
 
 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Székely Nemzeti Tanács közös 
küldöttgyűlésének nyilatkozata a székely, valamint partiumi zászló vonatkozásában 

 

A román törvényalkotók az 1923-as alkotmányban Romániát egységes nemzetállamként 
határozták meg annak dacára, hogy a megnagyobbodott ország területén több államalkotó 
tapasztalattal bíró őshonos nemzet is élt. Ezzel ténymegállapítás helyett évszázados programot 
adtak a mindenkori hatalmi elitnek. A román vezető réteg hű is maradt e célprogramhoz, lett 
légyen az ország berendezkedése királyi áldemokrácia vagy diktatúra, népinek mondott 
demokrácia vagy enyhén humanizált sztálinizmus.  

Nem meglepő, hogy az 1989-ben beköszöntött új rendszer, melyet az önátmentő nómenklatúra 
emblematikus tagja, az ország első szabadon választott államelnöke találóan nevezett sajátos, 
eredeti demokráciának, nem hozott változást ezen a téren. A decentralizáció, a regionalizáció, 
a szubszidiaritás megmaradt puszta jelszónak, az államszerkezet továbbra is központosított, a 
helyi közösségek akaratát bármikor felülírhatja és felül is írja a nemzeti megalománia 
ópiumával átitatott bukaresti hatalom. Továbbra is jellemző az anyanyelvhasználat korlátozása, 
az igazságszolgáltatás szerveinek megtorló eszközként való használata az etnikumközi 
viszonylatban, a legnagyobb asszimilációs nyomásnak kitett magyar népcsoport, a csángók 
önazonosságának őrzése továbbra is akadályokba ütközik, eljárás indul kulturális rendezvények 
szervezői ellen, könyveket koboznak el a rendfenntartó szervek. A „modellértékű román 
kisebbségpolitika” hamis mítoszának ellentmondó példák vég nélkül sorolhatók. 

Kiemelendő közülük a közösségi szimbólumok használatának korlátozása, mely immár 
törvényi alapot is nyert, sajnálatos módon a magyarnak mondott érdekképviselet 
támogatásával. Az elhíresült zászlótörvény ellentmondásban van Románia nemzetközi 
kötelezettségvállalásával és lényegében arra ad alapot, hogy a román elnyomás alatt élő magyar 
népcsoportok saját szimbólumai, a székely és a partiumi zászló, illetve címer ellen felléphessen 
az államhatalom. 

A Székely Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2015. június 3-án 
Marosvásárhelyen összegyűlt küldöttei ezúton fejezik ki ragaszkodásukat saját 
szimbólumaikhoz és szólítják fel az erdélyi magyar nemzeti közösség tagjait azok mindennapi 
használatára. A székely, valamint a partiumi zászló közösségeink élni akarásának, évezredes 
erdélyi múltunknak, saját önszervező erőnknek, történelemformáló akaratunknak szimbólumai, 
melyet földi hatalom el nem ragadhat tőlünk. 

Marosvásárhely 2015. június 3. 
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