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Tisztelt elnök úr! 

 
 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács legutóbb 2015 decemberében 

kezdeményezte az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívását . Sajnálattal kell 

megállapítanunk, hogy ez irányú felhívásunk óta csak szaporodtak a magyar 

közösséget ért jogsérelmek. 2015 novemberétől már-már napi szinten születtek olyan 

román hatósági intézkedések, melyekkel azt a látszatot próbálják kelteni, hogy a romániai 

magyar közösség nem tartja tiszteletben Románia törvényeit, és veszélyt jelent az ország 

biztonságára. Elég a két kézdivásárhelyi fiatal ügyére gondolni, a szovátai Wass Albert-

szobor ügyében hozott döntésre, a „községháza” feliratok betiltására, a székely zászló 

használata vonatkozásában hozott kedvezőtlen bírósági döntésekre, és még sorolhatnánk. A 

mindeddig békés román–magyar viszony tudatos, az államhatalom részéről történő aláásása 

van folyamatban, amit nem hagyhatunk szó nélkül. 

Az erdélyi magyar közélet figyelme ezekben a hónapokban egyre inkább a közelgő 

helyhatósági választásokra összpontosul. Lassan öt éve annak, hogy a Korrupcióellenes  

Ügyészség előzetes letartóztatásba helyezte az első székelyföldi polgármestert. Akkor még 

korántsem sejtettük, hogy továbbiak követik Rácz Károly sorsát. Mára Kézdivásárhely mellett 

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is hasonló sorson osztozik: 

polgármestereiket rövidebb-hosszabb időre letartóztatták a Korrupcióellenes Ügyészség 

illetékesei. 

A polgármesterek ellen indított eljárások forgatókönyvei kísértetiesen hasonlítanak 

egymásra. Érdemes kiemelni a közös elemeiket: reggel korán, mintegy rajtaütés-szerűen 

indították a vizsgálatokat a polgármesterek otthonaiban vagy a hivatalokban; mind a négy 

alkalommal gondoskodtak arról, hogy a sajtó jelen legyen az elvitelüknél; és mindenik 

esetben álarcos csendőrök kísérték őket az otthonukból a hivatalba, vagy onnan a 

Bukarestbe induló kisbuszhoz.  

A felsorolt esetekben alkalmazott módszerek viszont alapvető emberi jogi 

kérdéseket vetnek fel. Miért van szükség arra, hogy a vizsgálatokat a hajnali 



órákban kezdjék, és főként miért kell berontani a családi otthonokba, ahol 

családtagok, kiskorúak szeme láttára viszik el a gyanúsított személyeket?! Ezt a 

módszert annak idején a hírhedt Szekuritáté alkalmazta, éppen ezért kellőképpen 

rossz emlékeket idéz fel a lakosságban, a megdöbbent családtagok 

lelkiállapotáról nem is beszélve.  

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség saját tájékoztatása szerint a 

78/2000-es számú törvény, va lamint egy sürgősségi kormányrendelet és annak 

módosítása (43/2002, illetve 63/2003) alapján működik. Az RMDSZ a 

törvényhozás tagjaként emelt-e valaha is szót az említett módszerek ellen? 

Javasoljuk, hogy a hasonló rajtaütéseket kerüljék el, és bármilyen g yanú 

felmerülésekor a törvényes keretek betartásával, az emberi méltóság és az 

ártatlanság vélelme alapján cselekedjenek.  

Az RMDSZ közvetlenül is érintett a polgármesterek elleni hajszában, éppen 

ezért még inkább elvárható volna, hogy minden lehetséges fórumon tiltakozzon a 

hasonló eljárások ellen: a törvényhozásban, az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészségnél és így tovább. A magyar közösség megfélemlítése és 

elbizonytalanítása zajlik, s ez ügyben minden szinten tiltakoznunk kell.  

Az EMNT a napokban levélben kért magyarázatot mind az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség főügyészétől, mind pedig az azt felügyelő Legfelsőbb Ítélő - és 

Semmítőszék elnökétől, és fejezte ki felháborodását a történtek miatt.  

A magyar közösség célirányos elbizonytalanítása ellen megvan az erkölcsi 

alapunk a számonkérésre, s ezt meg tesszük! A magyar politikai képviseleteknek 

közösen kell leleplezniük az erdélyi magyarság ellen elkövetett tendenciózus 

politikai akciókat! Az RMDSZ-nek, mint a törvényhozásban részt vevő 

képviseletnek a legnagyobb a felelőssége abban, hogy mára majdnem ugyanoda 

estünk vissza, mint ahol 1990 feszültséggel terhes tavaszán állottunk. Ezt 

mérlegelve, ismételten sürgetjük az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum 

összehívását.  

Kedvező válaszukat várva a szükséges szo lidaritás tudatában, tisztelettel 

küldjük üdvözletünket:  

 

Nagyvárad, 2016. március 2. 
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