban Európa 
iránt mostanában ritka lelkesedésnek voltam szemta-
núja” – jegyezte meg utalva a horvát fővárosban tar-
tott csatlakozási ünnepségekre. 

Amerika figyel
„Nem az EU az ellenség” – fogalmazott Martin 

Schulz elnök az EP nyitóülésén, megrendülésének 
hangot adva azon sajtóértesülések kapcsán, amelyek 
szerint az Egyesült Államok európai intézményekbe is 
telepített kémeszközöket. Ha a hír igaznak bizonyul, 
az súlyos csapást jelent az EU–USA kapcsolatokra, 
tette hozzá. A Zöldek német képviselőnője, Rebeca 
Harms az Európai Unió és az Egyesült Államok között 
hamarosan elkezdődő kereskedelmi tárgyalássorozat 
előkészítésének felfüggesztését kérte a hír hallatán. A 
liberálisok vizsgálóbizottság felállítását kérték, a szo-
ciáldemokraták pedig a tárgyalások megkezdése előtt 
lezárnák az adatvédelemről szóló jogszabálycsomagot.

Új ellenőrzött vegyszerek
Tizenkét új vegyszer kerül fel a felszíni vizekre vo-

natkozó, legveszélyesebb anyagokat tartalmazó listára 
azt követően, hogy a képviselők megszavazták az erre 
vonatkozó szabályokat. Az elterjedőben lévő vegysze-
rek figyelemmel kísérésére most létrehozott megfi-
gyelési listára elsőként három gyógyszer került fel. A 
vegyszerek hatásait folyamatosan vizsgálják, és szük-
ség esetén az anyagokat a legveszélyesebb vegyszerek 
listájához adják. A tervezet három elterjedt gyógyszer: 
egy fájdalomcsillapító, egy negyedik generációs fogam-
zásgátló tabletta és egy állatoknak szánt hormonké-
szítmény által esetlegesen okozott kárral számot vetve 

felkéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 
kockázatkezelési eljárást a vizekre veszélyes gyógysze-
rekkel kapcsolatban. Az újonnan beazonosított vegy-
szerek maximális vízbeli koncentrációjára vonatkozó 
határértékek 2018-ban lépnek életbe. A tagállamok az 
ezzel kapcsolatos programjaikat 2018-ig kötelesek a 
Bizottságnak elküldeni.

Motorkerékpárokra is kiterjesztik a kötelező mű-
szaki vizsgát

A Parlament a motorkerékpárokra, egyes pótko-
csifajtákra és lakókocsikra is kiterjesztette a kötelező 
műszaki vizsga követelményét, és hatékonyabbá tette 
a haszongépjárművek közúti műszaki ellenőrzését. A 
képviselők döntése alapján 2016-tól minden tagállam-
ban kötelezővé lesz a motorkerékpárok, 2018-tól pedig 
a mopedek kötelező műszaki ellenőrzése. A mopedek-
kel kapcsolatos döntés hatékonyságát a Bizottság még 
megkérdőjelezheti. A Parlament a jelenleg is érvényben 
lévő négy évben szeretné megszabni az első műszaki 
vizsga érvényességi időtartamát, majd a négy év eltelté-
vel kétévente kellene műszaki vizsgára vinni a járművet. 
A járműre vonatkozó okmányokat nemzeti elektronikus 
regiszterben kell tárolni. Így javul a tagállamok közöt-
ti információcsere, és a lopott járművek adásvételének 
megakadályozása is egyszerűbbé válik. 

Egyiptomi tüntetések: a Parlament párbeszédre 
szólította fel a feleket

A Parlament békés és az eltérő érdekeket figyelembe 
vevő megoldást sürgetett a Mohamed Murszi egyiptomi 
elnök lemondását követelő, többmilliós és eddig lega-
lább húsz áldozatot követelő tömegtüntetések kapcsán. 
A képviselők bírálták a demokratikus átmenet e kritikus 
szakaszában – többek között – a civil szervezetekre, 
azok tagjaira és az újságírókra nehezedő nyomást.

Az új európai ombudsman: Emily O’Reilly
Az ír Emily O’Reilly-t választotta a Parlament az 

európai ombudsman posztjára. A 359 képviselő által 
titkos szavazással támogatott O’Reilly feladata az eu-
rópai intézmények és testületek esetleges jogsértéseire 

Közös kincsünk: a Duna, Európa kék szalagja – közös felelősségünk megvédeni a környezeti károktólKözös kincsünk: a Duna, Európa kék szalagja – közös felelősségünk megvédeni a környezeti károktólKözös kincsünk: a Duna, Európa kék szalagja – közös felelősségünk megvédeni a környezeti károktól
www.szepkepek.huwww.szepkepek.huwww.szepkepek.hu
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vonatkozó panaszok kivizsgálása lesz. O’Reilly szemé-
lyében első ízben kerül nő az európai ombudsmani szék-
be. A szavazás második fordulójába négy jelölt jutott 
be, miután a német Markus Jäger és a holland Alex 
Brenninkmeijer visszavonta jelöltségét. 

Internetes támadások: a Parlament szigorúbb 
büntetési tétel mellett döntött

Az EU egész területén szigorodnak az internetes 
bűnözőkre kiszabható büntetések a Parlament döntése 
értelmében. Az új szabályokkal – amelyekről már meg-
született az informális megállapodás a Tanáccsal – job-
ban megelőzhetővé válnak az informatikai rendszerek 
elleni támadások, és hatékonyabban tudnak együttmű-
ködni a tagállami bűnüldözési és igazságügyi szervek. 
Az irányelvtervezet előírja, hogy a tagállamoknak az 
adatok elleni támadások elkövetőire, az adatforgalom-
hoz jogtalanul hozzáférőkre vagy az ilyen bűncselekmé-
nyek elkövetői által használt eszközök létrehozóira és 
forgalmazóira kiszabott szabadságvesztés felső határát 
legalább két évben kell rögzíteniük. A „kevésbé súlyos” 
esetek mentesülnek a szabály hatálya alól, de azt az 
egyes tagállamok dönthetik el, mit tekintenek kisebb 
horderejű ügynek.

Európai kampányban mutatkozzanak be az EU 
vezetőjelöltjei!

Az Európai Bizottság elnöki posztjára aspirálók min-
den tagállamban személyesen mutassák be és vitassák 
meg politikai programjukat: ez a fő üzenete a Parla-
mentben júliusban elfogadott állásfoglalásnak. Az eu-
rópai parlamenti választások szavazólapjain az egyes 
országok nemzeti pártjai mellett az európai politikai pár-
tok is szerepeljenek, és e pártok már jóval a parlamenti 
választások előtt nevezzék meg jelöltjüket a Bizottság 
élére. Így elegendő idő jut arra, hogy összeurópai ügyek-
ről szóló európai kampányokat lehessen szervezni.

A jelöltek minden tagállamban személyesen mutas-
sák be a politikai programjukat – kérik a képviselők, 
akik emellett elnökjelölti viták rendezésére is ösztönzik 
az európai szintű pártokat. A Parlament emellett arra 
sarkallja a tagállamokat, hogy engedélyezzék e pártok 
politikai hirdetéseinek sugárzását. A pártoknak emellett 
több női jelöltet kellene indítaniuk.

A Parlament zöld utat adott a lett euró beveze-
tésének

A Parlament júliusban jóváhagyta Lettország 2014. 
január elsejei csatlakozását az euróövezethez. A döntés 
összhangban áll az Európai Bizottság ajánlásával, és a 
lett lépés már az Európai Tanács támogatását is meg-
kapta. „Lettország hatalmas erőfeszítéssel lett úrrá a 
gazdasági és pénzügyi válságon. Örömmel üdvözlöm az 
országot 2014. január elsejétől az eurózóna tagjai kö-
zött!” – mondotta a parlamenti ajánlás német néppárti 
szerzője, Burkhard Balz képviselő. A Parlament aján-
lásában gratulál Lettországnak a krízis legyűréséhez, 
ugyanakkor arra ösztönzi az országot, hogy számolja 
fel a szürkegazdaságot és az importált energiának való 
túlzott kitettségét.

Járványok: hatékonyabb figyelmeztető- és gyors-
reagáló-rendszer

A határokon át terjedő, súlyos egészségügyi koc-
kázatot jelentő betegségekkel szembeni hatékonyabb 
uniós fellépésről szavazott júliusban a Parlament. A 
Tanáccsal egyeztetett tervezet egész Európára kiterje-
dő korai figyelmeztető rendszer kiépítését tartalmazza, 
lehetővé teszi, hogy a tagállamok csoportosan vásárol-
janak oltóanyagot és krízis esetén európai válsághely-
zetet jelentsenek be.

Az új szabályok a közelmúlt tapasztalataira építe-
nek. 2009-ben a H1N1 vírus, 2011-ben E. (Escheri-
chia) coli fertőzés, idén pedig a koronavírus szedett 
áldozatokat az Unióban.

Az új szabályzással az egészségügyi szervek gyor-
sabban és uniós szinten koordináltan reagálhatnak 
majd a járvány megjelenésére.

Mivel a közelmúlt néhány járványát állati (madár- 
vagy sertéseredetű) vírusok okozták, ezért a jogsza-
bály az állat- és humánegészségügyi szektor tervezett 
reakcióinak összeegyeztetésére törekszik. A rendszer 
átláthatósága érdekében a felkért szakértőknek min-
den olyan közvetett vagy közvetlen érdekellentétről be 
kell számolniuk, amely befolyásolhatja tanácsaik füg-
getlenségét.

Fotó: www.europarl.europa.euFotó: www.europarl.europa.euFotó: www.europarl.europa.eu
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Augusztus 17. 
● Szilágycseh
Az Erdélyi Magyar Néppárt Szilágy megyei csapat-

építő találkozója
Az Erdélyi Magyar Néppárt Szilágy megyei szerve-

zete csapatépítő találkozót szervezett Szilágycsehben, 
amelyen összesen hat szilágysági településről mintegy 
hatvan Néppárt-tag vett részt. Jelen volt és helyzetér-
tékelő beszédet mondott Tőkés László EP-képviselő, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az állam-
alapítás közelgő ünnepére való tekintettel Püsök Csa-
ba, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke Szent 
István királyunkról tartott előadást. Baksai Károly, 
a Néppárt Szilágy megyei elnökségi tagja Szilágycseh 
történetét ismertette a jelenlévőkkel. Csomortányi 
István az autonómia fontosságáról és a különböző ön-
rendelkezési formákról értekezett. 

Augusztus 19. 
● Kolozsvár
A Kolozsvári Magyar Napok nyitóünnepélye
A Kolozsvári Magyar Napok negyedik kiadásának 

nyitógálája ismét egybe gyűjtötte az erdélyi magyar 
közélet két pólusának képviselőit: az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP), továbbá a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) vezetői egyaránt felszólal-
tak a jeles eseményen. Tőkés László EMNT-elnök, 
EP-képviselő erdélyi magyar kistársadalmunk általános 
helyzetét értékelő beszédében hangsúlyozta, hogy kö-
zösségünk 24 évvel a romániai rendszerváltozás után 
sem találta meg a jövőbe vezető utat. Ezt tetézi, hogy 
miközben az ország a csőd szélén van, az erdélyi ma-
gyarság a regionalizáció veszélyével kell szembenéznie. 
A volt királyhágómelléki püspök a történelmi régiók 

autonómiáját jelölte meg megoldásként, példaként 
megemlítve a Mátyás király uralkodása alatt a szász 
és a magyar közösség által gyakorolt autonómiát Ko-
lozsváron. Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Na-
pok főszervezője, az EMNT régióelnöke beszédében 
a Bálint Tibor kolozsvári író emlékharangjának közös 
meghúzására kérte a két politikai oldal képviselőit, jel-
képesen az összefogás szükségességére hívva fel a fi-
gyelmet. Kérésének az esemény után eleget is tettek a 
megszólítottak. Sándor Krisztina, az EMNT ügyveze-
tő elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet: a Ko-
lozsvári Magyar Napok követendő példává vált Erdély 
más városaiban is, évről évre egyre több helyszínen 
szerveznek magyar napokat. Az RMDSZ képviseleté-
ben beszédet mondott Kelemen Hunor elnök és Máté 
András Levente Kolozs megyei RMDSZ-elnök. A 
meghívásnak eleget tevő román politikusok, Gheorghe 
Ioan Vuscan prefektus és Horea Uioreanu megyei ta-
nácselnök Kolozsvár multikulturalitását méltatták. Be-
szédet mondott továbbá Magdó János magyarországi 
főkonzul és Vákár István megyeitanács-alelnök. 

A gálát a kolozsvári és a környékbeli néptánc- és 
népzenei együttesek fellépései tették ünnepélyessé. 
Amint a mikrofonhoz hívott Kallós Zoltán Kossuth-dí-
jas néprajzkutató elmondta: „addig leszünk magyarok, 
amíg magyarul énekelünk, és magyarul táncolunk”.    

Augusztus 25. 
● Kolozsvár
Közebéd Balog Zoltán miniszterrel
A Kolozsvári Magyar Napok záróeseménye

Több tízezer ember gyűlt össze a kolozsvári főté-
ren, hogy a Kolozsvári Magyar Napok záróeseménye-
ként láthassa az István, a király rockoperát Zsuráfszky 
Zoltán rendezésében. Az előadás előtti díszbeszédek 

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ AUGUSZTUSI 
ESEMÉNYNAPTÁRA
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rendjén szót kapott: Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások magyarországi minisztere, Emil Boc, Kolozsvár 
polgármestere, Horváth Anna, Kolozsvár RMDSZ-es 
alpolgármestere, végül pedig Gergely Balázs főszerve-
ző, az EMNT régióelnöke. Történelmi pillanat volt ez 
az este, nemcsak azért, mert Kolozsvár főterén még 

sosem játszották az István, a királyt, hanem mert – 
amint a sajtóbeszámolókból is kiderül – a tér évtizedek 
óta nem látott ekkora ünneplő tömeget. Az előadásra 
Erdély minden irányából érkeztek érdeklődők, ugyanak-
kor valamennyi politikai szervezet is képviselte magát. 

NYILATKOZAT: SZENT ISTVÁN ÖRÖKÉBEN
Államalapító Szent István ünnepén hadd idézzük 

Salamon zsoltárát, mely Istentől kér áldást a királyra:
„Isten, a te ítéleteidet add a királynak, és a te igaz-

ságodat a király fiának.
  Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényei-

det méltányossággal.
  Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a 

halmok igazságot”. (Zsolt. 72,1-3.)
A Szent Korona egykori országrészében, Erdélyben, 

bibliás hitünk szellemében ilyen elöljárókat kívánunk 
országunk – Románia – népének, akik „igazsággal ítél-
nek”, és ennek köszönhetően „méltányosság” és „békes-
ség” terem a föld „szegényeinek”.

Ettől azonban még igencsak távol állunk.
Az Államelnök „szelet vetett és vihart aratott”, ami-

kor Marosfőn, egy kolostor szellemével szöges ellentét-
ben, durva magyarellenes kirohanásokkal „ünnepelte” a 
Nagyboldogasszony Mária közelgő szent napját, hiva-
talos állami ünnepünket. Traian Băsescu gyűlöletkel-
tésre alkalmas és uszító politikai diskurzusához csatla-
koztak: Victor Ponta miniszterelnök, Crin Antonescu, 
a Szenátus elnöke, Titus Corlăţean külügyminiszter, 
valamint sokan mások, és maga a marosfői nyári tábor 
egésze, élén Ioan Selejan hargitai és kovásznai ortodox 
püspökkel.

Szent István király országlásának egyik legdrágább 
öröksége, hogy Krisztushoz vezette népünket. A ma-

gyarokat és a román népet szorosan egymáshoz kap-
csolja az a körülmény, hogy mindkettő keresztyén 
nemzet, országaink keresztyén alapokon állanak. Sem-
miképpen nem méltó tehát, hogy hitetlen módon egy-
más ellen forduljanak.

„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek 
cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal” 
– tanítja Jézus (Mt. 7,12).

Vagyis nem szabad kettős mércét használnunk egy-
mással szemben. Egy országban élünk, egyazon társa-
dalom tagjai vagyunk. Ami jár a románnak – ugyanaz 
jár a magyarnak is. Az Európai Alapjogi Charta szerint: 
mindannyiunkat megillet az emberi méltóság (1. cikk), 
a személyi sérthetetlenséghez való jog (3. cikk), a gon-
dolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság (10. cikk), 
a véleménynyilvánítás (11. cikk), valamint a gyülekezés 
és az egyesülés szabadsága (12. cikk).

Ezen alapjogok tudatában: hogyan is indulhatna 
valaki ellen kivizsgálás vagy büntetőjogi eljárás a tus-
nádfürdői nyári táborban való részvétele vagy az ott 
elhangzottak miatt? Hogyan kérdőjelezhetné meg va-
laki is egy polgártársa állampolgárságát annak szabad 
véleménynyilvánítása miatt?! És miként lehetséges 
„hadat üzenni” a szabad Magyarország polgárainak – 
„Budapestnek” – egy olyan „nagyrégióban”, melyben 
Isten akaratából magyarok, románok, szerbek, szlová-
kok, ukránok, németek, zsidók és cigányok, vagy ka-

Jelenet a Kolozsváron bemutatott István, a király rockoperábólJelenet a Kolozsváron bemutatott István, a király rockoperábólJelenet a Kolozsváron bemutatott István, a király rockoperából
Fotó: www.magyarnapok.roFotó: www.magyarnapok.roFotó: www.magyarnapok.ro
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tolikusok, ortodoxok, protestánsok és más vallásúak 
évszázadok óta együtt élnek?!

Az igazságos István király ünnepén méltó, hogy Imre 
fiához intézett Intelmeiből idézzünk – ebben az érte-
lemben: „Mert az olyan Ország, ahol csak egy nyelv, 
egy szokás van, erőtelen és töredékeny” (VI. rész, 3. 
szakasz). Mi, magyarok, történelmi tapasztalatból 
tudjuk: mindig megvolt a böjtje annak, ha a Szent Ist-
ván-i útról letértünk. Talán más kelet- és közép-euró-
pai országok vezetőinek sem ártana, ha nagy királyunk 
intelmét megfontolnák – már ha azt akarják, hogy ál-
lamaik hosszabb időn keresztül fennmaradjanak.

A poszttrianoni Románia asszimilációs, valamint 
a Ceauşescu-rezsim homogenizációs politikájának is-
meretében okkal és jogosan követelik az erdélyi ma-
gyarok, hogy saját identitásukhoz való jogukat éppen 
olyan mértékben tartsák tiszteletben, amiképpen a 
múltban és a jelenben a többségi románság is megkö-
vetelte és megkívánja magának ugyanezt. 

Băsescu elnök és társai kiforgatják a szavakat, ami-
kor a Tusnádon elhangzottakkal kapcsolatban területi 
„protektorátust” és „diktátumot” emlegetnek. Egyazon 
mércével mérve semmi mást és semmi többet nem 
akarunk, mint azt, hogy amint tavaly az államelnök, 
illetve Románia védelmébe vette a szerbiai románokat 
és vlachokat, azonképpen Magyarország is gyakorol-
jon védőhatalmi szerepet az erdélyi magyarok jogai 
védelmében – teljes összhangban az európai kisebb-
ségvédelmi előírásokkal. Tovább menve: Ausztriához 
és Olaszországhoz hasonlóan, melyek egyezményes 
alapon garantálják és biztosítják Dél-Tirol autonómiá-
ját – Magyarország és Románia is közösen vállaljanak 
felelősséget Erdély, az erdélyi magyarok, a székely-ma-
gyarok regionális autonómiájáért.

Vagyis keresztény hitünk idézett krisztusi alapel-
ve, továbbá az Unió demokratikus irányelvei és írott 
szabályai értelmében: Európában nincs helye a kettős 
mérce alkalmazásának.

Ebben az összefüggésben külön is érdemes odafi-
gyelnünk arra, amiként Marosfőn maga Traian Băses-
cu kiállott moldovai honfitársai, Moldova és Románia 
egyesülése mellett. Mi, erdélyi magyarok példát vehe-
tünk a román államelnöktől. Éppen olyan következe-
tességgel kell kitartanunk az erdélyi magyar régiók, 
valamint a székelyföldi és partiumi autonómia mellett, 
amiképpen ő tette ezt a román nemzet egysége ügyé-
ben!

Ennél is továbbmenve: amiként Bojan Aleksandro-
vic Timoc-vidéki ortodox vikárius és Stevan Mihailov 
kisebbségi román vezető, valamint Vasile Tărâţeanu 
bukovinai költő és Ivo Gheorghiev vidini román akti-
vista síkra szálltak szerbiai, ukrajnai és bulgáriai nem-
zeti közösségeik védelmében – azonképpen nekünk is 
határozottan össze kell fognunk határon túli magyar 
testvéreink megmentése érdekében.

Hogyan is fogalmazott az egyik román vezető?: 
„Bulgária lojális polgáraiként román anyaországunk 
közbelépését kérjük szellemi és kulturális kivégzésünk 
megakadályozása érdekében”. Mi, erdélyi magyarok 
sem kérünk mást és többet. Egyszerűen azon hatá-
rozott szándékunknak adunk hangot, hogy: mi nem 
akarunk a kipusztulóban lévő romániai zsidók, vagy az 
elenyésző erdélyi szászok és svábok sorsára jutni!

Egyazon mércét alkalmazva: mi sem akarunk mást 
a magyaroknak, mint amit Traian Băsescu a romá-
nok számára. Vagy netalán: „Ami szabad Jupiternek, 
az nem szabad az ökörnek?” („Quod licet Iovi, non li-
cet bovi?”) Amit fennen hirdetnek a Román Ortodoxia 
marosfői fellegvárában – az tilos volna a Székelyföld 
bálványosi-csíktusnádi táborában?! Nem hiszem…

Szent István más népek iránti türelemre buzdító In-
telmei értelmében, ezzel együtt, a mai napon – vége-
zetül – gondoljunk Temesvárra. A Bánság soknyelvű, 
soknemzetiségű és sokvallású népének 1989-béli ösz-
szefogása – a népi szájhagyomány szerint – „Temesvár 
szellemében” történt. Akkor a hagyományos „erdélyi 
tolerancia” egyesítő erejével sikerült megbuktatnunk a 
kommunista zsarnokságot.

Huszonnégy év után egy második rendszerváltozás-
ra van szükség Romániában, hogyha azt akarjuk, hogy 
– amint a Zsoltáros imádságába foglalta: „A hegyek 
békességet teremjenek a népnek, és a halmok igazsá-
got”. Így legyen!

 
Kolozsvár, 2013. augusztus 20.
 

Tőkés László
európai parlamenti képviselő,

az EMNT elnöke

Az államalapító Szent István által Szűz Máriának felajánlott magyar koronaAz államalapító Szent István által Szűz Máriának felajánlott magyar koronaAz államalapító Szent István által Szűz Máriának felajánlott magyar korona
Fotó: www.fenymag.huFotó: www.fenymag.huFotó: www.fenymag.hu
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TŐKÉS LÁSZLÓ BESZÉDE KOLOZSVÁRON: 
„NAPOK” HELYETT JÖVŐT ERDÉLYBEN!

Kegyelem néktek és békesség Istentől!
Hölgyeim és Uraim, kedves Testvéreim!
Elismerésemet fejezem ki a szervezőknek, a 

Kincses Kolozsvár Egyesületnek, Gergely Balázs 
főszervezőnek, a pártpolitikai megosztottságokon 
példamutató módon felülemelkedett társszervezőknek, 
a civil szervezeteknek a közös ügyben való összefogásért, 
azért az egyházi, nemzeti, társadalmi és politikai 
ökuméniáért, amely Erdély és kincses városunk 
leghaladóbb hagyományaiba illeszkedik bele. Illesse 
külön elismerés a városi önkormányzatot, a támogató 
román hatóságokat, akik szinte feledtetik velünk 
azt a kolozsvári időszakot, amikor az akkori hírhedt 
polgármester rosszvoltából a durva magyarellenes 
nacionalizmus és a nyílt sovinizmus uralta városunkat. 
Hála Istennek, ezen már túllépni látszik a történelem…

Jelenleg éppen Marosvásárhellyel van teli a saj-
tó, ahol Dorin Florea polgármester és csapata annak 
ürügyén utasították ki a város főteréről a Vásárhelyi 
Forgatagot, hogy nincs helye etnikai elkülönülésnek, és 
mert a magyar „vandalizmustól” féltik a várost. Tavaly 
a Brassói Magyar Napokon vettünk részt, idén pedig 
a Kalotaszegi Magyar Napokon, majd a Szent László 
Napokon, Nagyváradon. Látott-e ott valaki rendbon-
tást vagy törvénysértést? Ehelyett méltósággal hódol-
tunk nagy királyaink előtt és mutattuk fel kincseinket, 
örökségünket – amint azt most is tesszük, hiszen 
nemzeti ünnepünk időszakában gyülekeztünk össze itt, 
Kolozsváron, Szent István királyunknak és a város 
nagy szülöttjének, igazságos Mátyásnak az emlékét 
is idézve, de Károly Róbert királyunkról sem feledkez-
ve meg, aki magyar szabad királyi városi rangot adott 
annak idején Kolozsvárnak.

Mi, magyarok azonban még távolról sem lehetünk 
elégedettek azzal, amit ezideg elértünk, hiszen azt 
szeretnénk, hogy ne csak „magyar napokban” legyen 
részünk Romániában, hanem hogy magyar jövőről be-
szélhessünk Erdélyben és Kolozsváron. Ettől azonban 
még igen távol állunk. Ezért is jelképes erejűek a ko-
lozsvári és a többi magyar napok, mert a jövő irányába 
mutatnak előre, és azt jelzik, hogy jó irányba haladunk. 
Ezek a magyar napok is adjanak indítást nekünk, hogy 
remélt jövendőnkért cselekedjünk, harcoljunk és dol-
gozzunk.

Ebből a célból, nemzeti ünnepünk alkalmával kü-
lön is köszöntöm Magdó János főkonzul urat. Kérem, 
közvetítse Kormánya felé jókívánságainkat úgy is, mint 
a kolozsváriakét, úgy is, mint az újrahonosított magyar 
állampolgárokét.

Keresztény nemzetünk első apostoli királyára, a 
magyar államiság megalapítójára emlékezünk ezen a 
napon. Zengjen ének Szent István királyunkhoz, mert 
jól sáfárkodott nemzete javára, és olyan alapokat fek-
tetett volt le, melyekre a jövőben is építhetünk. És 
szóljon a szent Ige az ő igazságával, valamint Mátyás 
igazságáról – egy gyönyörű zsoltárige szavával: „Isten, 
a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a 

király fiának.  Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te 
szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek 
békességet a népnek, és a halmok igazságot.” (Zsolt. 
72,1-3.)

Igen, olyan vezetőkért imádkozunk a mi országa-
inkban, Romániában és Magyarországon is, akik „igaz-
sággal ítélnek”, és ennek köszönhetően „méltányosság” 
és „békesség” terem a föld szegényeinek. „Mert ha a 
királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába 
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni” – 
olvassuk Szent István Intelmeiben.

Az ige igazságát hirdetve Mátyás királyunkról sem 
feledkezhetünk meg, aki mindenkor kész volt arra, 
hogy megleckéztesse Kolozsvár lelketlen bíráit, és igaz-
ságot tegyen a lázongó erdélyi rendek között. 

A mai viszonyok között, huszonnégy évvel a kom-
munista diktatúra bukása után, a jövőbe vezető utat 
még mindig nem találjuk, és erdélyi magyarságunk még 
mindig nem találja „honát a hazában”. Az ország a csőd 
szélén áll, és nemzeti önrendelkezésünk híján az eről-
tetett regionalizáció veszélyével kell szembenéznünk, 
a többségi nacionalizmus pedig továbbra is egymás el-
len akarja uszítani és kijátszani a románokat és a ma-
gyarokat. Ezen körülmények között beszédes minta és 
példa számunkra Mátyás király reformja, aki Kolozsvár 
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önkormányzatának helyzetét 1458-ban rendezte, ami-
kor is a város lakosságát alkotó magyar és szász „na-
tio” között paritásos alapon osztották meg a hatalmat: 
a száztagú városi tanácsban 50 magyar és 50 szász 
képviselő szerepelt, a bírót pedig évenként váltakozva 
adta a szász és a magyar közösség. Hasonlóképpen 
távolba mutató példa számunkra Erdély sajátos jogál-
lása a Szent Korona országában, ahol az önálló Erdélyi 
Fejedelemség koráig önálló vajdaságként élvezte ön-
kormányzati szabadságát. Külön is említésre méltó, 
hogy 1441–1446 között éppen Mátyás atyja, Hunyadi 
János volt Erdély jeles vajdája.

Távoli – történelmi – példából kiindulva, ilyenfajta 
önkormányzati rendszert képzelünk el magunknak, és 
ebben megegyezik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, 
a Néppárt és a többi erdélyi magyar párt és szervezet 
álláspontja. Havasalföld, Moldva és Erdély – ezeket 
a történelmi nagyrégiókat képzeljük el nemcsak az er-
délyi magyarok, hanem a többségi románság javára is, 
egy önálló erdélyi nagyrégiót, saját autonómiájával. 
Egy föderális Romániában még a hozzá visszacsatla-
kozó Moldova Köztársaság is jól elférne, mint aho-
gyan Erdélyben is megvolna a helye Székelyföld és 
Partium, vagy éppenséggel a soknemzetiségű Bánság 
autonómiájának.

Erdély-központú politikában gondolkozunk – egy 
olyan Erdélyben, amelynek természetes és történelmi 

fővárosa: Kolozsvár. Ebben a szellemben kellene ren-
deznünk „közös dolgainkat” a román féllel – „ez a mi 
dolgunk, és nem is kevés”.

Még a diplomáciai udvariaskodás sem hallgattathat-
ja el velünk azonban, hogy Kolozsvár és – vele együtt 
– Erdély magyarsága minő pusztulást szenvedett az 
elmúlt kilencven esztendőben. Egy túlnyomó többsé-
gében magyar városban lélekszámunk ez idő alatt 20% 
alá esett. Meg kell állítanunk nemzetünk további sor-
vadását!

„Közös dolgaink rendezésében” példát és irányt 
mutat a Szent István-i állam hagyományos befogadó 
szelleme, valamint annak az erdélyi toleranciának az 
időtálló öröksége, mely legutóbb az 1989-es rendszer-
változás idején, „Temesvár szellemében” öltött tes-
tet. Van mire építenünk. Ezeken az alapokon és ebben 
a szellemben tervezzük és építsük közös jövőnket!

Tőkés László 
EP-képviselő,

az EMNT elnöke

Elhangzott a IV. Kolozsvári Magyar Napok nyitógá-
láján, Kolozsváron, 2013. augusztus 19-én. 

A Szent István-napi Néptánctalálkozó a Kolozsvári Magyar Napok egyik látványos programjaA Szent István-napi Néptánctalálkozó a Kolozsvári Magyar Napok egyik látványos programjaA Szent István-napi Néptánctalálkozó a Kolozsvári Magyar Napok egyik látványos programja
Fotó: www.magyarnapok.roFotó: www.magyarnapok.roFotó: www.magyarnapok.ro
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ
SZEPTEMBERI ESEMÉNYNAPTÁRA

Szeptember 1–4. 
● Almásmálom
Gyülekezeti ház avatóünnepélye
A Beszterce-Naszód megyei Almásmálom refor-

mátus gyülekezete hálaadó istentiszteleten vett részt 
temploma újjáépítésének századik évfordulóján, és 
egyben felszentelte közadakozásból épült új gyüleke-
zeti házát. Az istentiszteleten Bányai Csaba rettegi 
lelkész, dési esperes bevezető szolgálata után a gyüle-
kezet régi barátja, Tőkés László püspök, európai par-
lamenti képviselő hirdette Isten Igéjét, majd Bocskai 
László gyülekezeti lelkész ismertette az újjáépülés és 
az új gyülekezeti otthon történetét. Nagy Ferenc je-
lenlegi tancsi lelkész tizenöt évi szolgálatát idézte fel, 
majd Gergely Miklós gondnok köszöntötte a templo-
mot zsúfolásig megtöltő gyülekezetet és a vendégeket. 
A templomi ünnepséget az ifjúság rövid műsora zárta, 
majd a gyülekezet ház megnyitása és megáldása követ-
kezett, melyet Tőkés László és Bányai Csaba közösen 
végeztek. Ezek után a helyi ortodox lelkész, Mălinaș 
Vasile és az apanagyfalusi polgármester, Mureșan Ioan 
szóltak az egybegyűltekhez. Az ünnepség a helyi kul-
túrotthonban tartott szeretetvendégséggel zárult.

● Kolozsvár
Tüntetés a verespataki bányanyitás ellen

Szeptember 2. 
● Kolozsvár
EMNT–EMNP nemhivatalos megbeszélés

Szeptember 5. 
● Nagyvárad
PKE Egyetemi Tanácsának ülése
EP-Iroda – Fogadónap

Szeptember 6. 
● Budapest  
A PKE Képzőművészeti Tanszéke hallgatóinak ju-

bileumi kiállítása

Szeptember 7. 
● Arad
Megemlékezés az Aradi Állásfoglalás 25. évfordu-

lóján
1988. szeptember 6-án, az – akkori nevén – Nagy-

váradi Református Egyházkerület temesvári egyház-
megyéjének aradi közigazgatási értekezletén Molnár 
János és Tőkés László kezdeményezésére a lelkészi 
kar szinte egyhangúsággal fogadta el azt felhívást, 
amelyben Ceauşescu ördögi terve, a falurombolás ellen 
tiltakoztak. A történelmi fontosságú esemény huszon-
ötödik évfordulóján, a kezdeményezők jelenlétében 
szimpóziumot tartottak az arad-belvárosi templom 
közösségi termében. A teltházas konferencia előadó-
inak sorát Molnár János egyháztörténész, az Aradi 

Állásfoglalás ötletgazdája nyitotta meg, majd Bakk 
Miklós politológus, egyetemi oktató előadásában a 
kommunizmus elítélése sikertelenségének okait vázolta 
fel. Borbély Zsolt Attila politológus, közíró nagyívű 
politikatörténeti előadásában aktuális vonatkozáso-
kat emelt ki. Az előadók sorát Tőkés László püspök, 
EP-képviselő zárta, aki fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy a rendszerváltoztatás kezdete nem egyetlen ese-
ményhez köthető, hanem egy folyamat kulminált az 
1989-es decemberi eseményekben, ennek egyik állomá-
sa volt az Aradi Állásfoglalás.

Szeptember 9–12.  
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Szeptember 13. 
● Budapest   
Találkozó Klinghammer István államtitkárral
Találkozó Schmitt Pál volt államelnökkel
Találkozás Ang Szan Szú Csí burmai ellenzéki veze-

tővel. Sajtóértekezlet

Szeptember 14. 
● Nagyvárad
Dobrai küldöttség fogadása

Szeptember 15.
● Kötcse
Kötcsei Találkozó 
A kötcsei „pikniket” 2004 óta rendezi meg a Pol-

gári Magyarországért Alapítvány Fideszes politikusok 
és a jobboldali értelmiségi holdudvar részvételével a 
Somogy megyei településen. A nem nyilvános tanács-
kozáson – amelynek évek óta Orbán Viktor a főszóno-
ka –Tőkés László erdélyi EP-képviselő, EMNT-elnök 
is részt vett. 

Szeptember 16–18. 
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Szeptember 20.  
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● Budapest
Kárpát-medencei közös egyetemi tanévnyitó
Az Óbudai Egyetem a Kárpát-medencei magyar 

tannyelvű felsőoktatási intézményekkel közös tanév-
nyitó ünnepségét pénteken a budapesti Művészetek 
Palotájában tartották. A rendhagyó tanévnyitón az er-
délyi felsőoktatási intézmények nevében Tőkés László 
európai parlamenti képviselő, a Partiumi Keresztény 
Egyetem elnöke és Dávid László, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem rektora szólalt fel. Beszé-
det mondott továbbá Rudas Imre, az Óbudai Egyetem 
rektora, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtit-
kár és Sándorné Kriszt Éva, a Magyar Rektori Konfe-
rencia társelnöke.

● Budapest
Széchenyi Társaság emlékülése – dr. Pálfi József ki-

tüntetése

Szeptember 22.  
● Tiszafüred
Kárpát-Medencei Református Művészeti Fesztivál

Szeptember 23–26. 
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Szeptember 27. 
● Nagyvárad
Magyar Rektori Konferencia
A Magyar Rektori Konferencia a Partiumi Keresz-

tény Egyetemen tartotta plenáris ülését a Kárpát-me-

dencei magyar felsőoktatási intézmények vezetőinek 
részvételével. A Mezey Barna, a konferencia elnöke ál-
tal moderált tanácskozáson – többek között – az intéz-
mények közötti együttműködés kiszélesítéséről, a kül-
honi felsőoktatás helyzetéről, közös képzések lehetősé-
geiről, valamint az egységes Kárpát-medencei tudástér 
kialakításáról értekeztek. Tőkés László, a Partiumi 
Keresztény Egyetem elnöke, erdélyi EP-képviselő, illet-
ve dr. János Szabolcs, a PKE rektora házigazdákként 
köszöntötték a magyar felsőoktatás jelen lévő vezetőit. 
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár az egységes Kárpát-medencei tudástér ki-
alakításának fontosságát hangsúlyozta köszöntő beszé-
dében. A plenáris ülés keretében megalakult a Határon 
Túli Magyar Felsőoktatási Intézmények Bizottsága. 

● Sólyomkővár
A Partiumi Keresztény Egyetem Gólyatábora

Szeptember 28. 
● Budapest
Fidesz-kongresszus
Újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Vik-

tort a párt XXV. kongresszusán, Budapesten. A 
küldöttek a Millenáris Parkban megválasztották a 
Fidesz négy alelnökét is: újra bizalmat szavaztak 
Kósa Lajosnak, Pelczné Gáll Ildikónak és Pokorni 
Zoltánnak, a leköszönő Varga Mihály helyett pedig 
Lázár Jánost választották alelnökké. A kongresszu-
son a külhoni magyar politikai szervezetek is képvi-
selték magukat, köztük Tőkés László EMNT-elnök 
és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt el-
nöke. 

Forrás: https://www.facebook.com/orbanviktorForrás: https://www.facebook.com/orbanviktorForrás: https://www.facebook.com/orbanviktor
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„Hát nem lesz már valaki ebben az országban, aki 
golyót ereszt ennek a hazaárulónak a fejébe?” – A Şte-
fan cel Mare hetilap két évvel ezelőtti cikkének ez a 
kérdése juthat eszünkbe annak a  lejárató- és gyű-
löletkampánynak  a láttán, amely az utóbbi időben 
bontakozott ki személyem ellen. Mondanom sem kell, 
hogy ennek a fegyveres erőszakra való nyílt uszítás-
nak mind a mai napig nincs törvényes következménye, 
s a bűnüldöző szervek törvényes feljelentésünk benyúj-
tása és többszöri megkeresésünk ellenére sem enged-
nek szabad utat az igazságszolgáltatásnak.

Szintén peres eljárás kezdeményezésére adott 
okot Victor Ponta miniszterelnök azon alaptalan vá-
daskodása, amely szerint Tőkés László „románellenes 
érdekek képviselője” és „Románia instabilitásában érde-
kelt személyek pénzelik, akik azt kívánják, hogy Romá-
niát minden oldalról támadják”.

Július–augusztusban aztán az ország többi fő-
méltósága – élükön Traian Băsescu államfővel és a 
Szenátus elnökével, Crin Antonescuval –, valamint a 
pártsajtó egy emberként lett részese a magyar-, illetve 
Tőkés-ellenes uszítókampánynak. Victor Ponta bünte-
tőjogi eljárás kezdeményezését helyezte kilátásba, az 
ország elnöke a román állampolgársághoz való jogo-
mat kérdőjelezte meg, a Szociál-Liberális Szövetség 
(USL) társelnöke pedig a Románia Csillaga kitünte-
tésem visszavonását indítványozta. Továbbá a  Kül-
ügyminisztérium  is rám támadt, valamint a román 
titkosszolgálatok olyan levitézlett vezető emberei, 
mint  Nicolae Ulieru  (Román Hírszerző Szolgálat – 
SRI) és  Ioan Talpeş  (Külföldi Hírszerző Szolgálat – 
SIE). Ez utóbbiak régóta tisztázott „titkosszolgálati 
múltammal” rágalmaztak meg. 

Több mint egy hónapja a román sajtó is az ellenem 
felhozott olyan válogatott vádaskodásoktól hangos, 
amelyek alkotmány- és románellenesség, szélsőséges 
nacionalizmus és irredentizmus, az etnikumközi béke 
és az európai értékek megsértése (stb.) miatt marasz-
talnak el.

Mivel érdemeltem ki, hogy a nacionalista-posztkom-
munista média céltáblájaként  a román politikai élet 
szinte minden szereplője számára a bűnbak én legyek 
– s mindez azzal tetőzzön, hogy Victor Ponta szociál-
demokrata pártelnök, valamint Corina Creţu  szocia-
lista EP-képviselő és hozzá csatlakozó „elvtársai” fellé-
pésének „köszönhetően” most már hivatalos formában 
is meginduljon az eljárás magas állami kitüntetésem 
elvétele céljából?!

A nyilvánvaló ok és magyarázat a 2013. július 27-
én, a Tusnádfürdői Nyári Táborban elhangzott ja-

vaslatom, hogy osztrák–olasz mintára Magyarország 
vállaljon védhatalmi szerepet a romániai – erdélyi – 
magyarság esetében, jogaink szavatolása érdekében. 
Az olaszországi Dél-Tirolban élő osztrák közösség au-
tonómiáját garantáló, jól bevált európai modell em-
legetése váratlan és mértéktelen haragot váltott ki a 
román politikai vezetőkben. Válaszreakcióként ők az 
ország alkotmányának megsértése, illetve Románia 
nemzetállami egységének és területi épségének a ve-
szélyeztetése címén követelik a fejemet, továbbá a 
régóta használatos magyar kártyát kijátszva, a román 
nemzeti érzelmek gerjesztésében egymást túllicitálva 
folytatják uszító hadjáratukat ellenem – voltaképpen 
közvetett, de nyilvánvaló módon az egész kisebbségi 
magyarság ellen. Ez az összehangolt támadássorozat 
– a jelek szerint – azzal teljesedik ki, hogy az 1989-es 

ARADI NYILATKOZAT: A FALUROMBOLÁS ELLENI 
EGYHÁZI TILTAKOZÁS 25. ÉVFORDULÓJÁN
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temesvári forradalmi érdemeimért nekem ítélt Romá-
nia Csillaga érdemrend visszavonásával akarnak példát 
statuálni, saját politikai érdekből, illetve az önrendel-
kezési jogait egyre erőteljesebben követelő magyar kö-
zösség megleckéztetése és megfélemlítése céljából.

●  Az Európai Unió Alapjogi Chartája  szerint 
mindnyájunkat megillet az emberi méltóság (1. cikk), a 
személyi sérthetetlenséghez való jog (3. cikk) és a vé-
leménynyilvánítás szabadsága (11. cikk). Ennek alap-
ján a lehető leghatározottabban visszautasítom emberi 
méltóságom durva megsértését, politikai – és EP-kép-
viselői – véleményem kinyilvánításának fenyegető kor-
látozását, valamint a közvetlenül személyemet érintő 
(ad personam) és egyúttal nyílt uszításnak minősülő, 
verbális agressziót.

● Egykori temesvári lelkipásztorként ezúton is ki-
nyilvánítom, hogy annak idején, életünk kockáztatásá-
val nem érdemekért és kitüntetésért, hanem meggyő-
ződésből szálltunk szembe a Ceauşescu-diktatúrával. 
Húsz év elteltével kapott magas kitüntetésem vala-
mennyi temesvári hős és ellenálló érdemeinek az elis-
merését jelentette. Minekutána Temesvártól „ellopták 

a forradalmat”, 2009-ben a Románia Csillaga érdem-
rend bizonyos fokig igazságot szolgáltatott a „mártír 
városnak”. Amennyiben most visszaveszik az érdem-
rendet, ez megint csak Temesvár forradalmi múltjának 
a semmibe vételét jelentené. Továbbá a jelenleg vég-
bemenő  kommunista típusú visszarendeződésnek 
lenne újabb bizonyítéka.

● Az 1989-ben elkezdődött  demokratikus rend-
szerváltozásnak szerves része a kisebbségi rendszer-
változás, amihez hozzá tartozik az erdélyi magyarok 
kollektív jogainak a biztosítása. Ezzel szemben jogaink 
lépten-nyomon bekövetkező korlátozása, a ránk eről-
tetett – diszkriminatív jellegű – mesterséges területi 
átrendezés terve, valamint az, hogy a magyarságot 
minduntalan elmarasztalják autonómiaköveteléseinek 
hangoztatása miatt, az említett követelmény igno-
rálására, nem pedig az erre irányuló törekvés valóra 
vál(t)ására utal. Az előbbiekben bemutatott lejárató- 
és uszító kampánynak, valamint kitüntetésem vissza-
vonásának mögöttes szándéka a magyarellenes diszk-
rimináció fenntartása, kitűzött céljaink elérésének a 
megakadályozása. A „dekorációm” megvonásának pro-

SZÜKSÉG VAN AZ ELLENÁLLÁSRA
Az élő emlékezet fenntartásának igényével az 

arad-belvárosi templom közösségi termében szomba-
ton, 2013. szeptember 7-én szimpózium keretében em-
lékeztek meg a falurombolás elleni egyházi tiltakozás 
huszonötödik évfordulójáról. 1988. szeptember 6-án, 
az – akkori nevén – Nagyváradi Református Egyházke-
rület temesvári egyházmegyéjének aradi közigazgatási 
értekezletén Molnár János és Tőkés László kezde-
ményezésére a lelkészi kar szinte egyhangúsággal fo-
gadott el egy felhívást, amelyben Ceauşescu ördögi 
terve, a falurombolás ellen tiltakoztak. A múlt század 
`80-as éveiben az Arad központú Temesvári Reformá-
tus Egyházmegye lelkészeinek memoranduma volt az 
egyetlen helyi, szervezett, nyilvános és testületi fellé-
pés a nemzetközi felháborodást kiváltó romániai, ún. 
területrendezési és -szisztematizálási tervvel szemben.

A teltházas konferencia előadóinak sorát Molnár Já-
nos egyháztörténész, az Aradi Állásfoglalás ötletgaz-
dája nyitotta meg, aki visszaemlékezésében kifejtette: 
a református lelkészek memorandumában a mikro- és 
makrotörténelmi események ötvöződtek. 1988-ban ti-
zenöt lelkész írta alá az Aradi Állásfoglalást, ezáltal 
egy kis közösség kinyilvánította a többség akaratát a 
hatalmi gépezettel szemben. Makrotörténelmi vonat-
kozásban elmondható, hogy 1985-től olyan változás 
kezdődött a világtörténelemben, aminek a következ-
ményeként a kommunizmus összeomlott. 

1988 márciusának elején egy konferencián Ceauşes-
cu bejelentette őrült falurombolási tervét. Az egész 
világ fel volt háborodva, rengetegen tiltakoztak elle-
ne, köztük állami vezetők is. Budapesten, június 27-én 
fáklyás tüntetést szerveztek, amelyen százezren álltak 
ki az erdélyi magyarok mellett. Ezt követte a kolozs-
vári magyar konzulátus bezárása. Augusztus végén 

Ceauşescu Aradon találkozott Grósz Károllyal, a talál-
kozó az erdélyi magyarok szempontjából sikertelennek 
számít. 

Ekkortájt született Molnár kezdeményezésére az in-
tézményes állásfoglalás ötlete, amelyet Tőkés László-
val ketten véglegesítettek, hiszen, amint azt az egykori 
borossebesi lelkipásztor személyes élményként adalé-
kolta, Tőkés Lászlóval évfolyamtársak voltak, és már 
akkor egyfajta „összeesküvési stílus” alakult ki köztük. 
Később, 1986-ban Aradon találkoztak újból, erről sze-
kusjelentés is született.

Az elkészült memorandum nyilvánosságra hozata-
la előtt a politikai rendőrség, a Szekuritáte már tu-
dott az Aradi Állásfoglalás készüléséről, eljutott hozzá 
a szövegtervezet is; minden formában meg akarták 
akadályozni. Ennek ellenére 1988. szeptember 6-án a 
szokásos közigazgatási értekezleten – éppen a mos-
tani konferencia helyszínén, az arad-belvárosi refor-
mátus templom gyülekezeti termében – Molnár János 
felolvasta az Aradi Állásfoglalást, melyet a jelen lévő 
19 lelkészből 15 fogadott el és írt alá, a többiek tar-
tózkodtak. Az aláírók fegyelmi intőt kaptak, ennyivel 
megúszták. Későbbi dokumentumokból lehet tudni, 
hogy a Szekuritáte egy része a lelkészek megbünteté-
se mellett érvelt, a másik része viszont úgy gondolta, 
hogy nem kell belőlük mártírt faragni.

Bakk Miklós politológus, egyetemi oktató előadá-
sában a kommunizmus elítélése sikertelenségének okait 
vázolta. Az egyetemi oktató felvezetésképpen rámuta-
tott: a kommunizmus mellett a nácizmus hasonlókép-
pen emberiség elleni bűncselekménynek bizonyult, ám 
utóbbi elítélése sikeresebb volt, pedig a kommunizmus 
áldozatainak száma felülmúlja a nácizmus áldozatainak 
számát. A kommunizmus legyőzésére tehát tulajdon-
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pagandisztikus forgatókönyve erről az álságos politikai 
háttérről hivatott elvonni a nyilvánosság figyelmét.

● A Románia Csillagának személyemtől való – eset-
leges – megvonása nyilvánvaló módon diszkriminatív, 
magyarellenes cselekedet lenne. (Erre vall egyébként, 
hogy a korrupció vádjával elítélt Adrian Năstase szo-
cialista exminiszterelnöktől nem vették el kitünteté-
sét.) Az ellenem felhozott, szavaimat elferdítő vádak 
és kitalált rágalmak természetük szerint mind etnikai 
jellegűek. Más megfogalmazásban: azért aláznak meg 
emberségemben, azért hangzik el ellenem ismételten 
ádáz gyűlöletbeszéd, valós érdemeimtől azért akarnak 
megfosztani, mert magyar vagyok, és – mint a jó ro-
mán a románsága mellett – a magyarságomért kiállok.

A temesvári népfelkelés egyik legszebb és legiga-
zabb üzenete az, hogy 1989 „szabadító karácsonyán”, 
a diktatúra ellenében, illetve a szabadság védelmé-
ben vállvetve, egymással karöltve léptek fel  romá-
nok és magyarok. A város mintegy tíz nemzetiségének 
és vallásfelekezetének ezt a kölcsönös szolidaritáson 
alapuló összefogását nevezzük Temesvár szellemé-
nek.

A közel negyedszázada, változó intenzitással jelent-
kező posztkommunista restauráció – egyebek mellett 
– ezt a szellemiséget igyekszik tönkretenni, Verespa-
tak  természetes környezetéhez hasonlóan társadalmi 
és humán környezetünket is lerombolni igyekezvén.

A kommunizmus visszahúzó örökségének terheitől 
szabadulva új, második rendszerváltozásra van szük-
ség. „Románia Csillaga” ezt a helyes irányt mutatja. 
Hisz amint magának a történelmi érdemrendnek a latin 
felirata hirdeti: In fide salus (A hitben van a szabadu-
lás). Eladósodott, a csőd szélén álló, erkölcsi válságban 
lévő országunknak, társadalmunknak hitre és szabadu-
lásra van szüksége.

Az érdemrendet – ha akarják – elvehetik tőlem. De: 
a szabadító  Krisztusba vetett hitünktől  senki sem 
foszthat meg, 1989 sorsfordító eseményei közepette is 
ez a hit vezérelt bennünket…

Arad, 2013. szeptember 7.  
Tőkés László

képpen nem került sor, csak térvesztése miatt gyengült 
meg. A politológus szerint a kommunista diktatúrák 
ugyan eltűntek Európából, de a kommunizmus ideo-
lógiája nem diszkreditálódott, lásd a manapság ismét 
teret nyerő neomarxista irányzatokat, amelyek sikeres-
sége abban áll, hogy állandóan támadni tudnak, kriti-
kát formálnak meg a fennálló rendszerrel szemben, így 
divatideológiává váltak.

Bakk szerint a kommunizmus elítélésének sikerte-
lensége tehát a következőkben határozható meg: 1. 
a szörnyű rendszer bagatellizálása, 2. csupán elfojtása 
és nem legyőzése, 3. divatideológiaként való továbbé-
lése. Ugyanakkor azzal is számot kell vetni, mondta 
az egyetemi oktató, hogy manapság az antikommuniz-
mus közhelyszerű, egyes politikusok a saját karrierjük 

építésére használják fel. A kommunizmus elítélésének 
sikertelensége ellenére mégis van értelme a harc foly-
tatásának, mert ez a kitartás üzenet a jövőnek – vélte 
a politológus.

Harmadikként Borbély Zsolt Attila politológus, 
közíró tartott nagyívű politikatörténeti előadást, 
amelyben többek között rámutatott arra, hogy a mai 
Romániában tapasztalható magyarellenesség lényege: 
az a jó román, aki gyűlöli a magyart – ez a román 
nemzettudati anomália mélyen benne rejlik a közgon-
dolkodásban. Ráadásul Románia történelme alapján 
állítható, hogy a román hatalom részéről a magyarok 
felé tett bárminemű engedmény csupán taktikai jel-
legű volt. A 21. században gyermekeink az iskolában 
a román felsőbbrendűségről kénytelenek tanulni, ren-

Tőkés László és Molnár János AradonTőkés László és Molnár János AradonTőkés László és Molnár János Aradon
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dületlenül folyik a hagymakupolás honfoglalás, nem 
tartják be a gyulafehérvári ígéreteket, pedig 21 éve, a 
Kolozsvári Nyilatkozatban is ezt követeltük, az asszi-
miláció erőteljesen folyik, ezt mutatják a jelenlegi re-
gionalizációs kísérletek is – sorolta a közíró az aktuális 
vonatkozásokat. Borbély Zsolt Attila arra is felhívta a 
figyelmet, hogy az autonómia mérsékelt eszköz célja-
ink elérésében, tehát nincs igazuk azoknak, akik emiatt 
szélsőségeseknek állítják be a magyarokat.

Az előadók sorát Tőkés László püspök, EP-kép-
viselő zárta, aki a korábbi előadásokhoz kapcsolódva 
felemlítette, hogy többedmagával az Európai Parla-
mentben is kezdeményezte a kommunizmus elítélését, 
ám nagy ellenállásba ütköztek. Az egykori temesvári 
lelkipásztor ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy a rendszerváltoztatás kezdete nem egyetlen ese-
ményhez köthető, hanem egy folyamat kulminált az 
1989-es decemberi eseményekben, ennek egyik állomá-
sa volt az Aradi Állásfoglalás. Igaz, valójában akkor 
tört fölöttük pálcát a hatalom – tette hozzá. Az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a kommu-
nizmus bukása kapcsán az egyházak és a magyarság 
szerepvállalását méltatta. Rámutatott: Magyarország-
nak, a magyar közösségnek nagyon fontos szerepe volt 
az akkori sorsformáló eseményekben. Az egyházak el-
vitathatatlan érdemeket szereztek az ellenállásban és 

a kommunizmus bukásában, kivéve a Román Ortodox 
Egyházat, amelyről ugyanez nem mondható el. 

A püspök felhívta a figyelmet arra is, hogy az Aradi 
Állásfoglalásnak időszerű politikai mondanivalója van, 
hiszen manapság a politikai visszarendeződés tanúi va-
gyunk. Szükség volna egy másik rendszerváltozásra – 
jelentette ki az EMNT elnöke. Az a magyarellenesség, 
amely most tombol, tulajdonképpen Temesvár szelle-
mének tagadását jelenti – mutatott rá Tőkés. Ugyan-
így vészjel számunkra a verespataki bányaterv, vagy 
a román kormány számára elsődleges fontosságúnak 
tűnő erőltetett regionalizáció, ami ha jelen formájában 
megvalósulna, tulajdonképpen egy békés, vértelen gen-
ocídiummal érne fel.

Tőkés László leszögezte: most is helye van egy 
olyanfajta ellenállásnak, mint annak idején, `89-ben. 
Akkor is lehetetlennek tűnt a Kárpátok Géniuszának 
megállítása, mégis sikerült. Most sem szabad meghát-
rálnunk, mondta az EP-képviselő. A románsággal is 
megtalálhatnánk a közös hangot, ha a román politi-
kum nem folytatná a magyarok ellen ezt a rettenetes 
uszító kampányt, hiszen itt Erdélyben, Partiumban és 
a Bánságban közösek az érdekeink, közös a jövőnk.

Arad–Nagyvárad, 2013. szeptember 8.

Az Óbudai Egyetem, nevezetesen Rudas Imre rek-
tor úr kezdeményezésének köszönhetően, a mai napon 
egy rendkívüli Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség-
nek lehetünk részesei.

Miért fontos ez számunkra? Mi ennek a jelentősé-
ge? Mit üzen nekünk a magyarországi akadémiai szfé-
ra, a magyar kormány, valamint Erdély és Felvidék, 
Kárpátalja és Délvidék együttes jelenléte?

Közel száz évvel ezelőtt, 1919. május 12-én Oni-
sifor Ghibu, a magyarellenességéről elhíresült román 
kormánymegbízott szuronyos katonák kíséretében, 

karhatalmi erővel foglalta le és vette birtokba az ak-
kori kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet. 
November 3-án már I. Ferdinánd román király jelenlé-
tében nyitották meg az – utóbb róla elnevezett – ro-
mánra átformált tanintézetet.

Időben ide kell visszakanyarodnunk, hogy a maga 
teljes mélységében megértsük, miről is szól a Magyar 
Nemzeti Összetartozásnak ez a rendkívüli ünnepe.

Akkor, a Magyarországtól elszakított részek lako-
saival és intézményeivel együtt, felsőoktatási intézmé-
nyeink is mind földönfutóvá váltak, nagynevű profesz-

KÖZÖS KÁRPÁT-MEDENCEI
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
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szoraikat elűzték, védtelen hallgatóikat pedig szélnek 
eresztették.

A magyar minisztertanács 1921-béli döntése értel-
mében a kolozsvári egyetemet Szeged, a pozsonyit pe-
dig Pécs fogadta be, selmecbányai főiskolánk viszont 
Sopronba költözött. Akkor romjaiból kellett újjáépí-
teni a magyar felsőoktatást. Csonka hazánk azonban 
nem hagyott magunkra, és mentette, ami menthető: 
szívén viselte idegenbe szakadt magyarságunk sorsát.

Nagyot ugorva az időben és – idő szűkében – nem 
térve ki a közbeeső, többé-kevésbé mostoha idősza-
kokra, a külhoni magyar felsőoktatás nacionál-kom-
munista uralom alatti ínséges évtizedeire: máris ide 
érkezünk, a jelenbe. Az 1989 utáni rendszerváltozás 
viszontagságos korszakát sem részletezve végre el-
mondhatjuk, hogy újból együtt vagyunk, és immár 
maga a magyar Alaptörvény gondoskodik a sorsunk-
ról, amikor is a külhoni magyar nemzetrészek iránti 
felelősségvállalást kötelességévé teszi a Hazának.

Ebben az összefüggésben: jelképes erejű a mai tan-
évnyitó. Felsereglésünk alkalmával újból együtt van a 
Nemzet és legszebb „virága”: a tanuló Ifjúság.

Isten iránti hálával gondolunk arra, hogy – Illyés 
Gyula szavaival szólva – a Haza „a magasból” újra 
földre száll, és a Kárpát-medencei közös „egyetemi 
térben” valósággá válik.

Tavaly tavasszal az Európai Parlamentben az eu-
rópai felsőoktatási rendszerek modernizációjáról szóló 
jelentés előadója voltam. Azonban: mi értelme van 
„európai integrációról” beszélnünk mindaddig, amíg a 
magyar–magyar integráció, ezen belül pedig a magyar 
egyetemi oktatás integrációja is még oly távolinak tű-
nik? – fogalmazódott meg bennem akkor a kérdés.

Tudnivaló, hogy az Európai Unióban működő mint-
egy 4000 felsőoktatási intézmény közül mindössze 
200 szerepel a világ 500 legjobb egyeteme között – és 
ezek közül is csupán egynéhány kerül ki Kelet- és Kö-
zép-Európából. Valahol ezek között tarthatjuk számon 
magyar egyetemeinket, de még inkább többszörösen 
hátrányos helyzetből indult, külhoni intézményeinket.

Magam is egy olyan „szerény” erdélyi egyetemi há-
lózatot képviselek, mely az állami tilalom ellenében – a 
magyar haza hathatós támogatásával – csupán a múlt 
század utolsó évtizedében jött létre, és a mostoha eu-
rópai és kisebbségi létviszonyok között keresi a kibon-
takozás és a felemelkedés útját.

„Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne ve-
gye a te koronádat” – erre buzdítja János apostol a 
„gazdag szegényeket” (Jel. 3,11). A Báthory István és 
Bethlen Gábor fejedelmek, valamint a zseniális Bolyai 
János nevéhez kapcsolódó erdélyi egyetemek öröksé-
gét igyekszünk folytatni a mostani Partiumi és Sapi-
entia tudományegyetemeken, tudatában annak, hogy 
a hagyományőrzés önmagában kevés: a nagy múltú 
Óbuda vagy Pécs mintájára tovább kell lépnünk, és 
a bibliai tálentumokról szóló példázat tanítása sze-
rint tovább kell gyarapítanunk öröklött kincseinket. – 
Ehhez ad indítást példaértékű közös tanévnyitónk a 
Művészetek Palotájában! Ehhez kérjük és igényeljük 
testvéri szolidaritásotokat, szakmai segítségeteket és 
határokat meghaladó együttműködéseteket.

 

A mai európai kordivat szerint és – sajnos – rend-
szerváltó társadalmaink sanyarú kényszerének a kö-
vetkeztében is: manapság mindenki a mobilitásra, a 
munkaerő-vándorlás szabadságára esküszik. Meggyő-
ződésem azonban, hogy nekünk nem a vendégmunká-
sok, nem az elvándorlók útját kell követnünk, hanem 
itthon kell jobb és „élhetőbb” viszonyokat teremte-
nünk. Kiváltképpen érvényes ez a külhoni magyarokra, 
hiszen szülőföldünkön való megmaradásunk egyenesen 
létkérdés nemzetünk számára.

 Mi lesz velünk, ha legjobbjaink, ifjúságunk színe-vi-
rága itt hagyja hazáját? Szellemi-társadalmi megúju-
lásunk legfőbb követelménye: a ti helytállásotok – 
mondom Pálinkás József akadémiai elnök véleményét 
osztva.

 A múlt heti kötcsei találkozón Orbán Viktor mi-
niszterelnök „a válságkezeléstől az országépítésig” ter-
jedő célokat tűzött ki. Ebben a munkás küzdelemben 
sokszor a kicsiny Dávid módjára kell a hatalmas Gó-
liátokkal megküzdenünk, ehhez viszont „sok parittya 
kell” – mondotta volt Matolcsy György.

 A régi jelszó tudományról és fegyverről szól: Arte 
et Marte. Hála Istennek, a palesztinok vagy izraeliek 
módjára nektek nem kell fegyvert fognotok. Viszont 
„a tudomány fegyverével”, Isten adta képességeitekkel 
és tehetségetekkel az ország- és nemzetépítők sorába 
valamennyien beállhattok.

Juhos Gábor és társai éppen ezekben a napokban 
futnak maratont – az erdélyi, a székely autonómiáért.

Sastin Marianna tegnapi világbajnoki aranyáról az 
juthat eszünkbe, hogy sikerrel birkózhatunk meg a 
helyzetünkkel.

Együttes erővel sokra mehetünk. Erről szól mai 
együttlétünk.

Számítunk Reátok! Ti is bízhattok bennünk. Így 
legyen!

 
Budapest, 2013. szeptember 20.
 

Tőkés László,
a Partiumi Keresztény Egyetem

elnöke
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AZ ELKOBZOTT EGYHÁZI INGATLANOK 
VISSZASZOLGÁLTATÁSÁÉRT KÜZDENEK

Tőkés László EP-képviselő meghívására egy külho-
ni magyar egyházi küldöttség érkezett kedden Brüsz-
szelbe, a felvidéki és erdélyi magyar egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatása ügyében szervezett közmeghallga-
tásra. A delegáció tagjai: Erdélyi Géza ny. reformá-
tus püspök (Felvidék), Lomnici Zoltán, az Emberi 
Méltóság Tanácsának elnöke (Budapest), Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Bálint 
Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspö-
ke, valamint Fazekas László, a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház püspöke.

Mint ismeretes, a második világháborút követően 
Erdélyben és Felvidéken az egyházi ingatlanok je-

lentős részét elkobozták, ilyenképpen a szabad vallás-
gyakorlathoz szükséges vagyoni és működési feltételek 
súlyos kárt szenvedtek. 

Annak idején Románia uniós csatlakozásakor vállal-
ta, hogy rövid határidőn belül elbírálja a magyar egy-
házak visszaszolgáltatásra vonatkozó igényét, azonban 
a kérelmek csupán mintegy fele került napirendre. Az 
esetek jelentős részében nem történt meg a tényleges 
birtokbavétel. Szlovákiában a visszaszolgáltatási kérel-
mek több mint harminc százaléka elbírálatlan, ezzel 
pedig a református egyház működését jelentős mérték-
ben korlátozzák.

Az elmúlt év novemberében Tőkés László EP-képvi-

RESTITUTIO IN INTEGRUM:
KÖZMEG-HALLGATÁS AZ EP-BEN

Felvidéki és erdélyi magyar egyházi ingatlanok visz-
szaszolgáltatása ügyében szervezett közmeghallgatást 
az EP-ben Tőkés László EP-képviselő.

A közmeghallgatást kezdeményező erdélyi EP-
képviselő bevezetőjében aktuálisnak nevezte a kommu-
nizmus idején jogtalanul elkobzott egyházi ingatlanok 
ügyét, mivel ezek jelentős része nem került vissza a tu-
lajdonosokhoz. Jelezte: az erdélyi történelmi egyházak 
vezetői egy Memorandumot fogalmaztak meg és írtak 
alá, melyet eljuttatnak José Manuel Barroso elnök-
höz és Viviane Reding illetékes biztoshoz, valamint 
az EP Petíciós Bizottságához, abban a reményben, 
hogy megkeresésük új lendületet ad a restitúció ügyé-
nek. 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 
(EMT) elnöke kifejtette: Románia nem tett eleget az 
uniós csatlakozáskor vállalt kötelezettségeinek, és ezt 
az Unió nem nézheti tétlenül. A Petíciós Bizottság 
regisztrálta erdélyi petíciójukat, ami azt jelenti, hogy 
jogilag befogadhatónak tartja, de a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az ilyen természetű ügyekben kerülik a 
politikai vitát, illetve a konfrontációt. Lomnici remé-
nyét fejezte ki, hogy beadványuk napirendre kerül, de 
ha nem, akkor az EU luxemburgi bíróságához fordul-
nak orvoslatért. 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöke diszkriminatívnak nevezte az új romániai resti-
túciós törvényt, aminek következtében az „ütemezett” 
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selő kezdeményezésére Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, valamint dr. Erdélyi Géza 
és dr. Lomnici Zoltán petíciót nyújtottak be az erdélyi ma-
gyar egyházi ingatlanok visszaadása tárgyában. Az EP szakbi-
zottsága a petíciót regisztrálta, azonban nyilvánvaló politikai 
okok miatt nem kívánja bizottsági vitára bocsátani a doku-
mentumot. A petíció benyújtói minden lehetőt megtesznek 
annak érdekében, hogy a román jogsértéseket uniós szinten 
kivizsgálják. 

Az egyházi küldöttek közmeghallgatáson ismertették a 
felvidéki és erdélyi magyar egyházak helyzetét. A jelen lévő 
romániai magyar egyházfők memorandumban fordultak az 
EU vezetőihez, valamint az EP Petíciós Szakbizottságához. 
Az egyházfők felkérésére Lomnici Zoltán az Európai Unió 
Bíróságához fordul beadvánnyal az elkobzott ingatlanok 
ügyében.

Brüsszel, 2013. szeptember 24.

visszaszolgáltatás – az egykori elkobzástól számítva 
– akár száz évig is eltarthat. Mint mondotta: „elfo-
gadhatatlan, hogy egy délután alatt elvett mintegy 
850 ingatlan jog szerinti visszaszolgáltatásához száz 
évre legyen szükség”. Véleménye szerint hogyha a vi-
déki kisgyülekezetek nem természetben kapják vissza 
az elkobzott javakat, azokat a megszűnés veszélye 
fenyegeti. Az egyházfő a Református Székely Mikó 
Kollégium épületének ügyére is kitért, amelyről a 
Legfelsőbb Bíróság ez év október 10-én fog dönteni. 

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius 
Egyház erdélyi püspöke közölte: egyháza az idők folya-
mán azért tudott megerősödni, mert vagyon állt a háta 
mögött. Nemcsak ingatlanokat, hanem levéltáraikat, 
könyvtáraikat is egy tollvonással sajátította ki a román 
állam. Összesen 86 visszaigénylési kérelmet nyújtottak 
be, ezek közül 36-ra még csak választ sem kaptak, 
hármat pedig elutasítottak. Négy peres ügyben várják 
a bírák döntését – részletezte az erdélyi unitárius püs-
pök, aki szerint még az alkotmánybíróság is diszkrimi-
natív magatartást tanúsít. „Reméljük, a küszöbön álló 
alkotmánymódosítás tisztább, átláthatóbb helyzetet 
fog teremteni” – zárta szavait.  

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház püspöke arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a jogsérelmek orvoslása Szlovákiában is beindult, mely-
nek nyomán az elkobzott egyházi ingatlanoknak egy 
része visszakerült jogos tulajdonosához, döntő hánya-
duk azonban még nem. Meggyőződése szerint az EU 
határozott fellépése nélkül nem fog megoldódni a hely-
zet, főképpen minekutána a szlovák parlament 2007-
ben megerősítette a Benes-dekrétumokat, amelyek 
jogfosztó intézkedéseit amúgy is jogtalanul alkalmaz-
ták a magyar egyházakra. 

Erdélyi Géza előző felvidéki református püspök 
elmondta: ő maga már negyedszer jár az EP-ben az 
egyházi tulajdonok ügyében. Szégyenteljesnek nevezte, 
hogy országában húsz év után sem rendezték ezt a 
kérdést. Ugyanakkor érthetetlen számára, miként le-

hetséges, hogy az Unióhoz való csatlakozás feltételeit 
még mindig nem teljesítették sem Szlovákiában, sem 
Romániában. 

A Benes-dekrétumok érvényben tartásának anomá-
liája vonatkozásában mindkét szlovákiai egyházi vezető 
egybehangzóan kijelentette, hogy a kollektív bűnösség 
elvét tartalmazó, hírhedt törvény értelmében: „Önök 
előtt – a mi személyünkben – háborús bűnösök ülnek”.

A közmeghallgatáson részt vett Bauer Edit felvi-
déki EP-képviselő, aki csalódottságának adott hangot 
az ügy iránti közömbösség miatt. Egyetértett az előtte 
felszólalókkal abban a tekintetben, hogy a luxemburgi 
bíróságnak kellene precedensértékű döntést hoznia eb-
ben a kérdésben. Mészáros Alajos felvidéki képviselő 
felszólalásában arra mutatott rá, hogy míg az Európai 
Parlament egyes távol-keleti országok vonatkozásában 
„frontharcos” az emberi jogokat illetően, ezzel szemben 
a saját tagállamaiban tapasztalható jogtalanságok ki-
küszöböléséért semmit sem tesz. 

Tőkés László zárószavaiban példaértékűnek nevezte 
az erdélyi és a felvidéki magyar egyházi vezetők közös 
ügyeik képviseletében megvalósult brüsszeli fellépést. 
Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy európai kép-
viselőink az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki 
magyarok ügyében benyújtott petíció mellett is egy 
emberként sorakoztak fel.

A romániai egyházak nem csupán részjogokat igé-
nyelnek, hanem a restitutio in integrum elve alapján 
követelik a visszaszolgáltatási folyamat felgyorsítá-
sát és lezárását. Joggal várható el, hogy Románia és 
Szlovákia maradéktalanul teljesítse az uniós csatlako-
záskor vállalt kötelezettségeit, az EU részéről pedig 
szintén joggal várható el ezen tagországok monitor-
ingjának folytatása – hangsúlyozta erdélyi képviselőnk. 

Brüsszel, 2013. szeptember 25.

Ezrek tüntettek Sepsiszentgyörgyön a  Székely Mikó Református KollégiumértEzrek tüntettek Sepsiszentgyörgyön a  Székely Mikó Református KollégiumértEzrek tüntettek Sepsiszentgyörgyön a  Székely Mikó Református Kollégiumért
Fotó: MTIFotó: MTIFotó: MTI
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ÖSSZTŰZ ALATT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
Az Európai Bizottság lesz a felelős, ha továbbenge-

dik a verespataki beruházást. Az európai intézmények-
nek az EU polgárait kell képviselniük, nem pedig titkos 
háttérérdekeket – mondotta Tőkés László EP-képvi-
selő a 2013. szeptember 25-i brüsszeli meghallgatáson. 

Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén, szerdán 
rendkívüli meghallgatást tartott a parlament Környe-
zetvédelmi Bizottsága (ENVI) a cianidos bányászat 
ügyében.

Elsőként Julio Garcia Burgues, az Európai Bizott-
ság illetékes megbízott osztályvezetője kapott szót. 
Elmondta, hogy az Uniónak megfelelő szabályai van-
nak a probléma kezelésére, a bizottság ugyanakkor 
figyelemmel követi az induló projekteket, ezenképpen 
a verespataki és a corcoestoi spanyol bányaberuházá-
sokat is. A bányászati hulladék kezelésére vonatkozó 
direktívának előírásai jelenleg elégségesnek mutatkoz-
nak. Európában folytatódnia kell az aranybányászat-
nak, mert az újrahasznosításból nyert arany nem fedezi 
a szükségleteket. A cianidos technológia betiltása az 
európai aranybányászat leállását eredményezné – ér-
velt az osztályvezető.

A meghallgatást kezdeményező Bánki Erik ma-
gyar néppárti képviselő elfogadhatatlannak nevezte, 
hogy az 500 millió uniós polgár által közvetlen módon 
megválasztott Európai Parlament döntését az Euró-
pai Bizottság immár három éve figyelmen kívül hagyja. 
Verespatakon (Roșia Montană) Európa legnagyobb 
külszíni bányáját készülnek megnyitni, amely naponta 
mintegy 40 tonna cianidot fog felhasználni. Egy 250 
millió tonnás zagytározó épülne a 180 méter magas 
völgygát mögött. Ha a zagy kikerülne a tározóból egy 
természeti katasztrófa esetén, cián nélkül is pusztító 

ereje lenne, mint amiképpen megtapasztalhattuk a 
nagybányai tragédia kapcsán, 2000-ben – figyelmezte-
tett Bánki Erik. Az európai törvényhozást miért nem 
tájékoztatták a cianidos technológia betiltása elmu-
lasztásának okairól? – fogalmazta meg kérdéseit a fi-
deszes képviselő. 

Tabajdi Csaba magyar szocialista képviselő egyet-
értett kollégájával. Felháborítónak nevezte, hogy a 
román kormány nem készített környezeti hatástanul-
mányt. Elena Antonescu román néppárti képviselő 
azt tartotta aggasztónak, hogy a román kormány által 
előterjesztett törvénytervezet még a bukaresti kör-
nyezetvédelmi minisztérium engedélyét sem bírja, és 
sokatmondó az is, hogy a tervezet a kitermelés jogát 
további húsz évre akarja meghosszabbítani. 

Satu Hassi finnországi zöld képviselő arra hívta fel 
a figyelmet, hogy bár Romániában előszeretettel hivat-
koznak a finnországi zárt légterű cianidos bányákra, 
hazájának esete egyáltalán nem példaértékű. 

Tőkés László erdélyi képviselő szolidaritását fejezte 
ki a többnyire fiatal tüntetők tízezreivel. Miközben ott-
hon folyik a tömegmanipuláció, és egyszerű pártharc 
szintjére süllyed a vita, felháborító, hogy a Bizottság 
figyelmen kívül hagyja a Parlament 82%-os többség-
gel meghozott döntését. „A jelenlegi környezetvédelmi 
miniszter, Rovana Plumb volt EP-képviselő velünk 
együtt megszavazta a cianidos bányatechnológiák be-
tiltásáról szóló határozatot, azonban miután hazament 
és miniszterré avanzsált, átállt a másik oldalra, és a je-
lek szerint támogatja a beruházást” – tette hozzá Tő-
kés László. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazda-
sági válság körülményei között az EU hitele rohamosan 
zuhan. A román társadalom által elutasított bányaterv 

2013. szeptember 26-án, csütörtökön, Brüsszelben, 
az Európai Parlament székhelyén az Európai Nép-
csoportok Föderatív Uniójának (FUEN) főtitkára, 
Jan Didriksen és Winkler Gyula RMDSZ-képviselő 
szervezésében kerekasztal-megbeszélésre került sor, 
a nemzeti kisebbségek jogainak tárgyában beadandó 
polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. A megbeszé-
lés aktualitását az adta, hogy szeptember 16-án az 
Európai Bizottság visszautasította a FUEN által beter-
jesztett európai polgári kezdeményezést.

Bevezetőjében Vincze Lóránd, az RMDSZ külügyi 
titkára elmondta, hogy politikai döntésnek tartják a 
visszautasítást, és nem nyugszanak bele, a döntést 
megfellebbezik a luxemburgi bíróságon. 

Mészáros Alajos felvidéki néppárti képviselő arra 
biztatta a kezdeményezőket, hogy ne adják fel, ugyanis 
tarthatatlan az európai közöny, amellyel ehhez a kér-
déshez viszonyulnak.

Herbert Dorfmann dél-tiroli néppárti képviselő azt 
hangsúlyozta, hogy amennyiben a fellebbezésre a lu-
xembourgi bíróság negatív választ ad, akkor a kérdés 
hosszú időre vakvágányra kerül. 

Tabajdi Csaba szerint az elutasítás nem volt meg-
lepetés. Várható volt, ugyanis a Minority Safe Pack 
maximalista szellemben született. Ő is egyetértett 
azonban azzal, hogy ez nem a harc vége, több színté-
ren is folytatni kell a munkát. Flórián László felvidéki 
szakértő azt hangsúlyozta, újra kell írni a javaslatot és 
újra be kell azt adni.

Gál Kinga magyar néppárti képviselő kiemelte: ké-
sélen táncol az ügy, ugyanis ha a luxembourgi bíróság 
elutasítja a fellebbezést, az többet árt, mint használ. 
Nagyon meg kell gondolni tehát a következő lépést, 
mondotta. 

A felvidéki, néppárti Bauer Edit szintén arra hívta 
fel a figyelmet, hogy nem szabad az embereket annak 

AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK 
ELINDÍTÓI TÁMOGASSÁK EGYMÁST!
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hallgatólagos támogatásával az Európai Bizottság tu-
lajdonképpen cinkosságot vállal a korrupt bányászati 
lobbival. Az európai intézményeknek az EU polgárait 
kell képviselniük, nem pedig titkos háttérérdekeket. A 
környezetvédelmi bizottságnak fel kell lépnie annak ér-
dekében, hogy az EP 2010-es határozatának érvényt 
szerezzenek. Ez egyébként közös román, magyar és 
regionális érdek – zárta szavait Tőkés László.

 Sógor Csaba erdélyi RMDSZ-szes képviselő a ko-
lontári vörösiszap-katasztrófa, Csernobil és Fukusima 
példája alapján feltette a kérdést: az Európai Bizottság 
egy újabb katasztrófára vár, és csak akkor hajlandó 
lépni, amikor már a helyzet menthetetlen?

Az EB-t képviselő Julio Garcia Burgues megkerülte 
az érdemi viszontválaszokat. A bányászati hulladékok-
ról szóló határozat együttdöntési eljárással született, 
az Európai Parlament akkor nem a cianidos módszer 

betiltása mellett döntött, a bizottság tehát ehhez tartja 
magát. A verespataki beruházásról pedig tájékoztatást 
kértek a román kormánytól, de erre még nem érkezett 
válasz, nem lehet tehát tudni, hogy az engedélyeztetés 
alatt álló beruházás megfelel-e az európai normáknak. 
Végezetül azt javasolta a képviselőknek, hogy olvassák 
el az EB honlapján található tanulmányt, amely azt 
bizonyítja, hogy az alternatív megoldások nem mindig 
jobbak, sőt, gyakran környezetszennyezőbbek a hagyo-
mányos módszereknél.

A meghallgatáson részt vevő képviselők egyetértet-
tek abban, hogy folytatni kell a harcot azért, hogy a 
Parlament 2010-es, a cián technológiát tiltó határoza-
tának érvényt szerezzenek.

Brüsszel, 2013. szeptember 26.
 

a veszélynek kitenni, hogy nem egy bejegyzett európai 
polgári kezdeményezés mellett indul el a mozgósítás.

Tőkés László európai parlamenti képviselő felszó-
lalásában szolidaritásáról és támogatásáról biztosí-
totta a FUEN vezetőit. „Az Európai Unió óriási biza-
lomvesztésben van, a közöttünk lévő együttműködést 
és szolidaritást erősíteni kell, mert csak így lehetünk 
sikeresek. A Kárpát-medencei Magyar Autonómiata-
nács elnökeként együttműködést ajánlott a FUEN és a 
Kárpát-medence magyar szervezetei között. Az erdélyi 
képviselő írásban is átadta azon javaslatát, amelyben 
azt javasolta, hogy a FUEN és a tanácskozás résztve-
vői vállaljanak szolidaritást a másik három kisebbségi 
témájú kezdeményezéssel, amelyeket visszautasítot-
tak.

Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt nevében 
szolidaritásáról és támogatásáról biztosította a Mino-
rity Safe Pack kezdeményezőit. Az unió szegénységi 
bizonyítványa és nem a nemzeti közösségek szégyene, 
hogy immár negyedik alkalommal jön elutasító válasz a 
nemzeti közösségek jogait érintő európai polgári kez-
deményezésre. Elsőként azt a katalán beadványt uta-
sították el, amely az önrendelkezési jogot emberi jog-

ként akarta elfogadtatni, majd az ez év márciusában 
benyújtott, az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács jogi elővéleményezésre, az 
Európai Bizottsághoz beadott közös beadványát véle-
ményezték negatívan. A Székely Nemzeti Tanács által 
előterjesztett kezdeményezés augusztusi visszautasítá-
sa után, tíz nappal ezelőtt a FUEN kezdeményezését 
is elutasították. Az Erdélyi Magyar Néppárt elviekben 
csatlakozik a tanácskozás zárónyilatkozatához, de Gál 
Kinga, Herbert Dorfmann és Bauer Edit képviselők 
fenntartásai nagyon is megalapozottak, ezért nagyon 
alaposan meg kell gondolni, hogy érdemes-e fellebbez-
ni, illetve összezavarni az embereket egy visszautasí-
tott szövegváltozat támogatásáért indított aláírási 
kampánnyal.

A FUEN nevében Jan Didriksen főtitkár elmondta, 
hogy a luxemburgi fellebbezésről és az aláírásgyűjtésről 
nem ők, hanem a polgári kezdeményezés hét indítvá-
nyozója fog dönteni.

A tanácskozást vezető Winkler Gyula javaslatára az 
ülés végén tapssal fogadták el résztvevők közös nyilat-
kozatát.

Brüsszel, 2013. szeptember 26.

Tüntetők tiltakoznak a verespataki bányberuházás ellen BukarestbenTüntetők tiltakoznak a verespataki bányberuházás ellen BukarestbenTüntetők tiltakoznak a verespataki bányberuházás ellen Bukarestben
Fotó: www.realitate.netFotó: www.realitate.netFotó: www.realitate.net
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A közpénzek hatékonyabb felhasználása a cél
A közbeszerzésekről szóló új jogszabálycsomagról 

döntött az EP belsőpiaci szakbizottsága. A közbeszer-
zések az EU éves GDP-jének 19%-át teszik ki. Az új 
szabályok célja, hogy az állami megrendelésekre ké-
szülő beruházások esetén hatékonyabb és átláthatóbb 
legyen a közpénzek felhasználása. A jövőben a közbe-
szerzések elbírálásánál nem lehet kizárólag a legala-
csonyabb ár a döntő. Ez azért fontos, mert segíthet 
kiszűrni az olcsó, ám éppen ezért rossz minőségű szol-
gáltatásokat kínáló ajánlatokat. A csomag az alvál-
lalkozói szerződésekkel is foglalkozik, mert a közpénz 
gyakran az alvállalkozói hálózatokon keresztül vész el. 
A tagállamoknak az alvállalkozói lánc minden részénél 

meg kell követelniük az átláthatóságot. Azokat a vál-
lalatokat, amelyek ezeket nem tartják tiszteletben, ki 
kell zárni az eljárásból. Egyszerűbb lesz a kis- és kö-
zépvállalkozások helyzete, mert nem kell majd egy sor 
dokumentációt előre benyújtaniuk, hanem elektronikus 
úton is pályázhatnak. 

Gátat szab a felelőtlen lakáshitelezésnek az EP
A jelzáloghitelért folyamodók alaposabb tájékozta-

tását és nagyobb védelmét írja elő az az új uniós irány-
elv, amelyről szeptemberben vitáztak és szavaztak a 
képviselők. A tervek szerint nehezebb lesz a felelőtlen 
jelzáloghitelezés.  A rendszerbe egy hétnapos gondol-
kozási időt is beépítenek, amelyet az uniós országok 
meg is hosszabbíthatnak. Az ügyfelek a gondolkodási 
idő alatt visszaléphetnek a hitelszerződéstől.  

Pelczné Gáll Ildikó szerint a jelentés biztosítja, hogy 
a lakást vásárlók az Európai Unió egész területén ala-

posabb és számszerű példákon bemutatott tájékozta-
tást kapjanak a jelzáloghitelek kockázatairól, az árfo-
lyam-ingadozásból fakadó törlesztőrészlet-emelkedés-
ről, sőt, a hitel bedőlte esetén nagyobb védelemben 
részesüljenek. A képviselők belefoglalták a szabályokba 
a büntetés nélküli korai hitel-visszafizetést, illetve an-
nak más pénznemre történő méltányos átváltási lehe-
tőségét.

  A fideszes EP-képviselő plenáris felszólalásában rá-
mutatott: a lakossági devizahitel-állomány Magyaror-
szágon az egyik legnagyobb, ami azért alakulhatott ki, 
mert a bankárok ahelyett, hogy a devizahitelezés va-
lós kockázataira figyelmeztettek volna, még felelőtlen 
kockázatvállalásba is hajszolták a hitelfelvevőket, így 

ezen hitelezési gyakorlatukkal az előző kormányok elhi-
bázott gazdaságpolitikájának legnagyobb támogatóivá 
váltak. A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy 
ezzel szemben a jelenlegi magyar kormány Európában 
egyedülálló módon segített a devizahiteleseknek. 

Elrettentő lépések Szíria ellen
A vegyi fegyverek szíriai használata háborús bűn-

tett és emberiség elleni bűn, amely esetleges elrettentő 
lépéseket sem kizáró, egyértelmű, erőteljes és közös 
választ kíván: így fogalmaztak a képviselők a megsza-
vazott parlamenti állásfoglalásban. Az EU-nak a régiós 
feszültségek csökkentésére kell törekednie, és fokoz-
nia kell a szíriai menekültek segélyezését. A képviselők 
mélyen elítélték a többszáz civil halálát okozó, 2013. 
augusztus 21-i vegyi fegyveres támadást Damaszkusz 
külvárosában, és a vegyi fegyverek további, szíriai vagy 
egyéb helyen történő használatának megelőzésére szó-

EZ TÖRTÉNT AZ EP-BEN SZEPTEMBERBEN

Békét, szabadságot és demokráciát Szíriának Békét, szabadságot és demokráciát Szíriának Békét, szabadságot és demokráciát Szíriának 
Fotó: www.timeso�srael.com/Fotó: www.timeso�srael.com/Fotó: www.timeso�srael.com/
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lítanak fel. Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Biztonsági 
Tanácsának a lehető leghamarabb le kell zárnia a szí-
riai vegyifegyver-használatot vizsgáló ENSZ-ellenőrök 
munkáját – jelentették ki. A Parlament támogatja azt 
a javaslatot, hogy Szíria minél hamarabb szolgáltas-
sa be megsemmisítésre vegyi fegyvereit a nemzetközi 
közösségnek. A szír válság tartós megoldása csak a 
nemzetközi közösség által támogatott, nyílt politikai 
folyamat révén érhető el, szögezték le a képviselők. 
A Parlament lemondásra szólította fel Bassar Asszad 
szír elnököt.

Élénk vita Barroso bizottsági elnök helyzetérté-
kelő beszéde után a Parlamentben

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso 
ebben a ciklusban utolsó ízben tartotta meg az Unió 
helyzetéről szóló beszédét a Parlament plenáris ülésén. 
Beszédét követően a képviselőcsoportok vezetői vázol-
ták fel, hogy álláspontjuk szerint mely témákkal kellene 
foglalkoznia a Bizottságnak a következő hónapok so-
rán. Kiemelték: vissza kell szerezni az európaiak Unió 
iránti bizalmát, akik a 2014-es választásokon érdemi 
lehetőséghez jutnak az Unió jövőjének befolyásolására.

A Parlament elnöke, Martin Schulz a vitát megnyi-
tó beszédében hangsúlyozta: „Az emberek elvesztették 
bizalmukat az EU-ban. A bizalom visszaszerzéséhez 
mindenekelőtt szélesre kell tárni ajtainkat és átlátha-
tó módon végezni a munkánkat.” Az Európai Uniónak 
jobban oda kell figyelnie a válság által sújtott milliók 
életkörülményeinek javítására, emelte ki. „Ha a fiata-
loknak nem tudunk jövőképet felmutatni, ugyan miért 
bízzanak az EU-ban?” – tette fel a kérdést.

„Nyolc hónap múlva a választók ítéletet mondanak 
afelett, hogy mit végeztünk az elmúlt öt évben” – mondta 
Barroso elnök. Európa a pénzügyi ágazat alapvető 
reformjával és egyéb strukturális átalakításokkal vette 
fel a harcot a válsággal, ugyanakkor most ismét „fel kell 
tűrni az ingujjakat” és létrehozni a bankuniót, harcolni 
a munkanélküliség ellen, eltávolítani az egységes piac 
útjában álló akadályokat, és alkalmazni a meghozott 
döntéseket. 

A néppárt vezetője, Joseph Daul (EPP, Franciaor-
szág) az EU és a kormányok iránti bizalom elapadására 
utalva figyelmeztetett, hogy nem a problémákat leegy-
szerűsítő válaszok jelentik a megoldást. „A válságot 
nem Európa okozta. Sőt, leginkább Európának és az 
eurónak köszönhetjük, hogy túléltük” – fogalmazott, 
majd felszólította az európai polgárokat, hogy a jövő 
évi választásokon döntsék el, milyen Uniót szeretné-
nek.

Az EP támogatja a váltást a fejlett bioüzem-
anyagokra

A Parlament a hagyományos bioüzemanyagok hasz-
nálatának korlátozását kéri, és sürgeti a váltást az al-
ternatív forrásokból, például algából vagy hulladékból 
nyert bioüzemanyagokra. A szavazáson elfogadott 
intézkedések az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését célozzák, amelynek egyik forrása, hogy 
a termőföldet egyre gyakrabban használják bioüzem-
anyagok gyártásához használt növények termesztésére.

A Parlament 356 szavazattal, 327 ellenszavazattal 
és 14 tartózkodás mellett fogadta el a szöveget.

A jelenlegi szabályok értelmében a tagállamok-
nak biztosítaniuk kell, hogy 2020-ra a közlekedésben 
felhasznált energia legalább 10 százaléka megújuló 
forrásból származik. A most elfogadott szöveg sze-
rint azonban 2020-ra az első generációs – gabonan-
övényekből származó – bioüzemanyagok aránya nem 
haladhatja meg a közlekedésben felhasznált energia 6 
százalékát. Az algákból és bizonyos hulladéktípusokból 
nyerhető, fejlett bioüzemanyagok arányának 2020-ra a 
közlekedésben felhasznált energia legalább 2,5 száza-
lékát kell kitennie.

Pénzpiacok: szigorúbb szabályok a bennfentes 
kereskedelemről

A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció 
gazdaggá tehetett néhány bankárt, de a pénzügyi rend-
szer stabilitását is aláásta. Így sok esetben az adófize-
tők pénzén kellett kimenteni azokat a bankokat, ame-
lyek a magasabb profit reményében túlzott kockázatot 
vállaltak. Szeptember 10-én az EP elfogadta a piaci 
visszaélések megakadályozásáról szóló jogszabályokat. 
Arlene McCarthy (szocialista, brit), a téma parlamenti 
felelőse szerint az új szabályokkal könnyebb lesz elle-
nőrizni a pénzpiacokat. A jelentéstevő és az EP egy 
olyan irányelven is dolgozik, amely büntetőjogi felelős-
ségre vonást helyez kilátásba a pénzpiaci visszaélést 
elkövetők számára.

Egyre jelentősebb az Unióból érkező támogatás 
Magyarországon

Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta 
a 2013. évi uniós költségvetés 2. számú módosítását, 
amely 7,3 milliárd euró többletkifizetést tesz lehetővé. 
Surján László, az EP kereszténydemokrata alelnöke 
rámutatott: „Ez nagy lépés azon az úton, amelyet a 
Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elnöké-
nek júniusi kompromisszuma jelölt ki, hogy eljussunk a 
2014-2020-as pénzügyi keretek elfogadásához. 

Az Európai Parlament pozitívan értékeli a 7,3 milli-
árd euró mozgósítását az idei évre, ami Magyarország-
nak önmagában is fontos, a hétéves keretköltségvetés 
meghozatala felé vezető út állomásaként pedig még 
fontosabb. Ez a döntés cáfolja azon szocialista aggo-
dalmakat, amelyek szerint „a következő hét év támo-
gatásai is veszélybe kerültek”. 

Átlag feletti a növekedés a kulturális és kreatív 
ágazatokban

Az Európai Parlament szeptember 12-i plenáris ülé-
sén „A növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő 
európai kulturális és kreatív ágazatok” című jelentésről 
szavaztak a képviselők. Bagó Zoltán a Kulturális és 
Oktatási Bizottság tagjaként felszólalásában kiemelte: 
„A kulturális és kreatív ágazatok értékeit és az európai 
gazdaságra gyakorolt pozitív hatását ideje elismerni, 
hiszen ezek az ágazatok nem elhanyagolható számú 
európai polgárt foglalkoztatnak. Ne felejtsük el, hogy 
ez az ágazat még a gazdasági válság alatt is átlag fe-
letti növekedést mutat”. 
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ
OKTÓBERI ESEMÉNYNAPTÁRA

Október 1–3.  
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Október 4.   
● Kolozsvár
A Sapientia EMTE új épületének avatója
Ünnepélyes keretek között adták át a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem új kolozsvári épületét. Dá-
vid László, a Sapientia EMTE rektora, Semjén Zsolt, 
Magyarország miniszterelnök-helyettese és Tonk Már-
ton, a Sapientia EMTE kolozsvári karának dékánja 
vágta át a szalagot az egyetem Tordai úti új épületé-
nél. Ezt követően az épületet az erdélyi magyar törté-
nelmi egyházak vezetői is megáldották, majd köszöntő 
beszédek következtek. Az eseményen jelen volt Tőkés 
László EP-képviselő, a Partiumi Keresztény Egyetem 
elnöke is. 

Október 5.
● Kászonimpér

Bornemisza-Thyssen János-emlékünnepély
A Kászonimpérről elszármazott Bornemisza-Thyssen 
család bárói címre való emelésének 300. évfordulóját 
ünnepli az idén. Az évforduló kapcsán látogatott el 
a család több tagja szombaton a Kászonokba. Ká-
szonimpéren a Bornemisza-kápolnánál egy gránitból 
készült emléktáblát avattak, melyen ez a szöveg ol-
vasható: „Ez a tábla a kászoni Bornemisza család 
1713-ban történt nemesi rangra emelésének 300-ik 
évfordulójára készült, báró Kászoni Thyssen Borne-
misza Hans Heinrich (1921–2002) emlékére az er-
délyi magyarok felé tanúsított elkötelezettségének 
elismeréséül”. A kiemelkedő eseményt megtisztelte 
jelenlétével Németh Zsolt, Magyarország külügyi ál-
lamtitkára, Nagy István, Magyarország svájci nagy-
követe, Tőkés László európai parlamenti képviselő, 
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai 
főkonzulja, Papp Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) Székelyföld régióért felelős alelnöke, va-
lamint a Néppárt több prominens tagja. Az ünnepi 
program szerint szombat reggel meglátogatták a Ba-
lási-kúriát, majd a család által építtetett Bornemi-
sza-kápolnában vettek részt a Tamás József segéd-
püspök által celebrált szentmisén. 

Október 6. 
● Nagyvárad-Olaszi 
   Az Aradi Vértanúk emlékünnepélye

Nagysándor József emléktáblájának megkoszorúzása
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az 
Erdélyi Magyar Néppárt nemzeti gyásznapunkon, az 
aradi vértanúk emléknapján közös megemlékezést 
szervezett Nagysándor József honvédtábornok, 
aradi vértanú nagyváradi emléktáblájánál. A koszo-
rúzással egybekötött ünnepélyt megelőzően a nagy-
várad-olaszi református templomban Nagy István 
teológiai professzor, a nagykőrösi tanítóképző nyu-
galmazott dékánja hirdetett igét, majd Tőkés László 
korábbi királyhágómelléki református püspök, európai 
parlamenti képviselő, EMNT-elnök mondott alkalmi 
beszédet. A rövid alkalmi műsort követően a gyüleke-
zet átvonult Nagysándor József honvédtábornok kö-
zeli emléktáblájához, ahol Török Sándor, az EMNT 
Bihar megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédet mondott: Kristófi Kristóf, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt váradi szervezetének elnöke, Csomor-
tányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke, vala-
mint Zatykó Gyula, a Néppárt országos alelnöke. 

Október 11. 
● Nagyvárad

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökségi ülése

Október 12. 
● Nagyvárad
Az EMNT tisztújító küldöttgyűlése
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Nagyváradon tar-
totta Országos Küldöttgyűlését, amelynek keretében 
az elnökség és a jelen lévő 129 küldött az elmúlt két 
év eredményeit összegezte, továbbá tisztújításra és az 
Alapszabály módosítására is sor került. A három ré-
gióelnöki tisztségbe a Küldöttgyűlés Nagy József Bar-
nát (Partium), Gergely Balázst (Közép-Erdély) és 
Nagy Pált (Székelyföld) választotta. Az Alapszabály 
egyik módosítása értelmében ötről háromra csökkent 
az EMNT alelnökeinek száma, a tisztségekbe Mátis 
Jenőt, Borbély Zsolt Attilát és Tiboldi Lászlót vá-
lasztották. Tagja továbbá az elnökségnek Sorbán At-
tila Örs, akit a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) jelölt 
az ifjúságügyi alelnöki tisztségbe. Az EMNT elnöke, 
Tőkés László a nemzeti tanács megalakulása óta eltelt 
elmúlt tíz év eredményeit és küzdelmeit foglalta össze 
hangsúlyozva: stratégiaváltásra van szükség az erdélyi, 
illetve Kárpát-medencei magyarság sorsának jobbítása 

Németh Zsolt és Tőkés László a Bornemisza-Thyssen család tagjaivalNémeth Zsolt és Tőkés László a Bornemisza-Thyssen család tagjaivalNémeth Zsolt és Tőkés László a Bornemisza-Thyssen család tagjaival
Fotó: www.neppart.euFotó: www.neppart.euFotó: www.neppart.eu
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érdekében kifejtett munkában. Sándor Krisztina, az 
EMNT ügyvezető elnöke az elmúlt két év tevékeny-
ségét értékelte beszámolójában. A Küldöttgyűlésen 
köszöntő beszédet mondott Répás Zsuzsanna nem-
zetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Magdó Já-
nos, Magyarország kolozsvári főkonzulja, valamint az 
EMNT által létrehozott Erdélyi Magyar Néppárt elnö-
ke, Toró T. Tibor.  

Október 14–17. 
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Október 16. 
● Brüsszel
Az Európai polgár-díj átadási ünnepsége
Negyvenhárom díjazott között Nyisztor Ilona csángó 
népdalénekest tüntette ki az Európa polgára-díjjal az 
Európai Parlament. A pusztinai előadó és  népdalgyűj-

tő, akit Tőkés László erdélyi EP-képviselő javasolt a 
díjra, a Jehudi Menuhin-teremben tartott ünnepségen 
a Boldogasszony anyánk című, a katolikus magyarság 
néphimnuszának tekintett ének csángó változatát adta 
elő Martin Schulz EP-elnök és a jeles meghívottak 
jelenlétében. 

Október 18. 
● Lendva
Kárpát-Medencei Magyar Autonómiatanács ülése 
Sajtóértekezlet
A Kárpát-Medencei Magyar Autonómiatanács és a 
Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizott-
ságának Autonómia Albizottsága együttes ülését a 
Lendva szomszédságában található Gyertyánoson tar-
tották. Az ülésen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot 
(EMNT) Tőkés László európai parlamenti képviselő, 
az EMNT és egyben a KMAT elnöke, valamint Sándor 
Krisztina  ügyvezető elnök képviselte, míg az Erdélyi 

Magyar Néppárt nevében  Toró T. Tibor  elnök vett 
részt a tanácskozáson. Miután a nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó európai polgári kezdeményezéseket sorra el-
utasították, nyilvánvalóvá vált, hogy a kisebbségpolitika 
terén gyökeres változásra van szükség az Európai Unió 
szintjén – hangsúlyozta a KMAT elnöke. 

● Szentlászló
Alkalmi istentisztelet a református templomban

Október 19. 
● Nagyvárad

XXII. Közgazdász Vándorgyűlés és Konferencia
Idén Nagyvárad adott otthont az évente megrende-
zett Közgazdász Vándorgyűlésnek. A Romániai Ma-
gyar Közgazdász Társaság (RMKT) 22. alkalommal 
rendezte meg a konferenciát, melynek az együttmű-
ködési és társulási formák a jövő gazdaságában volt a 
témája. A vándorgyűlésre mintegy 40 előadó érkezett 
Erdélyből, illetve az anyaországból, és külföldről. A 

vendégeket Tőkés László EP-képviselő, a Partiumi 
Keresztény Egyetem elnöke is köszöntötte. 

Október 21.
● Nagyvárad 

PUPA-kuratóriumi ülés
„Vagyok, aki vagyok” − kiállításmegnyitó
Interaktív önismereti kiállítás nyílt a nagyváradi Par-
tiumi Keresztény Egyetem (PKE) dísztermében Va-
gyok, aki vagyok! címmel. Az elsősorban fiataloknak 
szóló tárlat célja: gondolkodásra, énkeresésre ösztö-
nözni őket – hangsúlyozta a tárlatnyitón a nagyváradi 
kiállítás megvalósításáért felelős Ráksi Lajos, a PKE 
lelkésze, illetve a program ötletgazdája, Püski Dáni-
el, a Debreceni Református Egyetem lelkipásztora. 
Tőkés László EP-képviselő alkalmi felszólalásában 
az identitástudat fontosságára hívta fel a jelenlevő 
fiatalok figyelmét, rámutatva arra, hogy önazonosság 
nélkül nincs nemzeti, hitbéli identitástudat sem. 
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Október 22–25. 
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Október 26.  
● Sepsiszentgyörgy
 Az Autonómia Anatómiája – kiállítás-megnyitó
 A Székelyek Nagy Menetelését megelőző napon az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki szerve-
zete, a Mikó Imre Egyesület és a sepsiszentgyörgyi 
Etna Alapítvány szervezésében rendhagyó kiállítás 
nyílt a sepsiszentgyörgyi Míves Házban.   Az autonó-
mia anatómiája címet viselő tárlat Ütő Gusztáv öt-
letgazda és kurátor megfogalmazása szerint „elektro-
nikusküldemény-művészeti nemzetközi kiállítás”, mely 
elnevezés jelzi a művek egybegyűjtésének körülmé-
nyeit: ezeket ugyanis drótpostán jutatták el a művé-
szek a pályázat meghirdetőinek. A kiállítást megnyitó 
beszédében Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke a címre utalva azt 
a kérdést járta körül, hogy van-e helye annak, hogy 
az önrendelkezés témakörét illetően anatómiáról be-
széljünk. Amiképpen a gyógyászatban nélkülözhetet-
len fontosságú az anatómia, azonképpen – gondolati 
párhuzammal élve – az autonómia vonatkozásában 
is helye van a boncolgatásnak. Önmagában viszont 
sehova sem vezetne, hogyha egy testet az élettelen 
részekből próbálnánk összeállítani, a test megeleve-
nítéséhez ugyanis arra a bizonyos „isteni szikrára”, 
vagyis lélekre van szükség, mely az igazi művészeket 
is jellemzi.  Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgár-
mestere az anyaországiak üdvözletét hozta el Sep-
siszentgyörgyre, és támogatásáról és szolidaritásáról 
biztosította a székelyeket az autonómiaküzdelemben. 
Szakmai méltatásában Vécsi Nagy Zoltán művé-
szettörténész történeti áttekintést nyújtott az erdé-
lyi/székely művészek önkeresési folyamatáról, illetve 
identitásuk megőrzéséért kifejtett munkásságáról.

Október 27.  
● Háromszék, Maksa
 Székelyföldi Nagy Menetelés  
 Alkalmi szabadtéri istentisztelet és kiállás az autonó-

miáért

 A Kököstől Bereckig terjedő Székelyföldi Nagy 
Menetelés tizennégy helyszínének egyikén, Mak-
sán, a református templom előtti téren többezren 
gyűltek össze azon a szabadtéri istentiszteleten, 
melyen Tőkés László, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület (KRE) volt püspöke, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke hirdetett 
igét.  Az igehirdető Jerikó falai leomlásának tör-
ténetét elevenítette fel tanulságképpen: egyedül 
a hit segíthet abban, hogy elérjük lehetetlennek 
tűnő céljainkat. Szavaihoz kapcsolódva Toró T. 
Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke kifejtet-
te: az autonómia ügye mellett kiálló résztvevőkről 
sugárzik a hit és az erő, ami nélkül nem sikerül-
het eredményre jutnunk. A házigazdák szerepé-
ben Bács Benke László, Maksa polgármestere és 
Györgyi Zsolt lelkipásztor köszöntötte az egybe-
gyűlteket, ezután a Siklódi Férfikórus adott elő 
hazafias dalokat, ezzel lelkesítve a hallgatóságot. 
A menetelés közben a szervezők és a magyar po-
litikai pártok képviselői a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) által szerkesztett rádióműsoron keresztül 
szóltak a résztvevőkhöz, ekképpen téve lehetővé, 
hogy a több mint ötven kilométeres útszakaszon 
felvonuló emberek ugyananazon egységes tüntetés 
szellemiségének váljanak részeseivé. 

Október 28–29. 
● Belgrád
 Az EP Emberi Jogi Bizottsága küldöttségének lá-

togatása
 Az Európai Parlament Emberi Jogi Bizottsága 

(DROI) küldöttségének két tagja, Barbara Loch-
bihler zöldpárti képviselőnő, a bizottság elnöke és 
Tőkés László képviselő, a bizottság koordinátora 
Szerbiába látogatott, azzal a céllal, hogy számba 
vegyék az emberi és a kisebbségi jogok terén fenn-
álló helyzetet, tekintettel az ország európai integ-
rációjának folyamatára. A kiküldetés első napján a 
szerb kormány, illetve a munkaügyi és az igazság-
ügyi minisztériumok vezető képviselőivel, valamint 
a Sasa Jankovič ombudsmannal való találkozó-
ra került sor. Az esti munkavacsorán az EP-kép-
viselők szerbiai emberi jogi és romavédő polgári 
szervezetek aktivistáival folytattak eszmecserét. 
Másnap a küldöttség a szerb parlament emberi 
jogi, gyermekvédelmi és munkaügyi szakbizottsá-
gainak a képviselőivel találkozott, élükön Meho 
Omerovič, Nebojsa Stefanovič és Milica Dron-
jak elnökökkel.   A koradélutáni sajtóértekezle-
tet követően Lochbihler elnök asszony és Tőkés 
László egy nyugat-balkáni regionális emberi jogi 
konferenciát nyitottak meg a szerb parlamentben. 
A feszített iramú, kétnapos megbeszéléssorozat a 
szerbiai nemzeti tanácsok vezetőivel való találko-
zóval zárult. A kereken húsz kisebbségi autonómi-
atanács képviseletében megszólalók között Kor-
hecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és 
Egeressy Sándor vajdasági tartományi képviselő 
a délvidéki magyarság helyzetét ismertették.

Fotó: MTIFotó: MTIFotó: MTI
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Október 29.
● Temerin (Szerbia)
Találkozás a Vajdasági Magyar Demokrata Párt  

(VMDP) vezetőivel

Október 31. 
● Nagyvárad
 Konferencia a Heidelbergi Káté 450. évfordulója al-

kalmából – Előadás
 A Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója 

alkalmából a Sulyok István Teológiai Tudományok 
Intézete (SITTI) programgazdag jubileumi megem-
lékezést szervezett Nagyváradon. A kétnapos konfe-
rencia első napján a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület (KRE) székházának előcsarnokában 
egy Heidelbergi Káté-kiadványokból álló gyűjteményt 
tekinthettek meg az érdeklődők, Hermán M. János 
rendhagyó tárlatvezetése kíséretében. Az esemény 
házigazdája Sz. Horváth István, a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh igazgatója volt. Ezt követően Szo-
mor Attila váradréti segédlelkész a 90 éves Hévézi 
Endre Londonban élő képzőművésznek a négy evan-
gélistát ábrázoló ólomkeretes ablaküvegeit mutatta 
be. A nagyvárad-újvárosi református templomban 
igét hirdetett dr. Tóth Albert tiszalúci lelkipásztor, 
a Magyarországi Lelkészi Szövetség elnöke. A dr. 
Pálfi József  lelkipásztor, a Partiumi Keresztény 
Egyetem (PKE) szenátusi elnöke által válogatott 
Vallásomat el nem hagynám... – Királyhágómelléki 
kéziratos konfirmációi káték a 20. században című 
kötetet a PKE rektora, dr. János Szabolcs, mutat-
ta be. Végezetül Tőkés László EP-képviselő, a PKE 
elnöke, volt királyhágómelléki püspök köszöntötte  a 
konferencia résztvevőit. Mind az 1989-es forradal-
mat megelőző nehéz időkben, mind mostani kisebb-

ségi helyzetünkben voltak és vannak olyan hitvalló 
helyzetek, amelyekben a hit megvallását minden kö-
vetkezményével együtt vállalnunk kell, hangsúlyozta 
Tőkés László, a status confessionis fogalmával ér-
zékeltetve azt a hitből fakadó etikai követelményt, 
amelyet minden kereszténynek magáénak kell érez-
nie. A konferencia másnap további szakmai előadá-
sokkal folytatódott. 

Október 31. 
● Nagyvárad
 EMNT–EP-Sajtóértekezlet
 Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdé-
lyi Magyar Néppárt alelnöke közös sajtótájékozta-
tót tartottak, amelyen két téma került napirendre: 
szerbia Köztársaság uniós integrációja és a románi-
ai magyar nemzeti közösség, Székelyföld, Partium 
és Erdély autonómiája. Tőkés László bejelentette: 
egy nagyszabású tüntetés megszervezését tervezik 
a verespataki bányaberuházás ügyében, szolidaritást 
vállalva Mócföld lakossága és a hónapok óta tartó 
tüntetések résztvevői iránt. Ugyanakkor leszögezte: 
a székelyföldi menetelés egyenes folytatásaképpen 
készek akár Bukarestben vagy Brüsszelben tüntet-
ni a székelyek és az erdélyi magyarok autonóm jo-
gainak kivívása érdekében. Az Európai Parlament 
Emberi Jogi Bizottságának koordinátoraként Tőkés 
László a napokban látogatást tett Szerbiában, ahol 
azt tapasztalta, hogy az uniós integráció előtt álló 
ország kormánya nem fektet kellő hangsúlyt az etni-
kai kisebbség problémáira. A csatlakozás előfeltétele 
Tőkés László szerint a kisebbségek – köztük a ma-
gyarok és a vlacho-románok – helyzetének rendezé-
se.

A Székelyek Nagy Menetelésén a példás összefogás-
nak köszönhetően sikerült egy olyan erőt felmutatni, 
amelynek nyomán a román kormány beláthatja: az au-
tonómia megvalósítása népakarat – mondta Szilágyi 
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke a Zatykó 
Gyula alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Bár a karhatalom biztosította a helyszínt és nem 
akadályozta meg a menetelést – ami demokráciában 
teljesen természetes –, Bukarest nem hajlandó őszinte 
párbeszédet folytatni az székelyek önrendelkezésé-
ről, az erdélyi magyarok kisebbségi jogairól. „Arra kér-
jük a román kormányt, hogy ismerje el, hogy a magyar 
önrendelkezés gondolata a népakarat kifejeződése, és 
fogadja el az erről szóló párbeszédet” – mondta Szi-
lágyi. Úgy vélekedett az autonómia a román demok-
rácia fokmérője, megmaradásunk záloga, egy olyan 
Európa-szerte működő gyakorlat, mely a hosszú távú 
stabilitás és a gazdasági jólét garanciája. Éppen ezért 
minél szélesebb körben ismertté kell tenni az előnye-
it, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a „menedzsmentjé-

re” – fogalmazott a néppárti elöljáró, aki ugyanakkor 
az összefogás szerepét emelte ki az autonómiamenet 
sikerességét illetően, és reményét fejezte ki, hogy a 
közelgő európai parlamenti választásokon is hasonló, 
pártok fölötti összefogás alakul majd ki.

Zatykó Gyula, a Néppárt Partiumért felelő alelnöke 
a sajtótájékoztatón elmondta: a székely autonómia egy 
nemzeti ügy, melynek kivívásában minden magyarnak 
szerepet kell vállalnia – nem valaki ellen, hanem va-
lamiért, önmagunkért. A Partiumból mintegy százan 
vállalták a hosszú és kimerítő utat Székelyföldig, hogy 
kiálljanak a székelyek mellett – tájékoztatott Zatykó. 
Ugyanakkor a Néppárt közel száz buszt indított, és 
több mint tízezer embert mozgósított az autonómia-
menetelésre.

Nagyvárad, 2013. október 29.

Az Erdélyi Magyar Néppárt
partiumi sajtóirodája

SZILÁGYI: AZ AUTONÓMIA
A ROMÁN DEMOKRÁCIA FOKMÉRŐJE
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PÉLDÁT KELL VENNÜNK HŐSEINKRŐL
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 

az Erdélyi Magyar Néppárt nemzeti gyásznapunkon, 
az aradi vértanúk emléknapján közös megemlékezést 
szerveztek Nagysándor József honvédtábornok, aradi 
vértanú nagyváradi emléktáblájánál. 

A koszorúzással egybekötött emlékünnepélyt meg-
előzően a nagyvárad-olaszi református templomban 
Nagy István teológiai professzor, a nagykőrösi tanító-
képző nyugalmazott dékánja hirdetett igét, János evan-
géliuma alapján. A tudatos áldozatvállalás fontosságára 
hívta fel a figyelmet párhuzamba állítva Jézus áldoza-
tát, melyből „élet fakadt”, az aradi vértanúk szabad-
ságért és nemzeti függetlenségért hozott áldozatával. 
Példájuk arra kötelez, hogy magunk is áldozatos életet 
éljünk az ősi keresztény mondás máig érvényes üzene-
tének felismerésével, miszerint „az áldozatok vére mag-
vetés” – hangsúlyozta az igehirdető. Végül rámutatott 
arra, hogy ma már nem az üldözőket, hanem napjaink 
legnagyobb ellenségét, a közönyt kell leküzdeni. 

A templomi ünnepély folytatásaképpen Tőkés Lász-
ló korábbi királyhágómelléki református püspök, európai 
parlamenti képviselő, EMNT-elnök mondott alkalmi be-
szédet. Emlékeztetett arra, hogy kereken 210 évvel ez-
előtt született Nagyváradon Nagysándor József honvéd-
tábornok, Damjanich János harcostársa, aki a Kossuth 
Lajos által „magyar Golgotának” nevezett aradi vesztő-
helyen társaival együtt életét áldozta a szabadságért. 
Aktuálpolitikai kérdéseket is érintő beszédében erdélyi 

képviselőnk említést tett arról, hogy Temesváron, „a 
forradalom városában” a városvezetés újra felállíttatná a 
magyarságot sértő „Hűség szobrát”, amelyet 1853-ban 
hálája jeléül Ferenc József osztrák császár adományo-
zott Temesvárnak, amiért a város védői 1849-ben ellen-
álltak a magyar szabadságharcosok ostromának. Tőkés 
László véleménye szerint szégyenletes, hogy még ennyi 
idő után is harcolni kell a visszahúzó múlttal, a város-
vezetés terve pedig egyenlő „az árulók kitüntetésével”.  
Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek egy korábbi 
váradi látogatásán mondott beszédére utalva kifejtette: 
a magyarok számára a szabadság sohasem csupán any-
nyit jelentett, hogy fellázadnak valami ellen, hanem sok-
kal inkább azt, hogy kiállnak valamiért. Most annak jött 
el az ideje, hogy kiálljunk a magyar történelmi régiók 
felszabdalása, Erdély altalaji kincseinek elrablása és vi-
zeink megmérgezése ellen – fogalmazott Tőkés László, 
majd hozzátette: példát kell vennünk hőseinkről, és nem 
szabad sajnálnunk az áldozatot az önrendelkezésért, a 
bennünket megillető kisebbségi közösségi jogokért. 

A rövid alkalmi műsort követően a gyülekezet átvo-
nult Nagysándor József honvédtábornok közeli emlék-
táblájához, ahol Török Sándor, az EMNT Bihar me-
gyei elnöke köszöntötte a megjelenteket.  

A felszólalók sorát Kristófi Kristóf, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt váradi szervezetének elnöke nyitotta meg, 
aki név szerint is felsorolta az aradi vértanúkat. Kifej-
tette: a XXI. században is olyan hazafiakra van szükség, 

Az Európai Parlament Kisebbségi Frakcióközi 
Munkacsoportjának (Minority Intergroup) mai stras-
bourgi rendhagyó ülésén a nemzeti kisebbségek jogai-
nak tárgyában beadott polgári kezdeményezések ügye 
szerepelt a napirenden, azt követően, hogy szeptember 
16-án az Európai Bizottság visszautasította az Euró-

pai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEN) és az 
RMDSZ-nek a közös európai polgári kezdeményezését. 
A Tabajdi Csaba elnök által levezetett tanácskozás 
vendégei voltak Hans Heinrich Hansen, a FUEN el-
nöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, 
valamint Jens Nymand Christensen, az Európai Bi-
zottság Főtitkárságának igazgatója.   

A FUEN elnöke beszédében kihangsúlyozta, hogy a 
Bizottságnak fel kell lépnie a kisebbségek védelmében, 
hiszen, Jean Monnet európai alapítónk szellemében, 
az Unió nem államokat, hanem nemzeteket hivatott 
egyesíteni. Ezzel szemben egy olyan kezdeményezés 
visszautasításával, melynek célja a kisebbségek jogi 
helyzetének rendezése, a Bizottság teljes mértékben az 
európai szellem ellenében cselekedett.  Ez egy sajnála-
tos és nagy hiba volt, melynek nem lett volna szabad 
megtörténnie – mondotta az elnök, bejelentve ugyan-
akkor, hogy politikai nyomásgyakorlással továbbra is 
minden lehetőt megtesznek ügyük sikeréért.

Izsák Balázs szerint az általuk benyújtott – és szin-
tén elvetett – kezdeményezés tulajdonképpen nem ki-
sebbségi jellegű, mindazonáltal tagadhatatlan, hogy ha 

ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG AZ EURÓPAI 
POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÜGYÉBEN
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akik méltók őseikhez, és a magyar szabadság, a magyar 
önrendelkezés ügyét teljes szívvel képviselik. 

Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnö-
ke arról szólt, hogy minden századnak megvan a maga 
szabadságküzdelme, melynek mindenkoron az a leg-
főbb kérdése, hogy hiszünk-e saját erőnkben, képesek 
vagyunk-e saját sorsunkat kezünkbe venni, vagy pedig 
külső hatalmakban bízva hagyjuk, hogy mások diktálja-
nak nekünk. A néppárti elöljáró szerint Erdély jelenleg 
„gyarmati sorsban” él, „egy süllyedő ország balkáni tar-
tománya”, és ennek leküzdése csak akkor lehetséges, ha 
végre kezünkbe vesszük sorsunkat, és kiállunk az erdélyi 
és partiumi magyar önrendelkezés ügye mellé. 

Zatykó Gyula, a Néppárt országos alelnöke beszé-
dében a tisztánlátás fontosságát emelte ki. „Ha tisz-
tán látjuk múltunk értékeit, akkor van esély arra, hogy 
helyes cselekvéssel építsünk reá jövendőt” – fogalma-
zott. Hozzáfűzte: azt is fontos látnunk, hogy milyen 
aljas módszerekkel és hamis vádakkal próbálják lejárat-
ni, lelkileg és erkölcsileg megtörni azt, aki nem tetszik 
a hatalomnak. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy 
különbséget kell tennünk azok között, akik valóban dol-
goznak a nemzetükért, és azok között, akik önérdekből 
mímelik ezt. 

A beszédek után a megemlékezők a kegyelet virágait 
helyezték el Nagysándor József emléktáblájánál, majd 
közösen elénekelték a Himnuszt. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt 
partiumi sajtószolgálata

elfogadták volna, következményeiben pozitív hatással 
lett volna Európa kisebbségeire. A nyelv és a kultúra a 
területi és társadalmi kohézió meghatározó tényezői. 
Ezen elv értelmében szükséges továbblépni – hangsú-
lyozta az SZNT elnöke, tudatva ugyanakkor, hogy az 
EB döntését megfellebbezték a luxembourgi bíróságon.

A Bizottságot képviselő Nymand Christensen a visz-
szautasító döntés mögött álló tényezők és folyamat 
megvilágosítása érdekében elmondta, hogy az EB nem 
politikai, hanem csakis jogi szempontból kezelte a be-
nyújtott kezdeményezést. Hangsúlyozta, hogy az EU 
egyetlen csoportnak vagy közösségnek sem nem fordít 
hátat, minden egyes polgára sorsát nagy figyelemmel 
követi, ezek EU-n belüli legitim igényeit és szükség-
leteit pedig prioritásként kezeli. Azonban sem az Eu-
rópai Unióról, sem pedig az Unió működéséről szóló 
szerződések nem biztosítanak jogalapot arra, hogy 
jogalkotást kezdeményezzenek a nemzeti kisebbségek 
védelmére. Az alapszerződés arra viszont kötelezi az 
Uniót, hogy tiszteletben tartsa a sokszínűséget, va-
lamint – egyebekkel együtt – az etnikai diszkriminá-
ciót is egyértelműen megtiltja. Azt is aláhúzta, hogy 
a ‚kisebbség’ fogalma az EU-s szerződésekben nincs 
kellőképpen meghatározva. Nyomatékosan kiemelte, 
hogy ez tagállami kompetencia. Végezetül hangsúlyoz-
ta, hogy a FUEN-kezdeményezés esetében nem volt 

kifogás a kezdeményezés tartalmával szemben, csupán 
a vonatkozó szabályokat vették figyelembe. Az Euró-
pai Bizottság szemszögéből tehát ilyen egyszerűen és 
egyértelműen magyarázható a szeptember 16-i vissza-
utasító döntés. 

Tőkés László erdélyi képviselő hozzászólásában rá-
mutatott, hogy a romániai magyar szervezetek részéről 
három polgári kezdeményezést nyújtottak be, és ezért 
bírálatát fejezte ki Tabajdi Csaba szocialista elnök 
iránt, aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdemé-
nyezéséről szóló előterjesztést szándékosan elmulasz-
totta az Intergroup napirendjére tűzni. Ennek ellenére 
az EMNT elnökeként minden pártpolitikai szempontot 
és ellentétet meghaladó fontosságú ügynek tartja a kö-
zös ügyeinkben való összefogást, és ugyanerre kéri az 
RMDSZ-t.

A tanácskozás résztvevői és a visszautasított eu-
rópai polgári kezdeményezések előterjesztői egészében 
véve elégedetlenségüket fejezték ki az EB képviselőjé-
nek a jogi formalizmusra leszűkülő magyarázata iránt, 
és azon szándékuknak adtak kifejezést, hogy töretlenül 
tovább folytatják a kisebbségi jogok kivívásáért folyta-
tott küzdelmüket.

Strasbourg, 2013. október 10. 
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SOKSZOROZZUK MEG ERŐFESZÍTÉSEINKET
A KOLLEKTÍV JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT!

Őszinte elismerésemet fejezem ki a kisebbségi frak-
cióközi munkacsoportnak, Tabajdi Csaba és François 
Alfonsi társelnök uraknak azért, hogy a kisebbségi kér-
désben útjukra indított európai polgári kezdeményezé-
sek ügyét példás módon napirendre tűzték. Mai témánk, 
valamint a legutóbbi ülésünkön megvitatott kisebbség-
védelmi állásfoglalási indítványtervezet konvergens 
módon ugyanabba az irányba mutatnak: egy európai 
uniós kisebbségvédelmi jogi keretrendszer kiépítését 
célozzák. 

Ez alkalommal kettős minőségemben, nevezetesen 
mint európai képviselő és mint az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szólok. Szervezetünk 
a romániai magyarság autonómiájának a kivívásáért har-
col – hasonlóképpen a Székely Nemzeti Tanácshoz 
(SZNT), melynek vezetőjét, Izsák Balázs elnök urat 
is körünkben üdvözölhetjük. A Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) programjában a kisebb-
ségi kollektív jogok úgyszintén szerepelnek.

Ekképpen történhetett meg, hogy mindhárom ro-
mániai szervezetünk európai polgári kezdeményezéssel 
élt. A mi kezdeményezésünket az Európai Bizottság 
jogi szolgálata már az előzetes normakontroll rendjén 
visszautasította. Utóbb ugyanígy járt az SZNT és az 
RMDSZ – annak ellenére, hogy ez utóbbi az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) együtt nyúj-
totta be közös kezdeményezésüket.

Tudtommal – ezeken kívül – még egy katalóniai kez-
deményezést sem engedett át a szűrőjén a Bizottság. 
Ez a négyrendbéli nyers visszautasítás sajnos azt a ne-
gatív üzenetet hordozza, hogy: (1) az Európai Unió az 
„egység a sokféleségben”, valamint a soknyelvűség és a 
multikulturalitás fennen hangoztatott elvei ellenére ős-
honos etnikai kisebbségi közösségeinek, illetve több tíz 
milliónyi kisebbségi polgárának az ügyét továbbra is ig-
noranciával kezeli; valamint azt, hogy (2) az európai 
polgári kezdeményezés politikai és jogalkotói eszközének 

nem igazán kívánnak teret biztosítani az Unióban.
Ennek a helyzetnek az ismeretében az eddiginél is 

nagyobb kisebbségi összefogásra, szolidaritásra és köl-
csönös bizalomra van szükségünk. Sajnos, egyik tekin-
tetben sem vagyunk elég erősek.

Közös érdekeink védelmében odahaza, Romániá-
ban sem tudtunk eléggé összefogni. Eredetileg ugyanis 
egyetlenegy, közös kezdeményezésben gondolkoztunk – 
de végül is három lett belőle.

Itt, az Európai Parlamentben sem sikerül valameny-
nyi kisebbségi képviselőt megszólítanunk, és az interg-
roup sem képes kellő súllyal képviselni ügyeinket.

Más tekintetben viszont pártpolitikai érdekek oszta-
nak meg vagy állítanak szembe bennünket. Ezért van az, 
hogy az RMDSZ és a FUEN legutóbbi kerekasztal-meg-
beszélésén sem vették figyelembe több EP-képviselő 
álláspontját, a mai intergroup-ülés napirendjéről pedig 
a mi kezdeményezésünket éppenséggel „kifelejtették”…
Akárhogyan is lett volna, javasolom, hogy mind az Eu-
rópai Parlamenten belül, mind a polgári kezdeményezés 
útján továbblépve sokszorozzuk meg erőfeszítéseinket 
a kisebbségi – kollektív – jogok európai érvényesítése 
érdekében, és akár a közelgő európai választások felhaj-
tó erejét is kihasználva, törekedjünk európai áttörésre 
ezen a téren.

A Kárpát-Medencei Magyar Autonómiatanács 
(KMAT) elnökének minőségében, mindenesetre ezúton 
is kifejezem föltétlen elkötelezettségünket az iránt, hogy 
Európa egyik legnépesebb kisebbségi népcsoportjának 
képviselőiként a romániai, szlovákiai, szerbiai, ukrajnai, 
horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarok szerveze-
tei és pártjai egységes módon kiállanak valamennyi euró-
pai kisebbségi közösség ügye mellett.

Strasbourg, 2013. október 10.
Tőkés László 
EP-képviselő
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A KISEBBSÉGI NYELVŰ RÁDIÓZÁS
FOKOZOTT ODAFIGYELÉST ÉRDEMEL

Iñaki Irazabalbeitia, az Európai Szabad Szövetség 
(EFA) baszk EP-képviselőjének és az Közösségi Rá-
diók Világszövetségének (World Association of Com-
munity Radio Broadcasters, AMARC) szervezésében 
a kisebbségi rádiózás helyzetéről tanácskoztak, 2013. 
október 16-án, az Európai Parlament székhelyén. Az 
eseményen az erdélyi magyar nyelvű rádiózásról Szi-
lágyi Szabolcs, a Kolozsvári Rádió szerkesztője tar-
tott beszámolót, aki Tőkés László EP-képviselő meg-
hívására egy erdélyi újságíró-delegáció tagjaként érke-
zett Európa fővárosába. 

A fórumot Davyth Hicks, az Európai Veszélyezte-
tett Nyelvek Hálózatának (European Language Equa-
lity Network – ELEN) elnöke tényközléssel indította: 
az Európai Unióban hatvan kisebbségi nyelvet tartanak 
számon, és az európai polgárok mintegy 10 százaléka – 
vagyis 40-50 millió ember – valamely kisebbségi nyelvet 
beszél. Az Eurostat adatai szerint az európai lakosság 
81 százaléka azon a véleményen van, hogy egy államon 
belül a kisebbségben élőket egyforma nyelvi jogok ille-
tik meg a többségiekkel. Mindez együttesen azt jelzi, 
hogy a kisebbségi nyelvek fokozott odafigyelést érde-
melnek, hasonlóképpen pedig az ezek megőrzésében 
fontos szerepet játszó kisebbségi rádiózás – hangsú-
lyozta a szakember, aki azt kérte, hogy ennek jegyé-
ben az európai intézmények anyagilag támogassák a 
kisebbségi rádiókat. 

Tőkés László üzenetértékűnek nevezte, hogy a fó-
rumra az erdélyi magyar média egyik képviselőjét is 
meghívták, annál is inkább, mivel a romániai kisebbsé-
gi rádiózás a kommunista diktatúra örökségeképpen, 
illetve a kisebbségi helyzetből fakadóan többszörösen 
hátrányos helyzetben van. Az erdélyi magyarságnak 
kétszeres elnyomásban volt része: a proletár interna-
cionalizmus kommunista és a román többségi politika 
nacionalista ideológiáját egyaránt el kellett szenvednie.  

A kisebbségi és regionális nyelvek európai helyzete 
az erdélyi EP-képviselő szerint nem túlságosan biztató, 
mivel Európa egészében véve visszautasító a kisebbségi 
jogok iránt – amit a kisebbségi tárgyú európai polgári 
kezdeményezések ismételt elutasítása is híven jelez. 

Mindazáltal vannak kísérletek, amelyek a kisebbségi 
közösségek védelmére irányulnak – ilyen például az a 
jelentés, amelynek Francois Alfonsi, az EFA korzikai 
képviselője volt a jelentéstévője és ő maga pedig az 
ún. árnyékjelentés-tevője, és amely az európai veszé-
lyeztetett nyelvek megmentését irányozza elő. Ez is 
része annak a küzdelemnek, amelyet a nemzeti jogaik-
ban korlátozott európai kisebbségi közösségek, köztük 
az erdélyi magyarok, különösképpen pedig a csángók 
kultúrájuk és identitásuk megőrzésért folytatnak. Az 
anyanyelvű kommunikációhoz/tájékoztatáshoz való 
jog szerves részét képezi az önrendelkezéshez való 
közösségi jognak – hangsúlyozta erdélyi képviselőnk, 
majd azzal a javaslattal zárta beszédét, hogy az erdélyi 
magyar nyelvű rádiók csatlakozzanak a Közösségi Rá-
diók Világszövetségéhez. 

Szilágyi Szabolcs előadásában a romániai kisebbségi 
rádiózás történetének fontos állomásait ismertette. 

A Ceausescu-diktatúra asszimilációs politikája ke-
retében a magyar adások megszűntek, és az erdélyi 
magyarok arra kényszerültek, hogy a többségi nyelvű 
rádiót hallgassanak. Ez az elnyomó asszimilációs po-
litika napjainkban is megmutatkozik, elég csak arra 
gondolnunk, hogy a mai napig nincs napi 24 órában 
sugárzó közszolgálati magyar nyelvű rádió Erdélyben. 

Az 1989-es forradalom kitörése után a diktatúra 
idején megszüntetett regionális stúdiók bár újraalakul-
tak, és a kisebbségi műsorok szerkesztői újrakezdhet-
ték a munkát, ennek ellenére a Román Rádiótársaság 
területi stúdióinak az új korszak sem hozott annyival 
több frekvenciát, hogy a kétnyelvű – román és magyar 
– adások egész napossá váljanak – részletezte a ko-
lozsvári újságíró. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, 
hogy még a létező magyar nyelvű műsorok sem jutnak 
el a célközösség minden tagjához, holott a közszolgá-
lati rádió működését biztosító rádiódíj beszedése által 
a kisebbségi magyarság éppen úgy jogosult volna erre, 
mint a többségi – román – előfizetők. 

Brüsszel, 2013. október 17.

Szilágyi Szabolcs,  Iñaki Irazabalbeitia, Tőkés László és  Davyth HicksSzilágyi Szabolcs,  Iñaki Irazabalbeitia, Tőkés László és  Davyth HicksSzilágyi Szabolcs,  Iñaki Irazabalbeitia, Tőkés László és  Davyth Hicks
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 2013. 
október 12-én, Nagyváradon tartotta Országos Kül-
döttgyűlését, amelynek keretében az elnökség és a 
jelen lévő 129 küldött az elmúlt két év eredményeit 
összegezte, továbbá tisztújításra és az alapszabály mó-
dosítására is sor került.

A küldöttgyűlés Herman M. János igei köszöntő-
jével vette kezdetét, majd Török Sándor házigazdai 
minőségében üdvözölte a küldötteket és a meghívot-
takat. 

Az EMNT elnöke, Tőkés László a Nemzeti Ta-
nácsok megalakulása óta eltelt elmúlt tíz év eredmé-

nyeiről és kudarcairól szólva – a „külső elnyomás” és a 
„belső bomlasztás” körülményei között – a közös fele-
lősség fontosságát hangsúlyozta.

Tőkés László a tőle elvitatott Románia Csillaga ér-
demrend jelmondatát idézte: „In fide salus – Hitben 
van a szabadulás”. Mint mondotta: „1989-ben ebben 
a hitben reméltünk és cselekedetünk, negyed század 
után azonban rossz végre jutottunk”.

A  Zilahon megjelenő magyarellenes falragaszok-
ra utalva az EMNT elnöke fölvetette a kérdést: „Ez 
jelentené a többségi román nemzet jövőképet és de-
mokratikus ideáját? A csillagtalan vakgyűlölet lenne a 
szabadságeszmény alternatívája?”

A Kárpát-medencei magyarság helyzetének álta-
lános kiértékelője rendjén Tőkés László rámutatott 
azokra a negatív folyamatokra, amelyek Európa hall-
gatólagos hozzájárulásával a nemzet „leépüléséhez” 

vezetnek. Nincs időnk a halogatásra, stratégiaváltás-
ra van szükség, és az EMNT jövőbeli szerepe ennek 
megvalósításában mutatkozhat meg. A stratégia ele-
meit részletezve Tőkés László elmondta: nem erdélyi, 
felvidéki, kárpátaljai vagy délvidéki magyar ügy van, 
hanem  egyetlen Kárpát-medencei ügyet kell képvisel-
nünk. Európa szintjén átfogó kisebbségi, ezen belül 
pedig magyar kisebbségi stratégiára van szükség. Az 
EMNT elnöke teljes körű autonómiarendszer kidolgo-
zását, a jogsegélyszolgálat kiterjesztését, valamint a 
sok helyütt állampolitikai rangra emelkedett magyarel-
lenesség tilalom alá helyezését szorgalmazta. Ugyan-

akkor megismételte a Tusnádfürdőn tett kijelentését, 
miszerint Magyarországnak, sőt Európának védhatal-
mi státuszt kellene vállalnia az erdélyi magyarok fe-
lett. Beszéde végén az európai parlamenti képviselő az 
erdélyi magyar összefogást sürgette, akár az Erdélyi 
Magyar Egyeztető Fórum, akár más intézményi, szer-
vezett keretek között.

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár köszöntő beszédében elmondta: küz-
delmes és eseménydús évet tudhat maga mögött az 
erdélyi magyarság, gondoljunk csak a Székelyföldet 
kedvezőtlenül érintő regionalizációs tervekre, a veres-
pataki bányaberuházásra vagy a nemzeti szimbólumok 
szabad használata elleni törekvésekre. Az EMNT eb-
ben a küzdelemben helyt tudott állani, mint amiképpen 
nagy szerepet játszik abban, hogy az autonómia kér-
dése folyamatosan napirenden legyen a közvélemény-

TISZTÚJÍTÁS, ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS
AZ EMNT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉN
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ben – vélekedett a helyettes államtitkár. Hozzátette: 
a magyar kormány támogatja a határon túli magyar 
közösségek autonómiatörekvéseit, de nem cselekedhet 
a külhoni magyarok helyett. Az erre irányuló stratégi-
ákat a közösségeknek kell kidolgozniuk, ugyanakkor el 
kell oszlatni az autonómiával kapcsolatos félelmeket és 
tévhiteket – fogalmazott Répás Zsuzsanna.

„A mi nagy közös ügyünk a honosítás” – utalt Mag-
dó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja arra, 
hogy az EMNT demokráciaközpontjai segítenek a ma-
gyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges dosz-
sziék összeállításában. Ez a hálózat sokat segített a 
magyar konzulátusoknak a könnyített honosításban, 
ezért köszönet illeti mindazokat, akik ebben a munká-
ban részt vesznek – mondta a főkonzul. Hangsúlyozta: 
a honosításnak nincs határa, és a következő években is 
folytatódni fog, hiszen az eddigi adatok azt mutatják, 
hogy a kedvezményesen honosítottak száma nem érte 
el a lehetséges maximumot. Magdó új feladatként em-
lítette a magyarországi parlamenti választásokra törté-
nő regisztrációt, amelyben a konzulátusok segítenek, 
és ismét számítanak az EMNT segítségére, hiszen az 
erdélyi magyaroknak lehetőséget kell adni, hogy élhes-
senek szavazati jogukkal, hogy ezáltal véleményt nyil-
váníthassanak a jelenlegi magyar kormány teljesítmé-
nyéről. A főkonzul köszönetet mondott a EMNT-nek 
az elmúlt tíz évben kifejtett tevékenységéért, hiszen 
ezáltal a köztudatba került az autonómia kérdése. „Ezt 
a példamutató tevékenységet folytatni kell a következő 
tíz évben is” – zárta köszöntőjét Magdó János.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 
szerint az EMNT mögött két nehéz év áll, miután a 
legutóbbi Küldöttgyűlésen stratégiai jelentőségű dön-
téssel létrehozta a Néppártot abból a megfontolásból, 
hogy a civil politikai eszköztár nem elég gazdag, így 
pártpolitikai eszközökkel kell dolgozni a kitűzött cél – 
az autonómia – eléréséért. Toró szerint a Néppárt fel-
nőtt a feladathoz, hiszen két nehéz kampány és válasz-
tás után is életben maradt, ebben pedig az EMNT-nek 
is nagy szerepe volt, például befogadta székházaiba a 
pártot.

A politika szempontjából 2012 háborús év volt, és a 
kampányokban a civil mozgalmak háttérbe szorulnak, 
a pártoknak jut a főszerep. Ámde 2013 az autonómia 
éve, és az EMNT bebizonyította, hogy képes építkezni, 
és egy sor hasznos eseményt rendezett ennek jegyében 
– mondta a Néppárt elnöke.

Toró elmondta, a 2014-magyarországi választások 
előtt a Néppárt és az EMNT szerepet vállal abban, 
hogy megkönnyítsék a magyar állampolgárságot szer-
zett erdélyiek részvételét. Az erdélyi magyarok számá-
ra újdonság a levélben szavazás, és a választásokat 
megelőző regisztráció, ezért a két szervezet segíteni 
fog – szögezte le. Azt is elmondta, hogy a Néppárt 
által a magyar közösség számára kedvező régiósítás 
érdekében indított aláírásgyűjtés folytatódni fog addig, 
ameddig a kellő számú ember megérti, hogy mi a tétje, 
hogy mi a különbség a fejlesztési, illetve a közigazga-
tási régió között. Ez egy alapos és hosszú folyamat, 
amelyben a Néppárt számít az EMNT segítségére is 
– tette hozzá Toró T. Tibor.

Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke az 

elmúlt két év tevékenységét értékelte beszámolójá-
ban. Röviden összefoglalta a szervezet elnökségének, 
választmányának és szakbizottságainak munkáját. 
Említést tett az erdélyi magyar közösség gazdaságfej-
lesztési tervéről, a Mikó Imre tervről, szólt az EMNT 
külkapcsolatairól, a területi szervezetekkel való kap-
csolattartásról, az EMNT rendezvényeiről, valamint az 
Erdélyi Magyar Néppárttal való viszonyról is.

Nagy József Barna, Bardocz Csaba és Szabó László 
régióelnökök után Borbély Zsolt Attila, Boros Zoltán, 
Mátis Jenő és Szilágyi Ferenc alelnökök számoltak be 
eddigi munkájukról, majd Tiboldi László ismertette az 
EMNT-irodák honosításban vállalt tevékenységét.

Szili Katalin magyar országgyűlési képviselőnek, a 
Szociális Unió elnökének üzenetét Kerényi György fő-
tanácsadó tolmácsolta.

Az EMNT Alapszabályának módosítása után a 
tisztújítás következett. A Küldöttgyűlés újabb kétéves 
elnöki mandátummal bízta meg Tőkés Lászlót, aki 
egyedüli jelölt volt az elnöki tisztségre. Megválasztá-
sa után Tőkés László Sándor Krisztinát javasolta az 
ügyvezető elnöki tisztségbe, a Küldöttgyűlés pedig sza-
vazással jóváhagyta a jelölést.

A három régióelnöki tisztségbe a Küldöttgyűlés 
Nagy József Barnát (Partium), Gergely Balázst 
(Közép-Erdély) és Nagy Pált (Székelyföld) választot-
ta.

Az Alapszabály egyik módosítása értelmében ötről 
háromra csökkent az EMNT alelnökeinek száma, a 
tisztségekbe Mátis Jenőt, Borbély Zsolt Attilát és 
Tiboldi Lászlót választották.

Az ülés végén a küldöttek zárónyilatkozatot fogad-
tak el.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája
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A 2013-as évet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) az autonómia évének nyilvánította, amit 
nemcsak az indokol, hogy megmaradásunk zálogának 
életbe léptetése elodázhatatlan, hanem az is, hogy idén 
több kerek évfordulót is ünnepelhetünk.

Húsz esztendeje fogadta el Brassóban az akkor még 
egységes erdélyi magyar politikai érdekvédelmi szerve-
zet alapdokumentumainak autonómiaelvű módosítását, 
és megteremtette a közös magyar cselekvés alapjait.

Tíz esztendő telt el azóta, hogy ugyanezen szer-
vezet kongresszusa Szatmárnémetiben gyakorlatilag 
leszámolt a nemzeti önkormányzat célkitűzésével és az 
autonómia programjával, a nemzeti kataszter össze-
állításával és a belső választások megtartásával. Ezen 
önsorsrontó lépések kényszerítették azokat, akik az 
autonómiában megvalósítandó célt és nem szavazat-
szerző hivatkozási alapot láttak, arra, hogy önálló úton 
és keretek között folytassák nemzetépítő munkájukat, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ezért is ünnepelheti 
idén fennállásának tízedik évfordulóját.

Az EMNT Küldöttgyűlése egyöntetűen elfogad-
ta elnökének, Tőkés Lászlónak az alapvető straté-
giaváltásra vonatkozó előterjesztését. A vélelmezett 
többségi érzékenység helyett a magyar érdekek kép-
viseletét és védelmét kell előtérbe helyeznünk. Ennek 
szellemében erősíteni kell külpolitikai érdekérvényesítő 
tevékenységünket, mindent meg kell tennünk a „model-
lértékű romániai kisebbségpolitika” hamis mítoszának 
leépítéséért, az nemzetközi fórumok valós adatokon 
alapuló, tényszerű informálásáért. Ennek érdekében 
a Küldöttgyűlés elengedhetetlennek tartja az erdélyi 
figyelőszolgálat tevékenységének újjászervezését, a 
magyarságvédelem intézményesítését, többek között 
jogsegélyszolgálat formájában. Létérdekünk, hogy kül-
földön és belföldön egyaránt tudatosítsuk: a magyarel-
lenesség a xenofóbia egyik alesete, mely nem kevésbé 
elítélendő, mint a rasszizmus, antiszemitizmus vagy 
cigányellenesség.

Az EMNT Küldöttgyűlése felhívja a figyelmet arra, 
hogy a 2014. évi magyarországi országgyűlési választá-
sokon a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni 
magyarok is jogosultak a szavazásra. Ennek adminiszt-
ratív előfeltétele a választási regisztráció. Az EMNT 
a magyar kormány stratégiai partnereként elsőrendű 
fontosságúnak tartja, hogy a Kárpát-medencei nem-
zetpolitikai törekvések kiteljesítése érdekében minél 
több erdélyi magyar részt vegyen a országgyűlési vá-
lasztásokon.

Az EMNT Küldöttgyűlése üdvözli a Partiumi Auto-
nómiatanács (PAT) megalakulását, melynek kezdemé-
nyezői az EMNT térségbeli tisztségviselői voltak. Az 

EMNT az integrált autonómiatörekvések képviselője-
ként minden olyan kezdeményezést támogat, mely az 
erdélyi magyar nemzeti közösség legfontosabb straté-
giai céljait hivatott szolgálni.

Természeti környezetünket nem zsákmányolhatjuk 
ki, hiszen azt unokáinktól kaptuk kölcsön. Az EMNT 
Küldöttgyűlése e gondolat jegyében határozottan el-
lenzi a Verespatakot veszélyeztető bányászati beruhá-
zást, a káros hatású törpe-vízerőművek létrehozását, 
valamint a Rétyre tervezett fafeldolgozó felelőtlen 
megépítését. A verespataki beruházás nemcsak Ro-
mánia, hanem a környező országok s Európa ügye is. 
Erdélyt nem gyarmatként, kirablásra alkalmas terület-
ként, hanem az ország ékköveként kellene fejleszteni, 
úgy, hogy természeti, kulturális adottságai ne tűnje-
nek el, hanem előtérbe kerüljenek. A hivatalos, min-
den törvényes eszközt igénybe vevő tiltakozás mellett 
támogatunk minden olyan civil megmozdulást, amely 
a közösségi, kulturális, természeti erőforrásaink védel-
mében s a törvénytelen rablópolitika ellen emelik fel a 
hangjukat. Az EMNT Küldöttgyűlése felkéri az EMNT 
tagságát s minden civil elkötelezettségű állampolgárt, 
hogy az elkövetkezőkben is csatlakozzanak eme orszá-
gos méretűvé szélesedett tiltakozó mozgalomhoz.

Az EMNT Küldöttgyűlése egyhangúlag elítéli a ko-
lozsvári református kétágú templom melletti építkezé-
seket. A műemlék templom szomszédságában nincs 
helye az oda tervezett nagyszabású beruházásnak.

Az EMNT Küldöttgyűlése továbbra is szorgalmazza 
az európai polgári kezdeményezéssel élő, az autonó-
miatörekvéseket támogató aláírásgyűjtő akciók egysé-
ges, összehangolt tervét a Kárpát-medencei magyar 
közösségek és érdekképviseleti szervezetek szintjén. Az 
EMNT Küldöttgyűlése javasolja, hogy a Kárpát-Me-
dencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) következő 
ülése határozzon az európai polgári kezdeményezések 
összehangolásáról s a további közös fellépésről, ezzel 
együtt pedig hajtson végre alapvető fordulatot nem-
zetstratégiájában.

Az EMNT folyó év december 14-én ünnepli meg-
alakulásának 10. évfordulóját. E jeles alkalomból az 
EMNT ünnepi gálaestet szervez Kolozsváron. A ren-
dezvény keretében első alkalommal osztják ki a koráb-
ban létrehozott Kós Károly-díjakat, mellyel olyan sze-
mélyeket tüntetnek ki, akik az autonómia érdekében az 
adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Nagyvárad, 2013. október 12.   

Az EMNT Országos Küldöttgyűlése

AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCS 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ZÁRÓNYILATKOZATA
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A Rákóczi Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT)  együttműködésének köszönhetően 
még ebben a hónapban mintegy 1400 magyar nyelven 
tanuló, előkészítő osztályos kisdiák részesül tízezer fo-
rintnyi iskoláztatási támogatásban Bihar megye ötven 
iskolájában.

Nagy József Barna, a Rákóczi Szövetség váradi 
szervezetének elnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács partiumi régióelnöke csütörtöki sajtótájékoztató-
ján elmondta: a Felvidéken jól működő beiskoláztatási 
program célja arra ösztönözni a szülőket, hogy magyar 
iskolába írassák gyermekeiket. A programot kísérleti 
jelleggel már a tavaly elindították Nagyváradon, illetve 
több vidéki iskolában, kiterjesztéséről és egyéb együtt-
működési lehetőségekről pedig idén májusban egyez-
tetett Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és 
Tőkés László EMNT-elnök.

A támogatás anyaországi önkormányzatok, civil 
szervezetek és névtelen adományozók felajánlásaiból 
valósulhat meg. Felvidéken jelenleg is folyamatban van 
az egyszeri támogatások szétosztása, Bihar megyében 
1–2 héten belül kezdődhet el – tájékoztatott Nagy Jó-
zsef Barna. Reményei szerint Halzl József elnök sze-
mélyesen is jelen lesz az átadáskor.

Az akció eredményességének függvényében jövőre a 
programot az asszimiláció által leginkább fenyegetett 
erdélyi szórványtelepülésekre is kiterjesztenék, annak 
érdekében, hogy minél több szülő taníttassa magyar 
nyelven gyermekét. A támogatásra jogosult gyermekek 
névsorát a tanfelügyelőségekkel és a pedagógusokkal 
közösen állítják majd össze.

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség és az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács együttműködése több éves 
múltra tekint vissza.

A Rákóczi Szövetségnek több mint 180 Kárpát-me-
dencei középiskolában működnek ifjúsági szervezetei, 
taglétszáma meghaladta a 18 ezret. Nagyváradon az 
Ady Endre Líceumban, a Lorántffy Zsuzsanna Gim-
náziumban, a Szent László Gimnáziumban, a Mihai 
Eminescu Főgimnáziumban és a Partiumi Keresztény 
Egyetemen működnek tagszervezetei. 

Nagyvárad, 2013. október 3.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
partiumi sajtószolgálata

ANYAGI TÁMOGATÁS A MAGYAR NYELVEN 
TANULÓ KISISKOLÁSOKNAK

„Az oktatásnak a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet-
ben is meg kell küzdenie azzal a kihívással, hogy megfe-
lelően biztosítsa a munkaerőpiacon elvárt készségeket. 
Ennek érdekében tartós és fenntartható módon kell 
befektetni a szektorba!” – jelentette ki Bagó Zoltán 
fideszes EP-képviselő, az Európai Parlament Kulturális 
és Oktatási Bizottságának tagja az EP plenáris ülésén, 
melynek keretében elfogadták „Az oktatás újragondo-
lása” című jelentést. Ez a fiatalkori munkanélküliség 
elleni küzdelemmel kapcsolatban a készségekbe való 
beruházásra helyezi a hangsúlyt, felhívja továbbá a fi-
gyelmet a felsőoktatási rendszerek modernizálására, a 
világszínvonalú szakoktatás és szakképzés megvalósí-
tására, valamint a rugalmas tanulási utakra és a mun-
kaalapú tanulásra.

 Bagó Zoltán néppárti politikus a szavazást köve-
tően rámutatott: egyre nő azon fiatalok száma, akik  
nem foglalkoztatottak, és nem is részesülnek oktatás-
ban vagy képzésben. Szerinte éppen ennek a tendenci-
ának a javítása érdekében kell azonosítani a tanulók és 
a munkaerőpiacra belépők főbb készségeit, és előtérbe 
helyezni a felnőttoktatási és az egész életen át tartó 
tanulási programokat. Támogatni kell a nyitott okta-
tási segédanyagok alkalmazását, és hozzáférhetőbbé 
kell tenni az oktatást és képzést a kiszolgáltatott cso-
portok számára.

 
Brüsszel, 2013. október 22.

www.fidesz-eu.hu

AZ OKTATÁS HOSSZÚ TÁVON MEGOLDÁST 
NYÚJT A MUNKANÉLKÜLISÉGRE
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Negyvenhárom díjazott között Nyisztor Ilona csán-
gó népdalénekest tüntette ki az Európa polgára-díjjal 
az Európai Parlament 2013. október 16-án. Az ese-
mény nemcsak azért jelentős, mert a díjátadó ünnep-
séget először rendezték meg Brüsszelben, hanem mert 
Nyisztor Ilona kitüntetésével a csángó közösség első 
alkalommal részesül jelentős európai elismerésben.  A 

pusztinai csángó népdalénekest Tőkés László erdélyi 
EP-képviselő javasolta a kitüntetésre. 

A 2008-ban alapított Európa polgára-díjat azon 
európai polgároknak ítélik oda, akik hozzájárulnak a 
polgárok és a tagállamok közötti megértés, a szoro-
sabb integráció előmozdításához. „Nem az európai 
parlamenti képviselők, hanem a polgárok az európai 
integráció  igazi hősei, akik időt és energiát nem kímél-
ve, közösségükben, családjukban népszerűsítik az euró-
pai eszmét” – mondotta bevezető beszédében Martin 
Schulz, az Európai Parlament elnöke.

A Jehudi Menuhin-teremben tartott ünnepségen a 
csángó népdalénekes és népdalgyűjtő a Boldogasszony 
anyánk című, a katolikus magyarság népi himnuszának 
tekintett ének csángó változatát adta elő. „Ez volt az 
első szentes ének, amelyet az apámtól tanultam kicsi 
gyermekkoromban. `90 után, mikor kimehettünk Ma-
gyarországra, a mise után hallottam, ahogyan éneklik. 
Akkor tudtam meg, hogy ez a magyarok himnusza is. 
Úgy éreztem, erre az eseményre ilyen éneket kell eléne-
kelni” – magyarázta választását a díjazott a jelen lévő 
erdélyi újságíróknak.   

Idén szintén Európa polgára-díjban részesült a 
százéves Boris Pahor olaszországi szlovén író, aki 
mind a fasiszta, mind a kommunista diktatúra alatt 
súlyos üldöztetést szenvedett. 

Romániából Ioana Avădani, a Független Újságírá-
sért Központ ügyvezető igazgatója és Valeriu Nicolae 
roma aktivista, Magyarországról pedig Farkas Gábor, 
a kecskeméti Európa Jövője Egyesület elnöke, továbbá 
a Raoul Wallenberg Egyesület részesült elismerés-
ben. 

Brüsszel, 2013. október 17.

NYISZTOR ILONA ÁTVETTE AZ EURÓPA 
POLGÁRA-DÍJAT BRÜSSZELBEN

Tőkés László EP-képviselő videóüzenetben vállalt 
szolidaritást az Irak területén felállított iráni mene-
külttábor lakóival. Az 1979-es iráni iszlám forradalom 
győzelmét követően az iszlám fundamentalizmus ellen 
fellépő Iráni Népi Mudzsahedín Szervezet vezetőit és 
aktivistáit telepítették ebbe, az Ashraf nevű település 
mellett felállított táborba. A kisvárossá nőtt menekült-
tábor mintegy háromezer lakóját a Genfi Egyezmény 
értelmében „védett személyekké” nyilvánították, 2009-
ben viszont iraki fennhatóság alá került a tábor, és az 
iraki katonaság brutális támadássorozatot indított az 
iráni menekültek ellen. 2012-ben Ashraf lakóit átköl-
töztették a Bagdad melletti, egykori amerikai katonai 
bázisra, a „biztonságosabb” Camp Libertybe, ahol folyó 
év szeptember 1-én ismét 52 védtelen menekült esett 
az iraki fegyveres erők áldozatául, több százan pedig 
megsebesültek. 

„Mély megrendüléssel értesültem ötvenkét me-
nekülttársuk közelmúltbeli meggyilkolásáról, mélyen 
együtt érzek a gyászoló családtagokkal és a katonai 
terror nyomán megsebesített honfitársaikkal, illetve 
mélyen elítélem a rettegésben és bizonytalanságban élő 
közösségük elleni újabb fegyveres atrocitást” – mondot-
ta az erdélyi képviselő a műholdon keresztül sugárzott 
üzenetben. 

Az egyetemes emberi jogok védelmében Tőkés Lász-
ló több ízben is hangot adott a menekülttábor lakói-
nak sorsa feletti aggodalmának. 2009-ben az Európai 
Parlament határozatot fogadott el az ashrafi táborban 
lakó személyek védelméről, arra kérve az Uniót, vala-
mint a tagállamokat, hogy humanitárius megoldásként 
biztosítsanak letelepedési lehetőséget a menekülteknek. 

Brüsszel, 2013. október 16. 

SZOLIDARITÁSVÁLLALÁS
AZ IRÁNI MENEKÜLTEKKEL

Nyisztor Ilona és Tőkés LászlóNyisztor Ilona és Tőkés LászlóNyisztor Ilona és Tőkés László
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A KMAT TÁMOGATJA A SZÉKELYEK 
AUTONÓMIATÖREKVÉSEIT

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács 
(KMAT) továbblépést szorgalmaz a kisebbségügyi 
európai polgári kezdeményezések elutasítása nyomán, 
kiemelt fontosságúnak tartja a külhoni magyarok 
részvételét a 2014-es magyarországi választásokon, 
elutasítja a román és a szlovák kormány magyar kö-
zösségek számára kedvezőtlen régiósítási törekvéseit, 
ugyanakkor támogatja a Székelyek Nagy Menetelését 
és határozottan ellenzi a Kárpát-medencében tervezett 
veszélyes bányaberuházásokat.

Egyebek mellett ezekre a kérdésekre tér ki a KMAT 
és a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bi-
zottságának Autonómia Albizottsága együttes ülésé-
nek zárónyilatkozata, amelyet a szlovéniai, muravidéki 
Gyertyánoson fogadtak el október 18-án. 

Az ülésen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot 
(EMNT) Tőkés László európai parlamenti képviselő, 
az EMNT és egyben a KMAT elnöke és Sándor Krisz-
tina ügyvezető elnök képviselte, míg az Erdélyi Magyar 
Néppárt nevében Toró T. Tibor elnök vett részt.

Tőkés László elmondta, miután a nemzeti kisebb-
ségekre vonatkozó európai polgári kezdeményezéseket 
sorra elutasították, nyilvánvalóvá vált, hogy a kisebb-
ségpolitika terén gyökeres változásra van szükség az 
Európai Unió szintjén, hiszen Európa összlakosságának 
10 százalékáról van szó. Ezért további kezdeménye-
zéseket kell benyújtani, és határozati javaslatot kell 
előterjeszteni az Európai Parlamentben – tette hozzá.

Az EMNT elnöke szerint nagyon fontos, hogy a kül-
honi magyarok éljenek és élhessenek a magyarországi 
országgyűlési választáson való szavazás lehetőségével, 
ezért a Kárpát-medencei magyar politikai pártoknak 
és szervezeteknek mozgósítaniuk kell a honosított ma-
gyarokat.

Sándor Krisztina és Toró T. Tibor ezzel kapcso-
latban leszögezték: az EMNT és az Erdélyi Magyar 
Néppárt kiveszi a részét mind a regisztrációban, mind 
pedig a mozgósításban. A regisztráció egy új intéz-
mény a honosított külhoni magyarok számára, ezért 
az embereknek segíteni kell, hogy élhessenek szavazati 
jogukkal – hangzott el. Az EMNT ügyvezető elnöke és 
a Néppárt elnöke azt is hangsúlyozta, hogy az októ-
ber 27-re tervezett Székelyek Nagy Menetelése nagyon 
fontos kezdeményezés, és mindkét szervezet részt vesz 
a megszervezésében, és a KMAT-nak is támogatnia 
kell azt. 

A KMAT az ülésen határozatot hozott egy, a Kár-
pát-medencei térségre vonatkozó integrált kisebbség-
védelmi megfigyelőrendszer (monitoring) kiépítésére, 
mely hatékony segítséget nyújthat a magyar közössé-
gek közös és sajátos problémáinak feltérképezésében 
és megoldásában. A magyarellenesség és a gyűlöletbe-
széd elharapózása tekintetében különösképpen szükség 
van a közös fellépésre.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája

Tőkés László köszönti a KMAT  tagságát  a Lendva melletti GyertyánosonTőkés László köszönti a KMAT  tagságát  a Lendva melletti GyertyánosonTőkés László köszönti a KMAT  tagságát  a Lendva melletti Gyertyánoson
Fotó: MTIFotó: MTIFotó: MTI
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”ELEKTRONIKUSKÜLDEMÉNY-MŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS” AZ AUTONÓMIA ANATÓMIÁJÁRÓL

A Székelyek Nagy Menetelését megelőző napon, 
2013. október 26-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács sepsiszéki szervezete, a Mikó Imre Egyesület és a 
sepsiszentgyörgyi Etna Alapítvány szervezésében rend-
hagyó kiállítás nyílt a Míves Házban. 

Az autonómia anatómiája címet viselő tárlat a 
szervezők megfogalmazása szerint „elektronikuskülde-
mény-művészeti nemzetközi kiállítás”, mely elnevezés 
jelzi a művek egybegyűjtésének módját – ezeket ugyan-
is a művészek drótpostán jutatták el a pályáztatóhoz. 

Ütő Gusztáv, a tárlat ötletgazdája és kurátora be-
vezetőjében elmondta: az autonómia körül érzékelhe-
tő fogalomzavar láttán jött az ötlet, hogy vizuálisan 
boncolgassák a témát. Valójában tudjuk-e miért har-
colunk, miért menetelünk? – tette fel a kérdést a kurá-
tor. Sok esetben az a tapasztalat, hogy nem ismerik az 
autonómia jelentését. A képzőművész hozzátette: bár 
nemzetköziként hirdették meg a pályázatot, és külföld-
ről is érkeztek alkotások, de ezek kivétel nélkül mind 
magyar művészek munkái. Éppen ezért nemzetközi he-
lyett inkább nemzeti kiállításról beszélhetünk.   

Megnyitó beszédében Tőkés László EP-képvise-
lő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a cím-
re utalva azt a kérdést járta körül, hogy van-e helye 
annak, hogy az önrendelkezés témakörét illetően 
anatómiáról beszéljünk? Amiképpen a gyógyászatban 
nélkülözhetetlen fontosságú az anatómia, azonképpen 
– gondolati párhuzammal élve – az autonómia vonat-
kozásában is helye van a boncolgatásnak. Önmagában 
viszont sehova sem vezetne, hogyha egy testet az élet-

telen részekből próbálnánk összeállítani, a test mege-
levenítéséhez ugyanis arra a bizonyos „isteni szikrára”, 
vagyis lélekre van szükség, mely az igazi művészetet 
is jellemzi. Hasonlóképpen az autonómiaküzdelmekbe 
is lelket kell belevinni ahhoz, hogy ne csak egy merő 
közjogi fogalom legyen. Ez a lényege a holnapi „lelkes” 
felsereglésnek is – mondta az EMNT elnöke, előreutal-
va a másnapi Székelyek Nagy Menetelésére. Megíté-
lése szerint az Ütő Gusztáv által megvalósított tárlat 
ugyan szakít a hagyományos művészet eszközeivel, 
mindazáltal hiteles módon jeleníti meg az autonómia 
gondolatiságát.  

Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere az 
anyaországiak üdvözletét hozta el Sepsiszentgyörgyre, 
és támogatásukról és szolidaritásukról biztosította a 
székelyeket az autonómiaküzdelemben. 

Szakmai méltatásában Vécsi Nagy Zoltán művé-
szettörténész történeti áttekintést nyújtott az erdélyi/
székely művészek önkeresési folyamatáról, illetve iden-
titásuk megőrzéséért kifejtett munkásságukról. Ezzel 
együtt Ütő Gusztáv szerepét méltatta abban, hogy a 
székelyföldi művészet bekerült a nemzetközi művészeti 
élet vérkeringésébe.  

A tárlat anyagából a szervezők Az Autonómia Ana-
tómiája – Anatomia Autonomiei – The Anatomy of 
Autonomy elnevezésű Facebook oldalt hoztak létre, és 
szándékuk szerint katalógus is készül belőle.

Sepsiszentgyörgy, 2013. október 26.



47

dEPutáció

A SZÉKELYEK NAGY
MENETELÉSE KÖKÖSTŐL BERECKIG

A Kököstől Bereckig terjedő Székelyföldi Nagy 
Menetelés tizennégy helyszínének egyikén, Maksán, a 
református templom előtti téren vasárnap délelőtt több 
ezren gyűltek össze azon a szabadtéri istentiszteleten, 
melyen Tőkés László, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület (KRE) volt püspöke, EP-képviselő, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke hir-
dette Isten igéjét. 

Az igehirdető Jerikó falai leomlásának történetét 
elevenítette fel tanulságképpen: egyedül a hit segít-
het abban, hogy elérjük lehetetlennek tűnő céljainkat. 
Az ószövetségi és újszövetségi igeszakaszok a székely-
ség, az erdélyi magyarság, valamint a volt kommunis-
ta országok sorsára vonatkoztathatók. Amiképpen a 
zsidóknak hit által sikerült elérniük, hogy Jerikó falai 
leomoljanak, ehhez hasonlóan erdélyi és székely né-
pünk is csak erős hittel érheti el célját, és vívhatja ki 
autonómiáját. Kilencvenhárom esztendeje ugyanazok 
a falak meredeznek előttünk, és mi még mindig lép-
ten-nyomon falakba ütközünk. Erdélyi képviselőnk szá-
mos bibliai és erdélyi példával szemléltette a szabadító 
Isten erejét. Küzdelmünkben Józsúé és a kicsiny Dá-
vid hitére van szükségünk – és a négyszáz éves jubile-
umán megidézett Bethlen Gábor fejedelem, valamint 
a Kökösön életét áldozó Gábor Áron is hitben járnak 
előttünk. „Az Úr hadakozik érettünk, csak ő dönthe-
ti le fogságunk falait” – hangsúlyozta az igehirdető, 
aki ugyanakkor a hitbéli egység és a politikai együtt-

működés fontosságára is felhívta a figyelmet. Céljaink 
elérése érdekében akár Bukarestbe vagy Brüsszelbe is 
készek vagyunk elmenni – jelentette ki. 

Az istentiszteletet követően Toró T. Tibor, az Er-
délyi Magyar Néppárt elnöke szólt az egybegyűltekhez. 
Az igehirdető szavaihoz kapcsolódva kifejtette, hogy 
az autonómia ügye mellett kiálló, többezer résztvevő-
ről sugárzik a hit és az erő, ami biztató, hiszen enélkül 
nem sikerülhet eredményre jutnunk. Nemcsak az olyan 
ünnepeken, mint a mai, hanem a dolgos hétköznapo-
kon is fontos látnunk, hogy az autonómia az egyedüli 
megoldás. Addig nem lesz béke és nyugalom ezen a 
tájon, míg szabadságunkat ki nem vívjuk, és ettől sen-
ki sem tántoríthat el bennünket – mondta a Néppárt 
elnöke. 

A házigazdák szerepében Bács Benke László, 
Maksa polgármestere és Györgyi Zsolt református lel-
kipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Sik-
lódi Férfikórus adott elő lelkesítő hazafias műsorát.

Menetelés közben a szervezők és a magyar politikai 
pártok képviselői a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által szerkesztett rádióműsoron keresztül szóltak a 
résztvevőkhöz,  ekképpen téve lehetővé, hogy a több 
mint ötven kilométeres útszakaszon felvonuló emberek 
ugyanazon az egységes tüntetés szellemiségének válja-
nak részeseivé. 

 
Maksa, 2013. október 26.  

Székelyföld létezik! – Az óriás zászlóval is ezt hirdették a tüntetőkSzékelyföld létezik! – Az óriás zászlóval is ezt hirdették a tüntetőkSzékelyföld létezik! – Az óriás zászlóval is ezt hirdették a tüntetők
Fotó: MTIFotó: MTIFotó: MTI
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Hogy is mondta a költő: „Versenyben égtek húr-
jaink”… Milyen jó, hogyha az erdélyi magyar pártok 
és szervezetek nem ellenséges vetekedéssel, hanem a 
közös ügy támogatásában működnek együtt, és nemes 
versenyben igyekeznek minél nagyobb részt vállalni ez 
esetben az autonómia előmozdítása érdekében. Na-
gyon hálás vagyok a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy 
sikerült egymás mellé gyűjtenie bennünket.

Juhos Gábor nemrégen szaladta le a maratoni tá-
vot Székelyföld autonómiája érdekében, és ez olyan 
jól ráfelel, hogy igen, ez egy hosszú menetelés lesz a 
maratoni műfajban, ez nem megy könnyen.

1963-ban volt a Martin Luther King prédikátor ne-
vével fémjelzett Washingtoni Menetelés, amikor sza-
badságért és munkáért tüntettek és meneteltek a fe-
kete bőrűek.

Oda jutunk mi, a saját hazánkban, Erdélyország-
ban, hogy azért kelljen menetelnünk, maratont fut-
nunk, netalán a hosszútávfutó magányosságával és 
kitartásával, amit eleink biztosítottak a románoknak 
Hátszeg vidékén, a szászoknak Szászföldön, a széke-
lyeknek, ameddig aztán meg nem csorbultak a jogok 
a későbbiekben. Azt nem értik a román testvéreink, 
amiért ők harcoltak a 19. század végén, Ioan Slavici 
és kortársai vezetésével? Nem értik, hogy mit jelent a 
román iskolához hasonlóan a magyar iskola, a román 
oktatáshoz és kultúrához, a román egyház jogaihoz 
hasonlóan a magyar történelmi egyházaknak a szabad-
sága és jogai?

Én büszke vagyok arra, hogy ebben az országban és 
mondhatni, az egész Kárpát-medencei magyar nyelvte-
rületen nincs még egy olyan nemzeti közösség, amelyik 
ennyire állhatatosan ki tudna állni a jogai és az ügye 
mellett, ez egy olyan székely örökség, amelyet apai 
nagyszüleim révén én is hoztam magammal, örököl-
tem.

Nem véletlen, hogy amikor jönnek a magyarországi 
testvéreink, akiket arra tanítottak évtizedekig a Ká-
dár-rendszerben, hogy merjenek kicsik lenni és húzzák 
meg magukat, tehát nem véletlen, hogy annyira megle-
pődnek, és a csíksomlyói búcsún feltöltődnek, és a há-
romszékiek ágyúöntő mestere, Gábor Áron számukra 
is örök jelkép. Nos, most ott leszünk, Gábor Áron ké-
sei utódaiként mi nem ágyúval, nem fegyverrel, hanem 
békés, demokratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért. 
Én nagyon remélem, hogy ezen az úton sikerülni fog 
végigmennünk, és senki nem fog megbírságolni ben-
nünket útfoglalás miatt, és nem kell a székelyeknek 
kemény valutában fizetniük a szólásszabadságért és a 
gyülekezési joguk használatáért.

TŐKÉS LÁSZLÓ RÁDIÓBAN KÖZVETÍTETT 
BESZÉDE A SZÉKELYEK NAGY MENETELÉSÉN
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A KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSÍTÁSA SZERBIA 
UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELE

Október 28–29-én az Európai Parlament Emberi 
Jogi Bizottságának (DROI) küldöttsége látogatott 
Szerbiába, melynek tagjai Barbara Lochbihler zöld-
párti képviselőnő, a bizottság elnöke és Tőkés László 
képviselő, a bizottság koordinátora voltak. A látoga-
tás célja volt számba venni az emberi és a kisebbségi 
jogok terén fennálló szerbiai helyzetet, tekintettel az 
ország európai integrációjának folyamatára. Amint az 
közismert, az Európai Tanács az EU és Szerbia közötti 
csatlakozási tárgyalások elkezdését jövő év elejére tűz-
te ki. A DROI-szakbizottság révén az EP is közvetlen 
módon bekapcsolódik a tagjelölt ország folyamatos fi-
gyelemmel követésébe, ún. monitorizálásába.

A kiküldetés első napján a szerb kormány, illetve 
a munkaügyi és az igazságügyi minisztériumok vezető 
képviselőivel, valamint a Sasa Jankovič ombudsman-
nal való találkozóra került sor. Az esti munkavacsorán 
az EP-képviselők szerbiai emberi jogi és romavédő pol-
gári szervezetek aktivistáival folytattak eszmecserét.

Másnap a küldöttség a szerb parlament emberi 
jogi, gyermekvédelmi és munkaügyi szakbizottságainak 
a képviselőivel találkozott, élükön Meho Omerovič, 
Nebojsa Stefanovič és Milica Dronjak elnökökkel.

A koradélutáni sajtóértekezletet követően Loch-
bihler elnök asszony és Tőkés László egy nyugat-bal-
káni regionális emberi jogi konferenciát nyitottak meg 
a szerb parlamentben. Erdélyi képviselőnk köszöntő-
beszédében a romániai és a szerbiai Bánság, vala-
mint Vajdaság között vonva párhuzamot rámutatott, 
hogy: „Kisebbségi közösségeink autonóm jogainak biz-
tosítása egyaránt javára válna népeinknek, közös érde-
ke országainknak, és egyik legfőbb előfeltétele egész 
térségünk biztonságának és stabilitásának”. A feszített 
iramú, kétnapos megbeszélés-sorozat a szerbiai nem-
zeti tanácsok vezetőivel való találkozóval zárult. A 
kereken húsz kisebbségi autonómia-tanács képvisele-

tében megszólalók között Korhecz Tamás, a Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke és Egeressy Sándor vajdasági 
tartományi képviselő a délvidéki magyarság helyzetét 
ismertették. Szinte valamennyien elismeréssel szól-
tak az országban megvalósuló, széles körű kulturális 
autonómia rendszeréről, ugyanakkor azonban aggo-
dalmukat fejezték ki a nemzeti tanácsokra vonatkozó 
törvény küszöbön álló módosításának várhatóan jog-
korlátozó rendelkezései tekintetében.

A tanácskozások során Barbara Lochbihler delegá-
cióvezető tipikus nyugati megközelítéssel, legfőképpen 
a roma és a homoszexuális kisebbségek helyzetére 
fektette a hangsúlyt. Tőkés László megítélése szerint 
az etnikai közösségek és a szexuális „kisebbségek” – 
az ún. LGBTI kategória – problémakörét, egymástól 
teljességgel különböző jellegük miatt, nem indokolt 
összekeverni.

A látogatás befejeztével kibocsátott, mellékelt saj-
tóközlemény – egyebek mellett – üdvözli a Belgrád 
és Pristina közötti kapcsolatok normalizációját, va-
lamint a Szerbia által elért eddigi eredményeket a 
vajdasági etnikumközi kapcsolatok javulása, a szerb–
horvát és a szerb–magyar állami kapcsolatok rende-
ződése, a cigányság helyzetének jobbítása és a nemek 
közötti egyenlőség törvénybeli szabályozása terén. 
Ezzel együtt további komoly erőfeszítéseket vár el a 
kormánytól az emberi jogok biztosítása, valamint az 
egész társadalom, illetve a hátrányos helyzetű csopor-
tok, közösségek, vidékek és életterületek – európai – 
felzárkóztatása érdekében.

Brüsszelbe visszatérve a delegáció az Emberi Jogi 
Bizottságnak tesz jelentést szerbiai munkájáról és ta-
pasztalatairól.

Brüsszel, 2013. október 29.



50

dEPutáció

A Heidelbergi Káté születésének 450. 
évfordulója alkalmából a Sulyok István Teológiai 
Tudományok Intézete (SITTI) programgazdag 
jubileumi megemlékezést szervezett Nagyváradon.  

A kétnapos konferencia első napján a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) 
székházának előcsarnokában egy Heidelbergi Káté-
kiadványokból álló gyűjteményt tekinthettek meg 
az érdeklődők, dr. Hermán M. János rendhagyó 
tárlatvezetése kíséretében. A SITTI igazgatója 
és a konferencia főszervezője saját gyűjtésének 
legérdekesebb példányait mutatta be a hallgatóságnak: 
muzeális értékű kiadványokat, kuriózumnak számító 
kéziratos kátémagyarázatokat, valamint idegen nyelvű 

– román, német, örmény stb. – kátékat. Az esemény 
házigazdája Sz. Horváth István, a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh igazgatója volt. Ezt követően Szomor 
Attila váradréti segédlelkész a 90 éves Hévézi Endre 
Londonban élő képzőművésznek a négy evangélistát 
ábrázoló ólomkeretes ablaküvegeit mutatta be.  

A nagyvárad-újvárosi református templomban 
igét hirdetett dr. Tóth Albert tiszalúci lelkipásztor, 
a Magyarországi Lelkészi Szövetség elnöke, aki a 
bűnbeesés történetét elevenítette fel. Amiképpen 
egykor Ádám és Éva a Paradicsomban, úgy bujkál a 
bűnös ember is napjainkban az Úr elől – hangzott el a 
prédikációban. Az isteni kegyelem csodája, hogy Isten 
a bűnös ember fölé hajol, és azt kérdezi: „Hol vagy?”.

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÜLETÉSÉNEK 450. 
ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK

„Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai” – hirdeti 
Krisztus apostola (Zsid. 11,31). A Székelyföldi Nagy 
Menetelés a székelyföldi és erdélyi magyarok azon 
hitéről tett tanúbizonyságot, hogy egyesült erővel le-
dönthetik az útjukban álló akadályokat, és megvalósít-
hatják Székelyföld területi autonómiáját.

1988-ban a budapesti Nagy Erdélyi Tüntetés ha-
sonló módon lépett fel a Ceauşescu-féle falurombolás 
ellen, és járult hozzá ezáltal a kommunista diktatúra 
bukásához, ezzel együtt pedig az erdélyi magyarság 
felszabadulásához.

1989-ben, Temesváron ugyanezzel a hittel fordul-
tunk szembe a Ceauşescu-rezsimmel, Kelet-Közép-Eu-
rópa népeinek szabadságharca pedig ellenállhatatlan 
módon vezetett a berlini fal és a „kommunizmus 
börtönének” összeomlásához.

A Székelyföldi Nagy Menetelés – minden bizonnyal 
– „az év eseményének” számít Romániában, az erdé-
lyi magyar közösség életének pedig egyik történelmi 
jelentőségű eseménye. Kihatásai tekintetében viszont 
a székelyföldi tüntetés „a romániai demokrácia fokmé-
rője” lehet.

Victor Ponta miniszterelnök gyanúsításaival ellen-
tétben a 120 ezres vasárnapi tüntetés autonómiaköve-
telései teljes összhangban állnak az „európai gyakorlat-
tal és Románia alkotmányával”.

A Reformáció ünnepnapján (1517. október 31.) 
Luther Márton hitével állunk ki igazunk, szabadsá-
gunk és jogaink mellett. A Washingtoni Menetelés 
(1963) 50. évfordulóján pedig Martin Luther King 
szavaival fejezzük ki, hogy „van egy álmunk”: a romá-
niai magyarok nemzeti önrendelkezése.

A Székelyföldi Nagy Menetelés értelmében és szel-
lemében:

1. Székelyföld területi autonómiájával együtt célul 
tűzzük ki a Partium és más történelmi régiók önren-

delkezésének, valamint Erdély regionális önkormány-
zatának a megvalósítását – a többségi románsággal 
való megegyezés alapján.

2. A Székelyföldön kinyilvánított népakaratnak 
megfelelően határozottan visszautasítjuk az ország 
önkényes és mesterséges módon való területi átszer-
vezését – és ezzel ellentétben reprezentatív jellegű, 
kétoldalú párbeszédet kezdeményezünk a magyar 
nemzeti közösség képviselői és a román kormány kö-
zött: a több szintű magyar autonómiáról.

3. Kifejezzük azon szándékunkat, hogy a közvet-
len demokrácia vagy éppen a polgári engedetlen-
ség igénybevételével tovább folytassuk jogi és politikai 
küzdelmünket nemzeti önrendelkezésünk megvalósítá-
sáért.

4. Székelyföldi menetelésünk egyenes folytatása-
képpen készek vagyunk Bukarestben, majd Brüsszel-
ben is tüntetni autonóm jogaink kivívásáért.

5. Mócföld lakossága és a hónapok óta tartó tün-
tetések résztvevői iránti teljes szolidaritással mi is til-
takozó demonstrációt hirdetünk meg Székelyföldre 
az Erdély népének jogait és érdekeit sértő verespataki 
bányavállalkozás ellen.

Jogos küzdelmünk bel- és külföldi támogatóinak kö-
szönetet mondva – a továbbiakban is számítunk cse-
lekvő szolidaritásukra.

Hasonlóképpen bízunk a hazai magyar politikai és 
polgári erők teljes összefogásában, valamint egyháza-
ink erkölcsi támogatásában.

Nagyvárad, 2013. október 31.

Tőkés László 
EP-képviselő,

az EMNT elnöke

HIT ÁLTAL AUTONÓMIÁT!
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Az embernek a maga rendjén válaszolnia kell erre a 
kérdésre, mely ma is, változatlanul aktuális. 

Az igehirdetés után a Pálfi József  lelkipásztor, 
a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) szenátusi 
elnöke által válogatott Vallásomat el nem hagynám... 
– Királyhágómelléki kéziratos konfirmációi káték a 20. 
században című kötetet mutatta be a  PKE  rektora, 
János Szabolcs. A Partium Kiadó gondozásában 
megjelent mű nemcsak a mindeddig kéziratban 
fennmaradt szövegeket menti át, hanem az utókor 
számára is mementóként szolgál – hangsúlyozta az 
egyetem vezetője, majd hozzátette: „a kötet többet 
jelent egy tudományos munkánál, olvasmányossága 
miatt épületes és hasznos mindenki számára”. 

Végezetül Tőkés László EP-képviselő, a PKE 
elnöke, volt királyhágómelléki püpsök köszöntötte a 
konferencia résztvevőit. Emlékeztetett arra, hogy a 
református egyház a 2013-as évet a hitvallás évének 
nyilvánította, míg a katolikusok számára az idei esztendő 

a hit éve. Mindez arra figyelmeztet bennünket,  hogy 
szerezzük vissza hitvalló keresztény minőségünket, 
annál is inkább, mivel olyan világban élünk, amelyben 
az ember inkább kerüli hitének a megvallását. Ebben 
nagy erőt jelent számunkra a Heidelbergi Káté, mely 
korszakokon át a megmaradás és a hitvallás eszköze 
volt. Az egykori temesvári lelkipásztor megállapította: 
az ateista kommunizmus idején hitünk megvallása 
a Krisztus Urunkhoz való hűségünk tanúságtételét 
jelentette. Mind az 1989-es forradalmat megelőző 
nehéz időkben, mind mostani kisebbségi helyzetünkben 
voltak és vannak olyan hitvalló helyzetek, amelyekben 
a hit megvallását annak minden következményével 
együtt vállalnunk kell, hangsúlyozta Tőkés László, 
a status confessionis fogalmával érzékeltetve azt a 
hitből fakadó etikai követelményt, amelyet minden 
kereszténynek magáénak kell éreznie. 

Nagyvárad, 2013. október 31.

NYISZTOR ILONA A CSÁNGÓ
KULTÚRA NAGYKÖVETE

Miután Nyisztor Ilona csángó népdalénekes Brüsz-
szelben – személyesen Martin Schulztól, az Európai 
Parlament elnökétől – átvette az Európa polgára-díjat, 
a napokban a romániai díjazottak jelenlétében Buka-
restben is megtartották az ünnepélyes díjátadást. 

Az Európai Parlament romániai tájékoztatási iro-
dájának szervezésében adták át a kitüntetést Nyisztor 
Ilonának, továbbá Ioana Avădaninak, a Független Új-
ságírásért Központ ügyvezető igazgatójának és Vale-
riu Nicolae roma aktivistának.  

Mind Brüsszelben, mind Bukarestben Nyisztor Ilo-
na elénekelte a Boldogasszony anyánk című, a katoli-
kus magyarság népi himnuszának tekintett ének csán-
gó változatát, ezzel is emelve a díjátadók ünnepélyes 
hangulatát. 

A pusztinai csángó népdalénekes és népdalgyűjtő 
munkásságát Boros Zoltán televíziós szerkesztő mél-
tatta, aki felhívta a figyelmet: a csángók jellegzetes 
népi kultúráját az eltűnés veszélye fenyegeti. Nyisztor 
Ilona ennek a folyamatnak a megállításában vállal sze-
repet, amikor a Pusztinai Magyar Ház intézményes 
keretei között a csángó identitás megőrzésére, nyelvük 
ápolására, őseik vallásos énekeire tanítja a gyerekeket. 
Így vált a „csángó kultúra és népdalok nagykövetévé”, 
akinek értékmentő munkásságát külföldön is elismerik. 

Boros Zoltán megítélése szerint a Tőkés László 
EP-képviselő felterjesztésére Nyisztor Ilonának odaítélt 
díj egy felkiáltójel, mely a csángómagyarok helyzetére 
hívja fel a figyelmet. „A csángó népi hagyományok és 
értékek őrzésének fontossága nem eléggé hangsúlyos 
a közéletben. Ennek tudatosítására azért van szükség, 
mert az utolsó száz méteren vagyunk, amikor még te-
hetünk valamit azért, hogy a globalizáció örvényében 

ez az ősi kultúra ne tűnjön el nyomtalanul Európából” 
– hagsúlyozta Boros Zoltán.

A 2008-ban alapított Európa polgára-díjat azon eu-
rópai polgároknak ítélik oda, akik hozzájárulnak a pol-
gárok és a tagállamok közötti megértés, a szorosabb 
integráció előmozdításához.  

Nagyvárad, 2013. október 31.

Nyisztor Ilona és Boros Zoltán a bukaresti díjátadó utánNyisztor Ilona és Boros Zoltán a bukaresti díjátadó utánNyisztor Ilona és Boros Zoltán a bukaresti díjátadó után
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RÖVIDEN AZ EP OKTÓBERI MUNKÁJÁRÓL

Malala Juszufzaj kapja a 2013-as Szaharov-díjat
A pakisztáni lánygyermekek oktatásáért harcoló Ma-

lala Juszufzaj kapta az idei Szaharov-díjat a gondolat-
szabadságért: erről az parlamenti Elnökök Értekezlete 
(az EP elnöke és a képviselőcsoportok elnökei) dön-
tött. A 16 éves díjazott a pakisztáni Swat-tartomány 
Mingora városából származik, ahol a tálibok megtiltot-
ták a lányok iskoláztatását. Malala a lányok oktatás-
hoz való joga mellett kampányolva első beszédét 2008 
szeptemberében tartotta. Nem sokkal később indította 
el blogját, mely hírnevet szerzett Malala és ügye szá-
mára. Amikor kiderült, hogy ki rejtőzik az álnév mö-
gött, a családot hamarosan elérték a fenyegetések, 
végül 2012 októberében merényletet kíséreltek meg 
Malala ellen: tálib fegyveresek fejen és nyakon lőtték, 
miközben az iskolabuszon hazafelé utazott. „Malalát 
világszerte emberi jogi harcosként tartják számon” – 
fogalmaztak a Malala Juszufzajt jelölő képviselők, akik 
a „nők oktatáshoz, szabadsághoz és önrendelkezéshez 
való joga” mellett emelték fel szavukat.

Ideje komolyan venni a szélsőjobboldali eszmék 
terjedését

Egy görögországi aktivista meggyilkolása adta a 
szélsőjobboldali eszmék európai terjedéséről rendezett 
vita vezérfonalát. A legtöbben az egyre erőteljesebb 
és az Unió minden tagállamában megjelent mozgalom 
egyik legújabb mementójának tekintik a gyilkosságot. 
A Parlament képviselőcsoportjai egyetértettek abban, 
hogy az európaiak aggodalmai, kiábrándultsága és a 
gazdasági nehézségek ideális terepet teremtettek a 
szélsőjobbos ideológiák számára. Bár ellenük a jogál-
lamiság eszközeivel kell fellépni, de a kormányoknak 
és az Uniónak ezzel egyidejűleg a lakosság gondjait 
meghallgatva kell meghoznia politikai döntéseit. Konk-
rét lépésként a képviselők javasolták, hogy a Bizottság 
vizsgálja ki az európai neonáci szervezeteket, és hoz-
zon létre adatbázist a gyűlölet táplálta bűncselekmé-
nyekről. A Parlament jobboldali képviselői közül töb-

ben megjegyezték, hogy a szélsőségekkel azok politikai 
irányultságától függetlenül kell foglalkozni, hiszen a 
demokráciát fenyegető ideológiák mindkét oldalon ve-
szélyesek.

Környezeti hatásvizsgálat palagáz-kitermelés 
előtt is

Nem hagyományos szénhidrogének hidraulikus ré-
tegrepesztéssel történő feltárása és kitermelése előtt 
is legyen kötelező környezeti hatástanulmányt végezni: 
ezt javasolta a Parlament egy jogszabályhoz elfogadott 
módosító indítványában. A képviselők az érdekellenté-
tekkel szembeni fellépést, valamint a nyilvánosság tá-
jékoztatását és véleményének kikérését is javasolták. 
Meghatároznák azokat a követelményeket, amelyek 
alapján a megfelelő nemzeti hatóságok engedélyezhetik 
a projekt elindítását. A javaslatban a hatástanulmányok 
elkészítői, az illetékes hatóságok és a projektfejlesztők 
esetében felmerülő érdekellentétek megakadályozását 
célzó lépések is helyet kaptak. A képviselők módosítói 
leszögezik: a hatástanulmányt végző szakembereknek 
hozzáértőnek, objektívnek és függetlennek kell lenniük.

Könnyebb munkavállalás Európában
Megjelenik a szakmai képesítést igazoló virtuális 

kártya, amelynek segítségével európai szakemberek ke-
vesebb papírmunkával vállalhatnak munkát más uniós 
országban. A képviselők egy új figyelmeztető rendszer 
elindítását is megszavazták, amelynek köszönhetően 
egy szakma gyakorlásától eltiltott munkavállalók más 
tagországban sem dolgozhatnak az adott területen. A 
kártyát rövid külföldi munkavállalás esetén a kiinduló 
ország állítja ki, azonban ha a munkavállaló le is kíván 
telepedni a másik országban, akkor a fogadó ország 
bocsátja ki a virtuális dokumentumot. A rendszer a 
tagállamok között már létező elektronikus adatcse-
re-rendszeren alapul. Amennyiben a fogadó államban 
működő hatóságok határidőn belül nem határoznak a 
képesítés elismeréséről, akkor a képesítést automatiku-
san elismertnek kell tekinteni. A parlamenti szavazás 
eredménye: 596 mellette, 37 ellene, 31 tartózkodás. 

A Parlament támogatja az Eurosur-szabályokat
Az EU tagállamai jobban felkészülhetnek az illegális 

bevándorlás megelőzésére, észlelésére és az ellene tör-
ténő fellépésre az Eurosur határőrizeti rendszernek kö-
szönhetően, amelynek működési szabályait októberben 
fogadta el a Parlament. A tagállamok ezentúl valós 
időben oszthatják meg egymással az Unió külső hatá-
raival kapcsolatos információikat és képanyagaikat. A 
képviselők indítványára a rendszer a veszélybe került 
migránsok életének védelmét is felvette céljai közé. 
A tagállamoknak az Eurosur használata során mindig 
tiszteletben kell tartaniuk a visszaküldés tilalmát, azaz 
nem fordíthatnak vissza bevándorlókat olyan országba, 
ahol veszélyben lenne életük vagy szabadságjogaik. Az 
Eurosur rendszert 479 szavazattal, 101 ellenszavazat 
és 20 tartózkodás mellett fogadták el.

A 16 éves Malala Juszufzaj   A 16 éves Malala Juszufzaj   A 16 éves Malala Juszufzaj   
Fotó: www.europarl.europa.euFotó: www.europarl.europa.euFotó: www.europarl.europa.eu
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November 4. 
● Budapest
Az Emlékezés Napja – megemlékezés az 1956-os 

szabadságharc vérbefojtásáról
A szovjet csapatok egykori bevonulásának 57. év-

fordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc 
áldozataira emlékeztek szerte a Kárpát-medencében. 
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke Budapesten, a XVIII. kerületben 
felavatott Hargita téri 1956-os emlékműnél mondott 
beszédet, melyben kifejtette: mindazok, akik a meg-
szállókkal vívott harcokban vesztették és áldozták 
életüket a hazáért és a szabadságért krisztusi halált 
haltak abban az értelemben, hogy életüket nem csupán 
„elvették” tőlük, hanem ők maguk áldozták oda éret-
tünk, másokért. A megemlékezésen – amelyen fellépett 
Sebő Ferenc és zenekara – beszédet mondott Kucsák 
László (Fidesz-KDNP) kerületi alpolgármester és Re-
géczy-Nagy László nyugállományú dandártábornok, 
ugyanakkor jelen volt Mádl Dalma, Mádl Ferenc né-
hai köztársasági elnök özvegye. A rendezvény katonai 
tiszteletadás mellett koszorúzással zárult.

November 4–7.  
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

November 7. 
● Budapest 
Magyar Állandó Értekezlet ülése
Államelnöki fogadás a MÁÉRT alkalmából
Egyhangúlag, valamennyi külhoni magyar résztvevő 

és magyarországi parlamenti párt aláírásával fogadták 
el a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XII. ülésének 
zárónyilatkozatát, amely többek között rögzíti, hogy 
2014 az egységes magyar nemzet közjogi kiteljesedé-
sének esztendeje lesz. A zárónyilatkozat nemzetrészen-
ként tartalmazza a legfontosabb megoldandó kérdése-
ket, és rögzíti, hogy a résztvevők tiltakoznak minden 
olyan területi és közigazgatási átalakítás ellen, amely 
– az érvényben levő európai normákat figyelmen kívül 
hagyva – hátrányosan érinti az erdélyi magyar közös-
séget. Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben 
tartott MÁÉRT-ülésen elmondta: a Kárpát-medencé-
ben élő magyarság számíthat arra, hogy egy sikeres 
anyaország áll majd a háta mögött a következő évek-
ben. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ülés-
ről szólva kiemelte: a nemzetpolitika két legfontosabb 
kérdésében teljes a konszenzus. Nincs vita arról, hogy 
a külhoni magyarságnak jár az állampolgárság és azzal 
együtt a szavazati jog, illetve az autonómia melletti 
kiállásról sem. A külhoni magyar szervezetek vezetői 
az MTI-nek nyilatkozva a jövő évi választásokon való 
részvétel jelentősége mellett a megkezdett nemzetpoli-
tika folytatásának fontosságát emelték ki. Áder János 

köztársasági elnök a Sándor-palotában tartott fogadá-
son a MÁÉRT résztvevői előtt elmondta: az elmúlt év 
két fontos nemzetpolitikai eseménye a magyar–szerb 
megbékélés és a nemrég véget ért észak-amerikai kör-
útja volt. Az államfő szavai szerint előbbivel történelmi 
sebeket kívántak gyógyítani, míg a másikkal történelmi 
adósságot akartak törleszteni.

November 11–14.
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

November 12–13.
● Hága
Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjá-

nak konferenciája és közgyűlése 
Kerekasztal: A totalitarizmus gyökerei
Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja 

a hágai Európa Házban tartotta rendes közgyűlését, 
amelynek keretében a nemzetközi szervezet újravá-
lasztotta eddigi elnökét, a svéd Göran Lindbladot, 
illetve az elnökség tagjait: Andrea Valic Zver szlovén 
kutatót, Pawel Ukielski lengyel történészt, Siegfri-
ed Reiprich német kutatót, valamint Szilágyi Zsolt 
politológust. A tizenöt tagú Védnöki Testületnek tag-
ja Tőkés László EP-képviselő, az 1989-es temesvári 
népfelkelés kirobbantója. A védnökség Radvile Mor-
kunaite Mikuleniene litván európai parlamenti kép-
viselővel egészült ki. A tanácskozáson továbbá hét új 
tagszervezet belépését fogadták el. A Platform eddigi 
munkájának nemzetközi elismertségét híven tükrözi az 
a körülmény, hogy az új szervezetek Izlandban, Kana-
dában, az Egyesült Államokban, Szlovákiában, Cseh-
országban és Németországban működnek. A totalitá-
rius diktatúrákat kutató intézmények és szervezetek 
európai szövetségének kétnapos rendezvényén számos 
szakmai előadás hangzott el. 

November 15. 
● Nagyvárad
Fejedelmi Nap: Bethlen Gábor-emlékünnepség
Bethlen Gábor szobrának megkoszorúzása. 
Szimpózium. 
Négyszáz évvel Bethlen Gábor fejedelemmé vá-

lasztása után, születésének évfordulója alkalmából az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) koszorúzás-
sal egybekötött emlékünnepséget szervezett Nagyvá-
radon. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 
évek óta Fejedelmi nap keretében emlékezik meg az 
évfordulóról, ezt kiegészítve Bethlen Gábor szobrának 
megkoszorúzása mellett idén az EMNT jeles előadók 
részvételével szimpóziumot rendezett. A Bartók-ter-
mében  Nagy József Barna, az EMNT partiumi el-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket. Az előadások 
sorát Tőkés László EP-képviselő, EMNT-elnök nyi-

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ 
NOVEMBERI ESEMÉNYNAPTÁRA
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totta meg Hitünk hőse Bethlen Gábor című értekezé-
sével, amelyben az erdélyi fejedelem példaértékű hitét 
emelte ki, mondván: hit által tudunk győzelemre jut-
ni a legreménytelenebb helyzetekben is. Soós József 
gyantai lelkipásztor Bethlen Gáborról mint református 
fejedelemről beszélt előadásában, míg János Szabolcs, 
a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, irodalomtu-
dós a fejedelem jellemét a kortársak írásainak tükré-
ben elevenítette fel. A szimpóziumon Mihály Erzsébet, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásfinanszírozási 
igazgatója az intézmény munkájáról, valamint a buda-
pesti Magyarság Házáról beszélt. Végül Mihálka Nán-
dor történész a váradi várban végzett Bethlen-korabeli 
építkezéseket mutatta be, a folyamatban lévő régészeti 
feltárások tükrében. A szimpózium emelkedett hangu-
latához nagyban hozzájárult a köröstárkányi gyermek-
zenekar szolgálata, akik Szakács Zoltán lelkipásztor 
vezetésével és szakszerű magyarázataival kísérve Bocs-
kai István és Bethlen Gábor korából származó műveket 
adtak elő, nagy sikerrel.

November 16.
● Hajdúbagos
Az Emlékezet Házának ünnepélyes átadása
Az országban egyedülálló módon közadakozásból 

közfoglalkoztatottak építették fel Hajdúbagoson, a he-
lyi temetőben a nemzeti emlékezés házát. Szabó Lu-
kács Imre az avatáson elmondta: az épület „az egész 
történelmi Magyarországot megtestesíti”, ezt jelzi az is, 
hogy a felhasznált építőanyagok helyből, illetve a szé-
kelyföldi Zetelakáról és a Felvidékről érkeztek. Jakab 
István, az Országgyűlés alelnöke, aki maga is a falu 
szülötte, meggyőződését fejezte ki, hogy a jövő generá-
ciója hálás szívvel gondol majd azokra, akik ezt az em-
lékhelyet létrehozták. Márton Attila fideszes országy-
gyűlési képviselő szerint a nagy történelmi eseményekről 
való megemlékezésnek méltó helye lesz a jövőben az 

intézmény. Tőkés László európai parlamenti képviselő 
köszöntőjében felidézte: a romániai kommunista dikta-
túra idején Szabó Lukács Imre volt az, aki felkereste őt 
Temesváron, és a titkosszolgálatot kijátszva hozta-vitte 
a híreket az addig hermetikusan elzárt erdélyi, partiumi 
magyarokról. Ezt viszonozván vett részt és áldotta meg 
Lukács Józseffel, a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület főjegyzőjével közösen az Emlékezet Házát.

November 18–20. 
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

November 20. 
● Bukarest
Steaua României Érdemrend Becsületbíróságának 

ülése
Látogatás Magyarország nagykövetségén

November 22.
● Nagyvárad
Sajtóértekezlet. Koszorúzás az Ady-emléktáblánál

November 28. 
● Budapest
Találkozás Balog Zoltán miniszterrel

November 30. 
● Nagyvárad
A Partiumi Egyetem Alapítvány ünnepélyes kuratóri-

umi ülése, alakulásának 10. évfordulóján. 
Fennállásának tízéves évfordulóját ünnepli idén a 

budapesti székhelyű Partiumi Egyetem Alapítvány 
(PEA), a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
(PKE) kiemelt támogatója. Az ünnepélyes kuratóriumi 
ülésen a két szervezet kuratóriuma a további együttmű-
ködési lehetőségekről egyeztetett. 

Tőkés László, Török Sándor, Nagy József Barna és Kristó� Kristóf a Bethlen Gábor-megemlékezésenTőkés László, Török Sándor, Nagy József Barna és Kristó� Kristóf a Bethlen Gábor-megemlékezésenTőkés László, Török Sándor, Nagy József Barna és Kristó� Kristóf a Bethlen Gábor-megemlékezésen
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GYÁSZ ÉS EMLÉKEZÉS:
1956. NOVEMBER 4.

„Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érette-
tek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re” – hangzik Krisztus szava az úrvacsora szereztetési 
igéjében. (1. Kor. 11,24)

Isten szent Fiának értünk vállalt áldozatáról sokan, 
a fél világ megfeledkezett. Már ott, a kereszt alatt 
megköpdösték és kigúnyolták. Közönséges gonoszte-
vők közé feszítették, és éppen Őt, „az Isten Bárányát” 
istenkáromlónak bélyegezték.

Az eltiport magyar szabadságharcok istenes felfo-
gásában Arad nem más, mint „a magyar Golgota” 
(Kossuth Lajos), az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc nemzeti krisztológiája szerint pedig a „Népek 
Krisztusa”: Magyarország (Márai Sándor).

Az emlékezés napján a krisztusi szentségnek ezzel 
a vallásos érzületével idézzük fel azoknak az emlékét, 
akik az istentelen kommunista hatalommal és a meg-
szállókkal vívott harcokban vesztették és áldozták éle-
tüket a hazáért és a szabadságért.

Krisztusi az ő haláluk abban az értelemben is, hogy 
életüket nem csupán „elvették” tőlük, hanem ők maguk 
áldozták oda érettünk, másokért. A „helyettes áldo-
zat” teológiai fogalma értelmében vérük árán váltottak 
ki a szolgaságból, egyetemes érvénnyel járulva hozzá 
ezáltal a babiloni szovjet világrendszer megdöntéséhez. 
Reájuk illik tehát a vértanúságban előttük járó Petőfi 
Sándorunk hódolata: ők azok, „kik érted haltak, szent 
világszabadság!”.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – vissz-
hangzik bennünk a lelkiismeret-ébresztő isteni szózat. 
Ezt cselekedjétek az élő emlékezet „beszélő köveinek” 
a felemelésével és megszólaltatásával: hadd szólaljon 
meg Csömör és Csúrog, hogy „Európa fogja be a fülét” 
(Dsida Jenő), és hadd tanúskodjanak Bauer Sándor, 
Tóth Ilonka és Mansfeld Péter mártíriumáról… És az 
emlékezés napján hadd szólaljanak meg a kádári „tör-
ténelmi amnézia” korszakában második halálra – örök 
felejtésre – ítéltek beszélő nevei a Hargita téren, hogy 
végre megértsük, mit jelent, amikor a „holt betű” meg-
elevenedik, és „kétélű éles kardként” vág sűrű rendet 
a társadalmunkra és nemzetünkre idegen megszállók 
módjára rátelepedő őszödi árulók és hazudozók sora-
iban…

Ma, 1956-os tüneményes szabadságharcunk vérbe-
fojtásának évfordulóján azonban nem csupán a kárho-
zatos felejtés, hanem a múltat sanda célzatossággal 
megmásító történelemhamisítás ellen is föl kell emel-
nünk a szavunkat. „Bizonyos erők semlegesíteni igye-
keznek a forradalom szellemi és eszmei hagyatékát. 
Azt próbálják most az emberek fejébe verni, hogy ’56 a 
szocializmus megújításának vállalkozása volt” – mutat 
rá a szabadságharcos Regéczy-Nagy László. „Főleg 
az egykori gyilkosok, ávéhások utódai ezek, akik most 
az akkori ››reform-kommunisták‹‹ utódainak hirdetik 
magukat” – teszi hozzá az igazmondó Csapó Endre. 
Más szóval, az a díszes társaság, mely Október 23-
ika ürügyén legutóbb, az „egyesült baloldal” nevében, 

a Műegyetem rakparton randalírozott… Azok, akik 
Ötvenhat örököseinek pózában tetszelegve, a forrada-
lom félévszázados évfordulóján, ’56 hősei tiszteletére 
egyazon időben avattak emlékművet, és valódi mivol-
tukat meg nem hazudtolva „rontottak reá” – ki tudja 
hányadszorra – a Budapesten békésen felvonuló nem-
zetre…

Méltó és elengedhetetlenül szükséges, hogy az 
Emlékezés hőseink vérével megszentelt, életével és ha-
lálával hitelesített napján egyszer s mindenkorra sza-
kítsunk az intézményes felejtés és hazugság kegye-
letsértő és nemzetellenes gyakorlatával, és 1989 után 
egy negyed századdal végre véget vessünk az 1956 
óta mindmáig folytatódó ellenforradalmi politikai 
kurzusnak. Az Emlékezés gyásznapján – éppen ezért 
– ne a nemzeti gyásznak áldozzunk, és ne a magyar 
történelem tragikumának hagyományos életérzését 
éltessük, hanem inkább azok példáját kövessük, akik 
– Fekete István szavaival szólva – „megfordították a 
történelmet, és győztesen élve maradtak. Élve marad-
tak elsősorban azok, akiknek a testük meghalt, mert 
örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében…”

„Aki magyar, velünk tart” – hangzott ötvenhét 
évvel ezelőtt. Ezenképpen vagyok ma én is Veletek, 
azoknak az erdélyieknek a nyomába lépve, akik oda-
átról éltették a magyar és a világszabadságot. 1956 
hősi halottjainak budapesti emlékművénél ezért Erdély 
szabadságharcosainak, a romániai megtorlások áldoza-
tainak az emlékét is megidézem – hiszen, miként a sza-
badság, azonképpen a nemzet is egy és oszthatatlan.

A Világ örök Világossága fényeskedjék Nékik!

Budapest, 2013. november 4.
       

Tőkés László beszéde elhangzott Budapesten, a XVIII. 
kerületben felavatott Hargita téri 1956-os emlékműnél 
a szovjet csapatok egykori bevonulásának 57. évfordu-
lóján 

Fotó: MTIFotó: MTIFotó: MTI
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AZ EURÓPAI EMLÉKEZET ÉS LELKIISMERET 
PLATFORMJÁNAK KÖZGYŰLÉSE HÁGÁBAN

Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Plat-
formja 2013. november 12–13-án, Hágában, az Eu-
rópa Házban tartotta rendes közgyűlését. Eduard 
Slootweg igazgató köszöntése után Kurt Schrimm, 
Németország nemzeti-szocialista bűnöket kivizsgáló 
központi irodájának vezetője az ún. Demjanjuk-ügy 
példája révén mutatta be az intézménye által végzett 
kutatómunkát.

A totalitárius diktatúrákat kutató intézmények és 
szervezetek európai szövetségének kétnapos rendezvé-
nye az Európai Bizottság Igazságügyi Főosztályának 
vezetője, Sandra Kramer előadásával folytatódott. 
Az igazgatónő arról biztosította a hallgatókat, hogy 
az Európai Bizottság továbbra is fontosnak tartja a 
kollektív emlékezet fenntartását – ezért az Európa a 
polgárokért program keretében a jövőben is pályázni 
lehet majd a nácizmus és a sztálinizmus időszakának 
kutatására. Sandra Kalniete lettországi néppárti kép-
viselőnő előadását azzal a bejelentéssel zárta, hogy 
javaslatot tett Viviane Reding alapjogi biztosnak: a 
csatlakozni kívánó országok esetében ezután a jelölti 
státus feltétele legyen a levéltárak szabad kutatása. 

Az előadásokat követő felszólalások egybehangzó 
módon kritikával illették az Európai Bizottság eddigi 
támogatáspolitikáját, egyrészt azért, mert aránytala-
nul csekély, szinte a nullával egyenlő a kommunizmus 
bűneinek kutatására irányuló tervezetek anyagi támo-
gatása, másrészt mivel a brüsszeli pályázati kiírások a 
nácizmus mellett nem a kommunizmus, hanem csak a 
sztálinizmus és a „totalitárius kommunizmus” kutatásá-
ra irányoznak elő támogatást. 

„Létezik emberarcú kommunizmus? Különbséget 
lehet tenni totalitárius és kevésbé totalitárius kommu-
nizmus között?” – tette fel a kérdést Szilágyi Zsolt, a 
Platform elnökségi tagja, majd kérdésére ő maga adott 
választ, mely szerint a nácizmushoz hasonlóan a kom-
munizmus is egy gyilkos rendszer, mindkettőt azonos 
mércével kell mérni. Ugyanakkor azt javasolta, hogy a 
főosztály a pénzalapok felét a nácizmus, másik felét 
pedig a kommunizmus kutatására fordítsa. A bizottság 
bírálóinak sorába a továbbiakban – többekkel együtt 
– Andrea Valic Zver szlovéniai kutató, Stéphane 
Courtois francia történész és Neela Winkelmann, 
a Platform igazgatója is bekapcsolódtak. Válaszában 
Sandra Kramer helyt adott a jogos elvárásoknak, és a 
méltánytalan helyzet orvoslásának előmozdítására tett 
ígéretet.

Ezután a Platform tagszervezetei számoltak be 
eredményeikről és nehézségeikről. Az amerikai tagje-
lölti minőségben jelen lévő Lee Edwards, A Kommu-
nizmus Áldozatai Alapítványának vezetője nyilvános 
módon mondott köszönetet Magyarország kormányá-
nak, hogy elsőként Európából egymillió dollárral támo-
gatja egy Washingtonban megnyitandó emlékmúzeum 
tervét.

Délután a De Boskant római katolikus egyházi köz-
pontban került sor A totalitarizmus gyökerei című 

kerekasztal-rendezvényre, amelyre a közgyűlés részt-
vevői mellett diplomaták, egyetemisták, kormányzati 
vezetők is hivatalosak voltak. Tőkés László európai 
képviselő, a Platform Védnöki Testületének tagja be-
szédében a kommunizmus jelenkori utóélete irányából 
közelítette meg a gyökerek kérdését. „A fejsze pedig 
immár a fák gyökerébe vettetett” – idézte Keresztelő 
Jánost. Ennek módjára, a totalitárius rendszereket is 
gyökerükben kell megsemmisíteni, hogyha „rossz gyü-
mölcseitől” szabadulni akarunk – vonta le a következ-
tetést a kommunizmus visszahúzó örökségére nézve. 

Vytautas Landsbergis európai parlamenti képvi-
selő, a felszabadult Litvánia első államelnöke szerint 
ha Európa nem ébred fel és nem változtat jelenlegi 
helyzetén, akkor maga az európai keresztény civilizáció 
kerülhet végveszélybe. 

A közgyűlés második napján Neela Winkelmann, a 
Platform prágai igazgatója örömmel újságolta a tag-
szervezetek képviselőinek, hogy a magyar kormány je-
lentős összeggel támogatja a szervezet munkáját. Ez 
annál is fontosabb, mivel Brüsszel az elmúlt két évben 
a Platform valamennyi pályázatát visszautasította. A 
magyar kormány segítségének bejelentését a közgyűlés 
kitörő tapssal fogadta.

Ezután a Platform újraválasztotta eddigi elnökét a 
svéd Göran Lindblad, illetve az elnökség tagjait: And-
rea Valic Zver szlovén kutató, Pawel Ukielski lengyel 
történész, Siegfried Reiprich német szakember, vala-
mint Szilágyi Zsolt politológus személyében. A tizenöt 
tagú Védnöki Testület Radvile Morkunaite Mikule-
niene litván európai parlamenti képviselővel egészült 
ki, továbbá hét új tagszervezet belépését fogadták el. 
A Platform eddigi munkájának nemzetközi elismertsé-
gét híven tükrözi az a körülmény, hogy az új szerve-
zetek Izlandban, Kanadában, az Egyesült Államokban, 
Szlovákiában, Csehországban és Németországban mű-
ködnek.

 
Hága, 2013. november 14.

Neela Winkelmann, Göran Lindblad, Andrea Valic Zver, Neela Winkelmann, Göran Lindblad, Andrea Valic Zver, Neela Winkelmann, Göran Lindblad, Andrea Valic Zver, 
Tőkés László, Pawel Ukielski és Szilágyi ZSoltTőkés László, Pawel Ukielski és Szilágyi ZSoltTőkés László, Pawel Ukielski és Szilágyi ZSolt
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A VÉDELEMHEZ VALÓ ALKOTMÁNYOS
JOG GYAKORLÁSÁT AKADÁLYOZZÁK

Dr. Kincses Előd ügyvéd vonatkozó megkeresésére 
az Ügyvédi Kamarák Országos Szövetsége (Uniunea 
Naţională a Barourilor din România – UNBR) jogosnak 
ítélte, hogy Tőkés László európai parlamenti képvi-
selőt ügyvéd képviselje a Románia Csillaga érdemrend 
becsületbírósága előtt. Közismert, hogy ezzel ellentét-
ben, a teljes egészében szocialista pártállású politiku-
sokból összetevődő etikai bizottság, alias „pártbizott-
ság” határozatilag utasította vissza a volt temesvári 
lelkipásztor Kincses Előd ügyvéd általi képviseletének 
az igényét, durván megsértve ezáltal a bepanaszolt vé-
delemhez való alkotmányos jogát.

2013. október 25-i döntésében az UNBR Állandó 
Tanácsa az ügyvédi törvény 3. cikkelyének e.) pont-
ja rendelkezéseire hivatkozik, mely szerint az ügyvédi 
képviselet nem csupán peres eljárásokra szorítkozik, 
hanem az ügyvéd „bármely fizikai és jogi személy le-
gitim jogait és érdekeit képviselheti ezeknek a köz-
hatóságokkal, az intézményekkel és bármely román 
vagy idegen személlyel való viszonyában”. Erre való 
hivatkozással Kincses Előd ügyvéd újabb megkeresés-
sel fordult a becsületbírósághoz, rámutatva arra, hogy 
„amennyiben a védelemhez való jog gyakorlását mégis 
megakadályoznák, akkor határozatuk eleve semmisnek 

minősül”. Válaszában Ionel Haiduc továbbra is jogi-
lag tarthatatlan álláspontjához ragaszkodik, azt han-
goztatva, hogy „a becsületbíróság nem törvényszék, 
megbeszélései pedig nem jelentenek jogi természetű 
eljárást”, és a Tőkés Lászlóval való találkozó „egy kol-
légák közötti beszélgetésnek számít, akik ugyanannak 
a ››klubnak‹‹ a tagjai”.

A Steaua României visszavonásának ügyéről akarat-
lanul is a Székelyföldi Nagy Menetelés elleni feljelen-
tés esete juthat eszünkbe, melyet Bogdan Diaconu 
parlamenti képviselő nyújtott be a Legfőbb Ügyész-
séghez. A szocialista (!) politikus „Románia egységes 
nemzetállami voltának tagadása” miatt emel panaszt – 
éppen úgy, mint Corina Creţu szocialista EP-képviselő 
a Tőkés László elleni feljelentésében.

Tőkés László mindkét esettel kapcsolatban a jog-
államiság nyilvánvaló megsértésére hívja fel a figyel-
met. A tavalyi romániai alkotmányos válságra emlé-
keztet az a körülmény, hogy a székelyföldi demonstrá-
ció esetében a gyülekezés demokratikus szabadságát, 
az ellene folytatott nemtelen eljárásban pedig a vé-
delemhez való alkotmányos jogot kérdőjelezik meg a 
hatalom képviselői.

Nagyvárad, 2013. november 1.
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A Románia Csillaga érdemrend visszavonási in-
dítványa ügyében illetékes becsületbíróság 2013. no-
vember 20-i ülését megelőzően a következőket tartom 
fontosnak közzétenni.

1. Teljességgel megalapozatlan az a sajtótudósítói 
állítás, mely szerint: „Tőkés László európai képviselő 
azután döntött a személyes részvétel mellett, hogy Io-
nel Haiduc, a becsületbíróság elnöke nem tette lehe-
tővé számára, hogy ügyvéd képviselje a testület szerdai 
ülésén”. A valóság ennek éppen az ellenkezője: mind ez 
ideig azért nem jelentem meg a becsületbíróság előtt, 
mert az ügyvédi védelemhez való alapvető állampolgári 
jogomat nem biztosították. Ma viszont éppen azért te-
szek eleget az idézésnek, mivel időközben az Országos 
Ügyvédi Kamara kétség nélkül megállapította, hogy a 
védelem alkotmányos joga ebben az esetben is meg-
illet.

2. Megjelenésem másik döntő oka az, hogy ki-
tüntetésem lehetséges visszavonását nem annyira sze-
mélyes, hanem sokkal inkább közügynek és kisebbségi 
ügynek tekintem.

a. Közügyről van szó abban az értelemben, hogy 
Románia kommunista uralom alóli felszabadulásában 
szerzett érdemeimért részesültem kitüntetésben. Nem 
a pártbíróságként felálló becsületbíróságnak, hanem a 
román társadalomnak tartozom azzal, hogy ma a szí-
ne előtt felemelt fővel megálljak – éppen úgy, amikép-
pen tettem ezt Nicolae Ceauşescu idejében.

b. Kisebbségi ügyről beszélhetünk abban az érte-
lemben, hogy az 1989-es temesvári felkelésben élen 
járó szerepet játszó református magyar közösségem 
vezető képviselőjeként nyertem el a kitüntetést; más-
felől pedig a Steaua României érdemrend visszavonási 
indítványa alapjául szolgáló rágalmak is kisebbségi, il-
letve magyarellenes természetűek. Következésképpen 
megjelenésemmel romániai magyar közösségem becsü-
lete és jogai védelmében is kiállok.

3. A becsületbíróság ülésén való részvételem éppen 
azáltal válik lehetővé, hogy nem személyesen kell meg-
védenem magam, hanem jogi védelmem lehetőségét 
maga az Alkotmány és az Ügyvédi törvény szavatolják. 
Az ellenem irányuló megalapozatlan, személyeskedő és 

„KITÜNTETÉSEM LEHETSÉGES VISSZAVONÁSÁT 
KISEBBSÉGI ÜGYNEK TEKINTEM”

ROMÁNIA CSILLAGA „ELVÖRÖSÖDŐBEN”...
„Elegem van Romániából” – írta tizenöt évvel ez-

előtt Sabin Gherman. A Steaua României érdem-
rend ürügyén való meghurcoltatásom nyomán én is 
ezt mondhatnám – de magyar létemre ugyanezt nem 
mondhatom, mert szavaimat rögtön félremagyaráz-
nák, és „románellenesnek” nyilvánítanák. Hadd mond-
ja tovább tehát Sabin Gherman és az a három-négy 
millió népi román, aki megelégelte a posztkommunista 
Románia nyomorát, és a túlélés érdekében a Nyugat 
fejlettebb országaiba költözött...

Nekem magamnak is elegem van azonban abból, 
hogy közel egy negyed századdal a Ceauşescu-dik-
tatúra bukása után ugyanazok az elvtársak, ugyan-
azokkal a módszerekkel folytatnak hajtóvadászatot el-
lenem, és pártutasításra, pártfeladatként törnek pálcát 
a fejem felett.  

November 20-án kísérteties élményben volt részünk 
Bukarestben. Huszonnégy év után ugyanaz a Kincses 
Előd ügyvéd vett védelmébe Victor Ponta pártvezér 
és miniszterelnökkel szemben, aki 1989-ben, Temes-
váron Nicolae Ceauşescu kondukátor ellenében látta 
el védelmemet.

 Ceauşescu hírhedt titkosszolgálata visszaüt. Egy-
kor a Securitate 2. Ügyosztályának 3. csoportfőnök-
sége keretében működött a „Német nacionalisták és 
fasiszták” elnevezésű alosztály, mely Herta Müller 
és német sorstársai megfigyelésével foglalkozott. A 
„Magyar irredentákra” szakosodott igazgatóság vi-
szont velünk szemben volt hivatott megvédeni a naci-
onálkommunista román rezsimet. Oly hosszú idő után 
egyenesen hátborzongató, hogy a kétharmados több-

séggel regnáló Ponta-kormány megintcsak az „irreden-
ta magyaroktól” félti Erdélyt – ez esetben pedig engem 
vádol azzal, hogy „románellenes” magatartásommal 
és cselekedeteimmel veszélyeztetem Románia területi 
egységét és integritását. 

A Steaua României érdemrend becsületbíróságának 
szerdai ülése és döntése híven jelzi a romániai de-
mokrácia jelenlegi állapotát. Egyedi voltában is hite-
les indikátora annak, hogy országunkban egy poszt- 
cseauseszkánus és egy posztszekurista rezsim van 
hatalmon, mely a rendszerváltozás temesvári öröksé-
gével együtt a kisebbségi magyarság jogainak biztosí-
tását is megtagadja. 

Elegünk van abból az antiszemita és xenofób típu-
sú magyarellenességből, mely a Ceauşescu-féle homo- 
genizációs politika gyakorlatának megfelelően orszá-
gunk egyre súlyosbodó válságáról a „magyar kártya” 
– ismételt – bevetésével akarja elterelni a figyelmet. 

Elegünk van a kommunizmusból, melynek jogutó-
dai a román nemzeti érdek védelme ürügyén éppen a 
nemzet jövőjét áldozzák fel korrupt hatalmi pártpoliti-
kájuk oltárán. 

Hol voltak 1989-ben Victor Ponta, Corina Creţu 
és Mircea Geoană, valamint vádaskodó és bíráskodó 
elvtársaik, akik most ahelyett, hogy a kommunizmus 
és a forradalom idején elkövetett tömeggyilkosságok 
tetteseit vonnák felelősségre, mondvacsinált vádak és 
okok alapján csúfolják meg Temesvár szellemét, és 
próbálják a magyarok ellen fordítani a románokat?

Ami november 20-án történt Bukarestben, az ré-
sze és egyenes folytatása annak a jogállami és al-
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pártos vádaskodásokkal szemben ugyanis nem volna 
méltó „személyesen védekeznem”. Magyarellenes hisz-
térián alapuló, intézményes megaláztatásomban sem-
miképpen nem kívánok „partner” lenni.

4. Az ügy érdemi részét illetően csak megismételni 
tudom, hogy az ellenemre felhozott vádak kiinduló-
pontjául szolgáló tusnádfürdői megnyilatkozásom sem 
formájában, sem tartalmában nem képezheti okát és 
alapját semmilyen erkölcsi szankciónak.

a. Egy demokratikus jogállamban a politikai véle-
ménynyilvánítás nem büntethető. Az Európai Alapjogi 
Charta előírja a gondolat, a lelkiismeret és a vélemény-
nyilvánítás szabadságát (3. és 1. cikk).

b. Álláspontom tartalma szintén nem eshet kifogás 
alá, hiszen akár a dél-tiroli példát, akár a román–ma-
gyar alapszerződést tekintjük, minden államnak, illetve 
nemzetnek jogában áll a hozzá tartozó külhoni kisebb-

ségeket védelmében és támogatásában részesítenie.
Akárhogyan is végződne a mai „csillagjárás”: a be-

csületbíróság döntése a romániai demokrácia jelenle-
gi állapotáról fog hív képet rajzolni – egyebek mellett 
abban a tekintetben is, hogy az előbb idézett Charta 
értelmében miképpen tartják tiszteletben az emberi 
méltóságot (1. cikk).

A Románia Csillaga érdemrend latin felirata szerint: 
„In fide salus” = Hit által van a szabadulás. Miként 
1989-ben, azonképpen a jelenben is Krisztusban bí-
zunk: válság sújtotta országunkban Ő hozhat szaba-
dulást.

Strasbourg, 2013. november 20.
Tőkés László 

volt temesvári lelkipásztor,
EP-képviselő

kotmányos válságnak, amely miatt 2012-ben az 
Európai Unió ismételten elmarasztalta Romániát. Az 
Alkotmány által biztosított szólásszabadság, a szabad 
véleménynyilvánítás és a védelem alapvető emberi joga 
szenvedett sérelmet a Steaua României becsületbíró-
ságának eljárása rendjén. Ezzel együtt a romániai ma-
gyarság jogainak legitim védelmezése miatt büntet a 
Párt és a Securitate. 

Idén nyáron Tusnádfürdőn, Orbán Viktor minisz-
terelnök jelenlétében Magyarország védhatalmi sze-
repvállalását kértem az erdélyi magyarság érdekében. 

A történtek után az eddiginél is indokoltabb, hogy ké-
résem megismételjem. A nacionalista, posztkommunis-
ta hatalom represszív magatartása, általános magya-
rellenessége és autonómia iránti visszautasítása láttán 
nemcsak Magyarország, hanem Európa törvényes vé-
delmére is igényt kell tartanunk – részeként az Unió és 
földrészünk valamennyi kisebbségi nemzeti közösségét 
megillető demokratikus jogvédelemnek.

Nagyvárad, 2013. november 22.
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A romániai rendszeváltozásban, illetve az 1989-
es temesvári népfelkelés kirobbanásában vitathatat-
lan szerepet játszó Tőkés László EP-képviselő ellen 
indított „politikai kirakatper” ügye nemzetközi felhá-
borodást váltott ki. A brit Lordok Házától kezdve a 
magyar külügyminisztériumon át egészen az amerikai 
magyar szervezetekig több politikus és civil is meg-
szólalt arra figyelmeztetve: példanélküli, hogy egy 
demokratikus jogállamban egy politikust álláspontja 
miatt ilyen támadássorozat alá vegyenek kormányzati 
szervek.

Két nappal a Steaua României Becsületbírósá-
gának bukaresti ülése előtt, 2013. november 18-án 

Lord Alton, a Brit Felsőház tagja kérdést intézett 
Őfelsége Kormányához, hogy milyen lépéseket tesz a 
román kormány irányában annak kapcsán, hogy Tő-
kés László püspöktől, európai parlamenti képviselőtől 
meg akarják vonni a Románia Csillaga kitüntetést. 
Arról is kikérte a Kormány véleményét, hogy milyen 
álláspontot képvisel azzal a javaslattal kapcsolatban, 
hogy a magyar állam gyakoroljon védhatalmi státust 
a határain túl élő magyar kisebbségek védelmében.

Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjá-
nak elnöke, Göran Lindblad 2013. november 20-án 
levélben fordult Victor Ponta román miniszterelnök-
höz, amelyben arra hívja fel a figyelmet: Románia 
európaiságát kérdőjelezi meg az, ha visszavonják Tő-
kés László EP-képviselőtől az 1989-es népfelkelés ki-
robbanásában betöltött szerepéért odaítélt Románia 

Csillaga Érdemrendet. A Tőkés László ellen indított 
eljárás Göran Lindblad szerint egyet jelent az erdélyi 
EP-képviselő politikai érdemeinek megkérdőjelezésé-
vel és közmegítélése elleni támadással.

A negyvenhárom szervezetet tömörítő Platform 
elnöke emlékezteti a miniszterelnököt, hogy Romá-
nia az Európai Unió, illetve az Európa Tanácsa tagja, 
ilyenképpen pedig kötelessége tiszteletben tartani az 
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelmé-
ről szóló európai egyezményeket.

Tizenegy európai képviselő szintén levélben fordult 
Victor Ponta kormányfőhöz, amelyben Tőkés László 
szerepét méltatták a romániai rendszerváltozásban, 

mondván: ma Románia az ő hozzájárulása nélkül nem 
tartozhatna az Európai Unió országainak családjához.

A levél aláírói: Sandra Kalniete, Szájer József, 
Andrey Kovatchev, Zuzana Roithová, Inese Va-
idere, Krisjanis Karins, Milan Zver, Bernd Posselt, 
Ramon Tremosa i Balcells, Jim Higgins és Fran-
cois Alfonsi.

„A magyar kormány megdöbbenéssel áll a Romá-
nia Csillaga érdemrend becsületbírósága döntése 
előtt, amely méltatlannak minősítette Tőkés László 
EP-képviselőt a román állami kitüntetésre, és ennek 
megvonását kéri Traian Basescu államfőtől” – közöl-
te az MTI 2013. november 21-én. 

A nemzetpolitikai államtitkárság közleményében 
kiemelte: a magyar állam nem szólhat bele abba, hogy 
a román állam kit tüntet ki, de Tőkés László egyike 

NEMZETKÖZI FELHÁBORODÁST VÁLTOTT KI 
A TŐKÉS LÁSZLÓ ELLEN ZAJLÓ KIRAKATPER

Tüntetők Temesvár főterén 1989-ben –  Egy történelmi kiállás utóélete...  Tüntetők Temesvár főterén 1989-ben –  Egy történelmi kiállás utóélete...  Tüntetők Temesvár főterén 1989-ben –  Egy történelmi kiállás utóélete...  
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azon emblematikus személyiségeknek, aki mellett kö-
telességének tartja felemelni szavát. 

Számunkra érthetetlen és elfogadhatatlan a Tőkés 
Lászlót ért méltánytalanság, a politikai élet fölötte 
ítélkező szereplőinek el kellene ismerniük a szabad 
és demokratikus Románia megteremtésében betöl-
tött szerepét, mivel személyét nem lehet kiírni sem 
a magyarság, sem Románia történelméből – zárul az 
állásfoglalás. 

A magyar Külügyminisztérium szerint Románia 
Tőkés László kitüntetésének visszavonásával az egész 
romániai magyarságot alázza meg, és megfélemlíteni 
szándékozik azokat, akik a romániai magyar közösség 
jogos igényéről, az autonómiáról beszélnek.

„Politikai kirakatper folyik Tőkés László románi-
ai magyar európai parlamenti (EP-) képviselő ellen, 
amelynek célja a volt királyhágómelléki református 
püspök ellehetetlenítése és az erdélyi magyarság jo-
gaiért küzdők megfélemlítése” – írta közleményében a 
Fidesz EP-küldöttsége. A magyar néppárti képviselők 
– akik az erdélyi magyarság legemblematikusabb ve-
zetőjének nevezik Tőkést – úgy fogalmaznak: az eljá-
rás súlyos támadás a véleménynyilvánítás és a szólás 
szabadsága ellen. A Fidesz képviselői az európai fóru-
mokon is hangot szándékoznak adni véleményüknek, 
miszerint az eljárás méltatlan és megalázó. 

Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselő is megszó-
lalt Tőkés László védelmében. „Ez a döntés a román 
kormánykoalíció részéről egyértelműen kisebbségelle-
nes lépés. Szolidaritást vállalok ezért Tőkés Lászlóval 
és a romániai magyarsággal. Bizakodtam, hogy böl-
csebb lesz annál a román kormány, mintsem döntésé-
vel kockáztassa a jó magyar–román kapcsolatokat” – 
mondta Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő.

Traian Băsescu román elnökhöz intézett nyílt le-
vélben tiltakozott Lee Edwards amerikai történész, 
a washingtoni Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
műve Alapítvány elnöke amiatt, hogy Tőkés Lászlót 
meg akarják fosztani a Románia Csillaga érdemrend-
től.

Edwards az MTI washingtoni irodájához eljutta-
tott levelében felhívta a figyelmet arra, hogy Tőkés 
László a szabadság és a demokrácia nemzetközileg el-
ismert harcosa, aki 2009-ben megkapta az alapítvány 
Truman-Reagan Szabadságérmét. A levél emlékez-
tetett: Tőkés Lászlónak az 1989. december 15-16-i 
romániai forradalomban játszott szerepe jól ismert és 
vitán felül áll. Ezért részesült – Václav Havelhez, 
Lech Walesához és II. János Pál pápához hasonló-
an – az alapítvány legmagasabb kitüntetésében. 

A „Ion Iliescu és Victor Ponta Romániájában a 
hóhér visszavonhatja az áldozat kitüntetését” cím-
mel két román ellenzéki újságíró is felszólalt Tőkés 
László védelmében. A közösségi portálokon terjedő 
blogbejegyzésükben Stefan Ciocan és Victor Lungu 
élesen elítélik, hogy az érdemrend becsületbíróságá-
nak tagjaiként olyanok minősítették méltatlannak a 
volt temesvári lelkészt a kitüntetésre, mint Constan-
tin Degeratu volt vezérkari főnök, akit írásukban az 
1989-es kolozsvári sortüzek egyik közvetett felelő-
sének, Ceausescu elnyomó gépezete kiszolgálójának 

neveznek. Az írás szerint a románok most szégyel-
lik, hogy egy magyarnak kellett lángra lobbantania 
a kommunistaellenes forradalmat, ugyanakkor rámu-
tatnak: 1989-ben nem számított, hogy Tőkés László 
magyar, akkor románok, magyarok, németek, szerbek 
egyaránt szolidaritást vállaltak vele.

A Cațavencii című szatirikus portálon Patrick 
Andre de Hillerin pénteken közzétett írásában úgy 
vélekedett: Ceausescu politikai rendőrsége, a hírhedt 
Securitate sosem bocsátotta meg Tőkésnek a forra-
dalomban játszott szerepét, és egykori embereit ma is 
fűti a bosszúvágy. A szerző szerint ők befolyásolhat-
ták Victor Ponta miniszterelnököt, hogy a kitüntetés 
visszavonását kezdeményezze.

Traian Băsescu román elnökhöz intézett levélben 
fejezte ki aggodalmát a Tőkés László európai parla-
menti képviselő kitüntetésének visszavonásáról közölt 
határozat ügyében Maximilian Teleki, az Amerikai 
Magyar Koalíció (AMK) elnöke. A legnagyobb egye-
sült államokbeli magyar ernyőszervezet vezetője az 
MTI-hez eljuttatott levélben emlékeztetett rá, hogy 
2009-ben, a romániai forradalom 20. évfordulóján – 
amikor Băsescu a Románia Csillaga érdemrendet ado-
mányozta Tőkésnek – Barack Obama amerikai elnök 
személyes nyilatkozatban üdvözölte a püspököt.Tele-
ki mélyen nyugtalanítónak nevezte, hogy csaknem ne-
gyedszázaddal a kommunizmus bukása után a demok-
ratikus Románia gyakorlatilag megfosztaná Tőkés 
Lászlót a szólás szabadságának alkotmányos jogától.
Maximilian Teleki az MTI-nek nyilatkozva elmondta, 
hogy az AMK az amerikai külügyminisztériumhoz és a 
kongresszus tagjaihoz is eljuttatja a politikailag moti-
vált határozattal szembeni állásfoglalását. 

A szintén amerikai magyarokat tömörítő Amerikai 
Magyar Szövetség elnöke, Koszorús Ferenc levélben 
sürgette az amerikai Helsinki Bizottság két társelnö-
két: nyilvánosan vessék fel az általuk vezetett testület 
nevében, hogy semmisítsék meg Tőkés László kitünte-
tésének visszavonását. Koszorús Ferenc a Benjamin 
L. Cardin demokrata szenátorhoz és Christopher H. 
Smith republikánus képviselőhöz intézett levelében 
emlékeztetett arra, hogy Tőkés püspök a Románia 
Csillaga érdemrendet a Ceausescu-diktatúra megdön-
tésében való, rendkívül bátor szerepvállalásáért kapta. 
Emlékeztetett arra, hogy Cardin szenátor a Helsinki 
Bizottság március 19-i, Magyarországgal kapcsolatos 
meghallgatásán a néhai Max Kampelman nagyköve-
tet idézve hangoztatta azt a fontos alapelvet, misze-
rint „a demokrácia és a kisebbségi jogok együtt állnak 
meg vagy omlanak össze; ha bekövetkezik a kisebbsé-
gek iránti tisztelet összeomlása, a demokráciáé sem 
várat magára sokáig. „Attól félünk, hogy a hallgatást 
egyesek a legindokolatlanabb módon akként értel-
mezhetik félre, mint belenyugvást, és ez azoknak az 
elveknek a további megsértéséhez vezethet, amelyek 
előmozdításáért a Helsinki Bizottság a felelős” – írta 
Koszorús Ferenc. 

   

Az MTI beszámolói nyomán
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A Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága 
úgy találta, hogy Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 
az 1989-es romániai népfelkelés elindítója méltatlan a 
kitüntetésre, és javasolta az érdemrend visszavonását.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége – ha-
bár nem érte meglepetésként a hír – mélységesen elítéli 
a döntést, amely évtizedekkel ezelőtti mentalitást idéz, 
és több szempontból is aggasztó a jelenlegi romániai 
állapotok tekintetében.

A testület döntése gyakorlatilag lenullázza a demok-
ratikus átalakulás elmúlt negyed évszázadát, amelynek 

során Románia, rengeteg botladozással és vadhajtással 
ugyan, de elindult ama értékek és célkitűzések irányába, 
amelyek felé az utat 1989 decemberében éppen Tőkés 
László nyitotta meg Temesváron. Arculcsapása nem 
csak a romániai, hanem az egész kelet-közép-európai 
rendszerváltozás folyamatának és értékeinek.

A döntés nyílt és durva támadás az emberi és de-
mokratikus jogok egyik legalapvetőbbike, a vélemény- 
és szólásszabadság ellen, ugyanakkor szűk látókörű és 
rosszindulatú akció Tőkés László, rajta keresztül pedig 
a teljes erdélyi magyar közösség ellen.

Azt jelzi ugyanakkor, hogy Romániában 24 évvel a 
totalitárius kommunista rendszer bukása után is töré-
keny a demokrácia, az átalakulás folyamata pedig nem 
visszafordíthatatlan. A bizottsági javaslat elsősorban a 
testület tagjait minősíti, de kedvezőtlen fényt vet arra 
a hatalmi-politikai közegre is, amelyben megszületett.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kiáll Tőkés 
László mellett, és bízik abban, hogy az államfő nem 
ért egyet a becsületbíróság javaslatával, és nem vonja 
vissza a kitüntetést.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége ne-
vében,

Sándor Krisztina,
ügyvezető elnök

Kolozsvár, 2013. november 21.

ÁLLÁSFOGLALÁS A TŐKÉS LÁSZLÓTÓL 
ELVITATOTT ÉRDEMREND ÜGYÉBEN

NE A POLITIKAI KRITÉRIUM LEGYEN DÖNTŐ 
SZERBIA INTERGRÁCIÓJÁBAN!

2013. október 28–29-én az Európai Parlament Em-
beri Jogi Bizottságának (DROI) küldöttsége járt Szer-
biában, Tőkés László európai képviselő részvételével. 
A delegáció útjáról, a szerbiai emberi és kisebbségi jogi 
helyzetről szóló beszámolóját a bizottság november 
27-i ülésén tűzték napirendre.

Barbara Lochbihler elnökasszony általános ismer-
tetője után az erdélyi képviselő összefoglalója hangzott 
el, különös tekintettel a kisebbségi jogok kérdésére. Elvi 
szinten Tőkés László a nyugat-balkáni ország európai 
csatlakozásának messzemenő támogatását szorgal-
mazta – azzal a kikötéssel, hogy ez alkalommal nehogy 
Románia vagy Bulgária esete ismétlődjék meg, mely 
országokat nem annyira kiváló felkészültségük miatt, 
hanem inkább politikai meggondolásokból fogadták be 
az Unióba. A kisebbségi kérdésekre térve, képviselőnk 
szintén Románia és Szerbia között vont párhuzamot, 
a két ország egymáshoz hasonlítható nemzeti-etnikai 
sokszínűsége vonatkozásában. A húsz nemzetiség, il-
letve a vajdasági etnikai közösségek képviselőivel való 
találkozóra visszautalva, a kisebbségi jogok törvénybe 

foglalásán túlmenően az önmagukban igencsak tetsze-
tős előírások tényleges alkalmazásának a számonkéré-
sét igényelte az Európai Bizottságtól, „nemes szubjek-
tivizmussal” javasolva, hogy a nemrég még erőszakos 
cselekményeket szenvedett magyar közösségre külön 
is figyeljenek oda. Ebből a szempontból biztatónak ítél-
te Tomislav Nikolic és Áder János idei, magas szintű 
találkozóját, mely az ún. hideg napok vérengzéseivel, 
valamint a Tito-partizánok által elkövetett tömegy-
gyilkosságokkal is szembenézve, a megbékélés útját 
egyengette Magyarország és Szerbia között. Tőkés 
László ismételten felvetette az önkényesen fogva tar-
tott „temerini hetek” tovább tartó kálváriáját, ezúttal 
is ügyük méltányos elbírálását követelve a szerb ható-
ságoktól. Legvégül külön is üdvözölte az Európai Unió 
és Szerbia által létrehozott közös parlamenti bizott-
ság megalakulását, mely – Schöpflin György és Gál 
Kinga részvételével – november elején első ízben ült 
össze, Belgrádban. 

Barbara Lochbihler bizottsági elnök, valamint 
Eduard Kukan szerbiai delegációvezető egyetértésü-

Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnökeSándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnökeSándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke
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ket fejezték ki Tőkés László azon javaslatával, hogy 
a két testület a jövőben mindvégig szorosan működ-
jön együtt a szerbiai emberi és kisebbségi jogi helyzet 
megfigyelésében (ún. monitorozásában). A szlovákiai 
néppárti politikus – volt külügyminiszter – fokozott ak-
tivitást ígért a kisebbségi kérdés kezelésében, és azon 
véleményének adott hangot, hogy Szerbia integrációja 
rendjén az ún. politikai kritérium nem fog olyan nagy 
súllyal latba esni, mint történt ez Románia és Bulgária 
esetében.

Utóbb ugyanezt erősítette meg Barbara Jesus-Gi-
meno, az Európai Bizottság bővítési igazgatóságának 
képviselője, aki – egyebek mellett – rámutatott arra, 
hogy a küszöbön álló szerbiai-európai csatlakozási tár-
gyalások rendhagyó módon éppen azért kezdődnek a 
23. és 24. fejezettel, mivel elsőrenden a jogállamiság és 
az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos 
követelmények teljesítését várják el Szerbiától. Angio-

lo Boncompagni, a fejlesztési igazgatóság képviselője 
erre nézve arról tájékoztatott, hogy az ország háborús 
örökségének leküzdése, illetve a demokrácia és az em-
beri jogok elősegítése céljából az Unió egy 600 ezer 
eurós különalapot hozott létre. 

A DROI-bizottság napirendje a nyugat-balkáni saj-
tószabadság, valamint az általános emberi jogi helyzet 
megbeszélésével folytatódott – a térség országainak 
2013-as eredmény-jelentései (progress reports) tük-
rében. Szembeötlő volt, hogy a meghívott előadók, 
hasonlóképpen Barbara Lochbihler elnökasszony meny-
nyire kiemelt prioritásként kezelték a romák és a sze-
xuális kisebbségek (LGBTI) ügyét – olyannyira, mintha 
a háborúk sújtotta Nyugat-Balkánnak éppenséggel ez 
utóbbi volna a legfőbb gondja…

Brüsszel, 2013. november 27.  

ERDÉLYI LÁTOGATÓCSOPORT BRÜSSZELBEN

2013. november 26–29. között Tőkés László 
EP-képviselő meghívására erdélyi látogatócsoport ér-
kezett Brüsszelbe. A látogatás első napján az Európai 
Parlament munkájával ismerkedő csoportnak alkalma 
volt megtekinteni az európai modernkori történelmet, 
az európai demokráciát és az Európai Unió megalaku-
lását bemutató Parlamentáriumot. A parlament tevé-
kenységét ismertető szeminárium keretében a csoport 
tagjai találkoztak a vendéglátó erdélyi képviselő meg-
hívására érkező néppárti kollégáival.

Tunne Kelam észt képviselő alkalmi beszédében 
elmondta, hogy következetes szabadságharcosként 
ismeri Tőkés Lászlót, akivel több ügyben is közösen 
léptek fel, elsősorban a kommunista múlttal való szem-
benézés terén. Ennek kapcsán elmondta, hogy az észt 

nemzet a szovjet kommunista diktatúrának lett az ál-
dozata, ellenében vívta ki 1991-ben a függetlenségét. 
Mint ismeretes, a Molotov–Ribbentrop-paktum néven 
elhíresült német–szovjet szerződés véget vetett a há-
rom balti állam – Észtország, Lettország és Litvánia 
– függetlenségének. A Baltikum szabadságtörekvése-
inek egyik kimagasló pillanatára 1989 augusztusában 
került sor, amikor a függetlenségért közel kétmillió 
ember élőláncot alkotott. Kelam képviselő kifejtette, 
hogy a kelet-közép-európai országok szabadságharca 
nagyban hasonlít egymáshoz – azonban közel negyed 
századdal a rendszerváltozás után sajnos még most 
sem mondhatjuk el, hogy a kommunizmus örökségétől 
megszabadultunk. Erre nézve igen beszédes példa az, 
ami Romániában zajlik, a Tőkés László ellen irányuló 
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szégyenletes politikai lejárató kampány. „Foly-
tatnunk kell a kommunizmus elleni küzdelmet” 
– emelte ki; ehhez az Európai Emlékezet és Lel-
kiismeret Platformja nagymértékben hozzájárul.

Kelam képviselő gondolataihoz kapcsolódva 
Herbert Dorfmann néppárti képviselő elmond-
ta, hogy ő egy olyan országból jött, ahol a hu-
szadik század egy másik gyilkos rendszerével, 
a náci-fasiszta diktatúrával találták magukat 
szembe. Dél-Tirol hányatott történelmét feli-
dézve kiemelte, hogy a legnehezebb korszakot 
a fasizmus alatt élték meg, amikor olaszok mes-
terséges betelepítése által próbálták elolaszo-
sítani a régiót, azt követően, hogy a második 
világháború kezdetén Hitler és Mussolini pak-
tumot kötött a kényszerű beolvadásukra vagy 
kitelepítésükre nézve. Bár az 1946-ban Párizs-
ban megkötött Gruber–De Gasperi egyezmény 
értelmében a német nyelvű Dél-Tirol széleskörű 
kulturális autonómiát kapott, a mai Dél-Tirol 
világszerte példaként szolgáló nagyfokú auto-
nómiáját több évtized kitartó küzdelme hozta 
meg. A közössége által gyakorolt autonómiát 
bemutatandó Dorfmann képviselő azt mondta: 
„Békét, stabilitást, jólétet hozott számunkra 
az autonómia. Jó lenne, hogyha Kelet-Európa 
országai is alkalmaznák a dél-tiroli modellt”. A 
szélesedő önigazgatási lehetőségek jegyében el-
mondta, hogy az olasz parlament éppen a na-
pokban döntött arról, hogy ezután a helyi adó-
kat maguk a helyi hatóságok gyűjtik be, és nem 
kell majd erről elszámolniuk a központi hatósá-
gok felé. Fontos kiemelni, hogy ma Dél-Tirol az 
olasz állam által begyűjtött adók 90%-át vissza-
kapja. Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy bár 
Olaszország és Ausztria között kétoldalú nem-
zetközi egyezményről beszélhetünk – mely eset-
ben a védhatalmi státusz kérdése az ENSZ által 
emelkedett nemzetközi szintre –, természetes, 
ha a mai uniós keretek között az anyaország a 
határain túl élő kisebbségek megmaradásának 
érdekében kezességet vállal. Végezetül vissza-
térve a kisebbségi kérdésre, elégedetlenségét 
fejezte ki az EU kisebbségvédelmi politikájával 
szemben, és hangsúlyozta: elengedhetetlenül 
fontos Európában azt elérni, hogy a kisebbsé-
gi helyzet ne teher legyen, hanem lehetőségnek 
számítson.

Zárszavában Tőkés László EP-képviselő 
megköszönte kollégái támogatását. Ugyanak-
kor arra kérte őket, hogy tudatosítsák országa-
ikban a kelet-közép-európai államok késedelmes 
csatlakozásának okát: a kommunista diktatúra 
visszahúzó erejét.

A látogatás második napján a csoport Brüsz-
szel nevezetességeivel – Atomium, Mini-Európa 
Park, Főtér (Grand Place) – ismerkedett meg. 

Brüsszel, 2013. november 27.




