
Alkotmányos jogunk szót emelni és békés, demokratikus úton fellépni 
autonómiatörekvéseink  érdekében

Válasz az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét ért méltatlan támadásokra

Mind a látogatottság, mind a politikai párbeszéd szempontjából kiemelkedően sikeres volt a XXI. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, nem hiába követte akkora médiafigyelem az idei 
rendezvényeken elhangzottakat.

Miközben örülünk annak, hogy végre kellő mértékben sikerült felkelteni a román közvélemény 
figyelmét dolgaink iránt, ugyanakkor sajnálattal állapítjuk meg, hogy több mint húsz évvel a 
romániai rendszerváltozás után sem a hiteles tájékoztatást szolgálni hivatott média, sem a politikai 
elit nagy része nem volt képes meghaladni a sajátos romániai nacionálkommunizmusban gyökerező 
magyarellenes mentalitását.

Jobbára ezzel magyarázható mindaz a manipulatív félretájékoztatás és a sokszor a szélsőségesség 
határait súroló, nemzetállam-féltő politikusi megnyilatkozás, amely szervezetünk elnöke, Tőkés
László ellen irányult tusnádfürdői előadásai nyomán.

A Demokrata Liberális Párt (DLP) képviselői – nyilván Traian Băsescu államelnök tusványosi 
jelenléte miatt – visszafogottabbak a bírálatban, csupán Koszovó említése sérti a fülüket. 

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) szóvivője viszont már egyenesen „alkotmány-ellenesnek és 
törvénytelennek” tartja Tőkés László kijelentéseit, bár a folytatásban – amikor a demokrata-liberális 
kollégákat arra szólítja fel, hogy vonják meg a politikai támogatást az erdélyi magyar EP-
képviselőtől – kiderül, hogy nem is annyira az EP alelnökével van bajuk, hanem, – ellenzékben 
lévén – sokkal inkább az államelnökkel és a kormánypárttal van osztanivalójuk. 

A szociáldemokrata-konzervatív pártszövetség (SZDP–KP) képviselői a legharsányabbak. 
Mintha szocialista munkaversenyt hirdettek volna, úgy születnek jobbnál jobb ötleteik Tőkés László 
„megbüntetésére”. A Konzervatív Párt elnöke az EP-alelnöki mandátumot kéri vissza, az SZDP
Kolozs megyei elnöke pedig egyenesen az ügyészségnél jelenti fel az EMNT elnökét és kéri méltó 
szankcionálását.

És akkor még nem is szóltunk a Nagyrománia Párt (NRP) jeleseinek minősíthetetlen 
megnyilvánulásairól, mivel politikai súlytalanságuk miatt már szóra sem érdemesek.

Említésre érdemes viszont a román demokrata miniszterelnök, Emil Boc – civilben 
alkotmányjogász – kijelentése, mely szerint „az alkotmányt nem vitatni, hanem betartani kell”.

Mintha nem a szólás- és véleménynyilvánítás alkotmányos jogával élt volna Tőkés László, 
amikor megfogalmazta: „ahogyan a koszovói albánok ki tudták vívni függetlenségüket, mi 
székelyek miért ne tudnánk kivívni Székelyföld területi autonómiáját”. 

Mintha nem a Románia Alkotmányában is garantált gyülekezési szabadság jogának gyakorlására, 
békés népgyűlésre szólította volna Székelyföld népét, amennyiben Bukarest nem veszi figyelembe 
az önálló fejlesztési régió, majd a sajátos jogállású közigazgatási régió kialakítására irányuló 
határozott igényt. 



Mintha Tőkés László most az EMNT elnökeként és az Európai Parlament alelnökeként mást 
mondott volna, mint amit mondott püspökként és az RMDSZ tiszteletbeli elnökeként az elmúlt húsz 
évben, következetesen képviselve az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseit.
Mintha az erdélyi magyarság nem békés, demokratikus és alkotmányos eszközökkel próbálkozna 
húsz éve helyzetének közjogi rendezésére, ez esetben az Európai Unióban működő pozitív mintákat 
és gyakorlatot követve.

Ez a nemzetállam-féltés kész anakronizmus a XXI. század Európájában. Talán ha az elmúlt 
években az ország kormányzásának felelősségét is vállaló pártok képviselői legalább fele ekkora 
buzgalommal védték volna az állampolgárok érdekeit és képviselték volna a közügyeket, mint 
amekkora hevülettel „védik az országot” Tőkés László elvszerű kijelentései ellenében – akkor 
minden bizonnyal a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság sem érte volna annyira védtelen 
állapotban Romániát, és nem lett volna szükséges szociális genocídiummal felérő megszorító 
intézkedéseket foganatosítani a lakosság többségének megnyomorítására.

Ideje volna már végre abbahagyni a hivatásos nemzetféltés és figyelemelterelés ezen régi-új 
gyakorlatát. Románia népe, nemzeti közösségei egyre kevésbé vezethetők félre demagóg, populista, 
nacionalista szólamokkal. 
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