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    Az ErdéLyI MAGyAr Néppárt pArtIuMI LApJA II. éVFOLyAM, 2014/2.

A magyar Országgyűlés nemzetgyűléssé válik
A magyar választójogi törvény módosítá-

sainak értelmében már a nem Magyarorszá-
gon élő, azonban magyar állampolgársággal 
rendelkező, határon túli magyarok is szavaz-
hatnak a Magyarország köztársasági elnöke 
által 2014. április 6-ra kitűzött országgyűlé-
si választáson. A külhoni magyarok választó-
joggal való felruházásával Magyarország az 
európai uniós gyakorlatot követi. Az állampol-
gársághoz jutás 2010-es egyszerűsítése óta 
közel félmillióval gyarapodott a magyar állam-
polgárok száma, közülük a választójoggal ren-
delkező nagykorúak szavazhatnak a határo-
kon túl, amennyiben regisztráltatták magukat 
a választói névjegyzékben. Tehát a következő 

ciklusban a parlament összetétele az anyaor-
szági és a határon túli magyarság véleményét 
egyaránt tükrözi majd.

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt időszakban 
igyekezett minél több romániai magyar em-
berben tudatosítani a magyarországi válasz-
táson való részvétel történelmi jelentőségét. 
Erdélyben több mint harminc ún. demokrácia-
központban segítettek a honosításban és a vá-
lasztási regisztrációban is, mivel ez, valamint a 
levélben történő szavazás újdonság az erdélyi 
magyarok számára. Magyarországon a felelős 
politikusok hangoztatták, hogy mind a könnyí-
tett honosítás, mind a választójog megadása 

a határon túliaknak nem pártpolitikai, hanem 
nemzetpolitikai kérdés. Az Erdélyi Magyar 
Néppárt vezetői a maguk során kijelentették: a 
Magyarország határain kívül élő magyarok ál-
lampolgárságának visszaadása volt az elmúlt 
fél évszázad legjelentősebb nemzetpolitikai 
lépése, ezért is fontos a szavazati jog biztosítá-
sa. Ugyanakkor az április 6-ai szavazáson való 
részvétellel – amelyre mindenkit biztatnak és 
kérnek – visszaigazolhatják az Orbán-kormány 
nemzetpolitikáját is. 

Jelen lapszámunkban választási útmutató-
val szolgálunk az egyéb témák mellett.

mAgyArOrszági 
Országgyűlési válAsztásOk 

2014
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1.   Legyen kéznél a lakcímkártyája (vagy a ho-
nosítási okirata, vagy a magyar útlevele).

2.   Bontsa fel a szavazási levélcsomagot. 
       Mit talál benne?

• tájékoztatást arról, hogyan kell szavazni
• az azonosításához szükséges nyilatkozatot
• a szavazólapot
• belső borítékot a szavazólap számára
• a Nemzeti Választási Iroda címével meg-
címzett válaszborítékot
• a boríték lezárására szolgáló ragasztócsí-
kot.

3.    Kérjük, vegye elő a szavazólapot.

4.    Szavazni golyóstollal kell (nem ceruzá-
val). Az Ön által választott párt neve fölötti 
kört jelölje X-szel:

6.     Töltse ki az azonosításhoz szükséges nyilatkozatot. Kérjük, az adatait pontosan úgy 
másolja be, ahogy az a  lakcímkártyáján szerepel (vagy a honosítási okiratában, vagy a magyar 
útlevelében).

7.      A szavazatot tartalmazó belső borítékot, az azonosító nyilatkozattal együtt helyezze bele 
a megcímzett válaszborítékba, majd azt is zárja le.

5.   A szavazólapot tegye bele a belső borí-
tékba, majd ragassza le.

      A szavazólap kitöltése titkos és csak Önre 
tartozik. Ezzel ellentétben, a további lépések-
nél kérhet segítséget.

Mi, erdélyi magyarok, közel 100 év után először szavazhatunk a magyarországi országgyűlési választáson. A Néppárt arra buzdítja 
minden erdélyi magyar állampolgárát, hogy éljen szavazati jogával.
A Nemzeti Választási Iroda minden előzőleg regisztrált erdélyi magyar választópolgárnak szavazási levlcsomagot küld. Ezt többsé-
gük postai úton kapja meg. Ha Ön a szavazási levélcsomagot a kolozsvári, vagy a csíkszeredai főkonzulátusra kérte, csak személyesen 
veheti ott át. Gondoskodjon arról, hogy az átvételnél legyen Önnél fényképes személyi igazolványa, vagy útlevele.
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Megye OEVK 
száma

Település Irányítószám Cím Cím további 
része

Telefon

Békés 01 Békéscsaba 5600 Szent István tér 7. 66/523-800
Békés 02 Békés 5630 Petőfi Sándor u. 2. 66/411-011
Békés 03 Gyula 5700 Petőfi tér 3. 66/526-810
Békés 04 Orosháza 5900 Szabadság tér 4.-6. 68/413-022
Csongrád 01-02 Szeged 6720 Széchenyi tér 10. 62/564-164
Csongrád 03 Szentes 6600 Kossuth tér 6. 63/510-303
Csongrád 04 Hódmezővásárhely 6800 Kossuth tér 1. 62/530-120
Hajdú-Bihar 01-03 Debrecen 4024 Piac u. 20. 52/511-400
Hajdú-Bihar 04 Berettyóújfalu 4100 Dózsa Gy. u. 17-19. 54/505-450
Hajdú-Bihar 05 Hajdúszoboszló 4200 Hősök tere 1. 52/557-300
Hajdú-Bihar 06 Hajdúböszörmény 4220 Bocskai tér 1. 52/563-200
Szabolcs-Szatmár-Bereg 01-02 Nyíregyháza 4400 Kossuth tér 1. 42/524-532
Szabolcs-Szatmár-Bereg 03 Kisvárda 4600 Szent L. u. 7-11. 45/500-751
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04 Vásárosnamény 4800 Tamási Á. u. 1. 45/470-022
Szabolcs-Szatmár-Bereg 05 Mátészalka 4700 Hősök tere 9. 44/500-364
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06 Nyírbátor 4300 Szabadság tér 7. 42/281-042

magyarországon az országgyűlési választókerületek székhelyein működő pol-
gármesteri hivatalokban is leadhatja szavazatát az, aki ezt postai úton nem 
tette meg, de csak április 6-án 6-19 óra között, a Partiumhoz közeli helyszínek 
az alábbiak:
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Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti tanács (EMNt) partiu-
mi szervezete idén Szatmárnémetiben, a 
Kossuth-kertben tartotta az 1848-1849-es 
magyar forradalom és szabadságharc ki-
töréséről megemlékező központi ünnep-
ségét. Az ünnepi beszédek mellett gazdag 
kulturális programmal készültek a szerve-
zők, ezeknek azonban csak egy része való-
sulhatott meg.

Méltóságteljes ünnepségen vehettek részt 
azok, akik a viharos időjárás ellenére eljöt-
tek a Kossuth-kertbe. A Veres-Kupán Enikő, az 
EMNT Szatmár megyei vezetője által mode-
rált ünnepi megemlékezésen elsőként Arányi 
Andrea kolozsvári konzul felolvasta Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke üzene-
tét.

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke 
felszólalását azzal kezdte, hogy miközben a 

régi idők dicsőséges harcait magasztaljuk, mi 
magunk visszatartjuk magunkat a küzdelem 
vállalásától. Nehezen tudjuk követni a kereszt-
halált vállaló Krisztus példáját, mint ahogy 
azoknak a hősöknek a példáját is, akik krisz-
tusi módon életüket áldozták a szabadságért 
– mondotta. Hozzátette: a közfigyelem nap-
jainkban Székelyföldre, és a székelyek autonó-
miaküzdelmére szegeződik, de mindemellett 
Erdély nyugati hídfőállása, a Partium is több 
figyelmet érdemel, ezért döntött úgy, hogy 
a március 15-ét a Partiumban tölti. (Délben 
Nagyváradon mondott beszédet Szacsvay 
Imre ’48-as mártír országgyűlési jegyző szob-
ránál, amely egyik helyszíne volt az EMNT-EM-
NP közös emlékezésének és ünneplésének.)

A forradalom idején, a Magyarországon és 
az Európában élő népek szabadságigényé-
ről szólva Tőkés László (képünkön) kifejtette: 
a népek tavaszán az egységes szabadságszel-
lem hatott át mindenkit, úgy, ahogy 1989-ben 
is történt, amikor láncreakciószerűen vala-
mennyi nemzet – a balti országoktól a közép- 
és kelet-európai országokig terjedően – felkelt 
a zsarnokság ellen. Mindez azt igazolja, hogy 
az igazi szabadság összekapcsol, a hamis sza-
badság pedig elválaszt minket – mutatott 
rá. „Különböző korokban különböző formát 
öltött a szabadságharc, de a lényeg ugyanaz. 
Abban az időben a jobbágyság eltörléséért és 

„mert az élet: szabadság. és a szabadság: élet.”
Az autonómia ügye akkor lesz győztes, ha 

Magyarország után Romániát is sikerül megy-
győzni, hogy álljon az autonómiamozgalom 
mellé – ez volt az egyik legfontosabb üzenet 
a Székely Szabadság Napján, március 10-én a 
marosvásárhelyi Postaréten tartott autonómi-
atüntetésen. A székely vértanúk emlékhelyé-
nél több ezren gyűltek össze az idén is, Erdély 
és a Partium minden sarkából, illetve Magyar-
országról és Nyugat-Eruópából is érkeztek 
emlékezők, demonstrálók, szolidarizálók. Az 
ünnepi beszédek után az összegyűlt többezres 
tömeg hosszasan kiáltotta, hogy „Székelyföld 
nem Románia”. A magyar pártok közül csak az 
Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári 
Párt képviselték magukat vezetői szinten, az 
RMDSZ-nek csupán néhány önkormányza-
ti képviselője volt jelen. A szervező Székely 
Nemzeti Tanács elnökét, Izsák Balázst többen 
lehurrogták, amikor az új, az RMDSZ részvéte-
lével megalakult román kormánynak próbált 
meg bizalmat előlegezni. Mivel a tömegfel-
vonulást az elöljáróság nem engedélyezte, a 
szervezők és a tüntetők a Postaréttől a járdán 
vonultak át a város főterére, ahol hogy a tünte-
tésen elfogadott petíciót átadják a prefektus-
nak. Itt rövid spontán tüntetés alakult ki, a fel-
vonulók „Autonómiát!” és „Itthon vagyunk!”, 
továbbá „Vesszen Trianon!” jelszavakat skan-
dáltak, majd énekeltek. 

A marosvásárhelyi demonstrációt követő-
en az Erdélyi Magyar Néppárt elítélte a Székely 
Szabadság Napján tartott megemlékezéssel és 

felvonulással kapcsolatos félretájékoztatást, és 
felkérte az RMDSZ-t, hogy valljon színt az auto-
nómia kérdésében, mivel a demokratikus esz-
közökkel vívott küzdelmet a román hatalom 
– erőteljes médiatámogatással – megpróbál-
ja a szélsőséges és erőszakos megnyilvánulá-
sok kategóriájába sorolni. A Néppárt egyez-
tetést kezdeményez az autonómia ügyének 
kérdésében, akár az Erdélyi Magyar Egyezte-
tő Fórum keretében, akár más keretek között. 
„Ha az RMDSZ mégsem akarja levenni a na-
pirendről az autonómia kérdését, akkor szer-
vezzük közösen a nyilvános vitát a statútum-

ról, állapítsunk meg közösen egy ütemtervet, 
hogy mikor és meddig kívánunk eljutni ebben 
a kérdésben” – mondta a Néppárt elnöke. Toró 
szerint ha a Néppárt március 15-éig nem kap 
érdemi választ a kérésére, akkor elindítja saját 
kezdeményezését az autonómiacsomag kér-
désében, két létező dokumentumból kiindul-
va: az egyik a Székely Nemzeti Tanács terve-
zete, amely már kétszer megjárta a bukaresti 
parlamentet, a másik a regionális autonómia 
kerettörvényének tervezete, amely az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács műhelyében szüle-
tett.

Egyedül az autonómia jelenthet megoldást
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a Habsburg-uralom lerázásáért szálltak síkra, 
mi viszont 25 évvel ezelőtt a többségi kommu-
nista uralom lerázásáért. Most a mi kisebbsé-
gi sorsunk jelenti a jobbágyságot, hiszen még 
mindig megkötözve akarnak tartani bennün-
ket” – fogalmazott a volt temesvári lelkipász-
tor. Beszéde végén felhívta a figyelmet, hogy 
a jogfosztottságból akkor találja meg a kiutat 
az erdélyi magyarság, amikor eléri, hogy sor-
sáról saját maga döntsön. Ne hagyjuk, hogy 
olcsó jogokkal kifizessenek bennünket, mi-
közben tudjuk, hogy egyedül az autonómia 
jelenthet megoldást – hangsúlyozta az előző 
királyhágómelléki püspök, aki szerint tovább 
kell haladnunk azon az úton, amelyiken ne-
gyedszázaddal ezelőtt elindultunk, és a sza-
badságharc mellett az igazságharcunkat is 
meg kell vívnunk.

A továbbiakban Langerné Victor Katalin, a 
budapesti Magyarság Háza igazgatója szólalt 
fel. Beszédében elmondta: március 15. szim-
bolikus történelmi eseményünk, amit akkor 
is megtartott a magyarság, amikor diktatúra 
volt. Huszadik századi történelmünk során is 

jelenvalóvá vált ’48 üzenete, hiszen az 1956-os 
forradalomban is március 15. a függetlenség 
és a magyar nép szabadságharcának jelképe 
volt – fogalmazott.

Zatykó Gyulának, az Erdélyi Magyar Néppárt 
Partiumért felelős alelnökének ünnepi beszé-
dét lapunk 7. oldalán olvashatják.

A szatmári Néppárt és EMNT közös ünnep-
ségén közreműködött Birinyi József népze-
nész, Berta Alexandra népdalénekes, Kovács 
László népzenész, László Zita színművésznő, 
István István, a Szatmárnémeti Északi Színház 
színművésze, a Bartók Béla Hagyományőrző 
Egyesület kórusa Hencz József vezényletével.

A részvevők a Kossuth-kertből átvonultak 
Kossuth Lajos emléksírjához, ahol az igei kö-
szöntő után elhelyezték a kegyelet virágait.

Kellemetlenkedések
Miközben a román médiumok és az RMDSZ-

es sajtó azt hangoztatta március 15-ét követő-
en, hogy nem kísérték incidensek a magyarok 
méltóságteljes ünneplését, a túlzott, fenyege-
tően ható rendőri-csendőri jelenlét és erőde-
monstráció, illetve a román hatalommal szö-
vetséges RMDSZ aktivistáinak arroganciája, 
kiszorítósdija több erdélyi és partiumi hely-
színen árnyékolta be nemzeti ünnepünket. 
Kolozsváron például engedélyezett magya-
rellenes tüntetést tartott a szélsőségesen naci-
onalista román Noua Dreaptă, miközben em-
lékező magyar fiatalokat igazoltatott, vegzált 
és lökdösött a karhatalom. A székely szabad-
ság napja és a magyar nemzeti ünnep ürügyén 
több magyar, uniós állampolgárt tiltottak ki in-
doklás és jogi eljárás nélkül a román hatósá-
gok Románia területéről, megsértve a szemé-
lyek szabad mozgásának alapjogát. 

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt 
partiumi alelnöke és Veres Kupán Enikő 
Szatmár megyei EMNT-elnök március 17-én 
számoltak be a sajtónak a szatmárnémeti inci-
densről, amely a két szervezet központi ünnep-
ségét zavarta meg. Még februárban nyújtották 

be területfoglalási kérelmüket a Petőfi Sándor 
szobra előtti térre, de azt elutasították, mivel 
az RMDSZ egy nappal előttük egész napra le-
foglalta a teret – Zatykó szerint szándékosan 
azért, hogy más szervezetek képviselőit és 
szimpatizánsait megfosszák az ottani ünnep-
lés lehetőségétől. Az ünnepi beszédek végül 
a Kossuth-kertben hangzottak el, de a kultu-
rális programoknak is csak egy része valósul-
hatott meg, mivel a Szatmár Megyei Múzeum 
vezetősége az utolsó pillanatban megtagadta 
az előzetesen kibérelt terem használatát, ahol 
a program szerint Birinyi József népzenésznek, 
a Hungaricum Szövetség elnökének hangszer-
bemutatójára került volna sor.

Zatykó Gyula elmondta: az 1989 előtti idő-
szakra emlékezteti a múzeum vezetőségének 
hozzáállása, ugyanis a diktatúrában tiltottak 
ki hasonlóképpen, minden magyarázat nélkül 

a hatalomnak nem tetsző kulturális rendez-
vényeket az intézményekből. Az alelnök úgy 
véli, hogy súlyos hatalmi visszaélés történt, 
és az európai értékek és a demokrácia sérült 
azzal, hogy kitiltották a március 15-i megem-
lékezést a múzeumból. Hozzátette: március 
15-én sokat beszélünk a szabadságról, és az, 
ami Szatmárnémetiben történt, jól mutatja, 
hogyan is állunk 2014-ben a szabadsággal Ro-
mániában: egyeseknek szabad huszárokkal, 
lobogó fáklyákkal, rezesbandákkal felvonulni 
a városok központjában, másoknak az egysze-
rű terembérlést is megtiltják. Zatykó azt is ki-
fejtette, szerinte a múzeum igazgatója  felsőbb 
utasítást követett, amikor politikai alapon 
megtagadta a Néppártól a terem használatát.

A Néppárt alelnöke arra szólította fel a szat-
mári RMDSZ vezetőségét, hogy foglaljanak 
állást az ügyben. Ha a mottójukhoz hűek, és 
ténylegesen minden magyar számít, akkor mit 
szólnak ahhoz, hogy nemzeti ünnepünkön, a 
magyar szabadság napján a magyarokat nem 
engedik be az állampolgárok pénzén fenntar-
tott intézménybe? Mindemellett beperlik a 

Szatmár Megyei Múzeum vezetőségét, egy-
részt a terembér és a meghívott előadómű-
vész honoráriumának megtérítését követelik, 
ugyanakkor erkölcsi kártérítést is kérnek a bí-
róságon.

Nem Szatmárnémeti volt az egyetlen hely-
szín, ahol nemzeti ünnepünket beárnyékol-
ta a hatalmi packázás. Csomortányi Istvánt, a 
Néppárt Bihar megyei elnökét Érmihályfalván, 
illetve Sándor Krisztinát, az EMNT ügyveze-
tő elnökét Csíkszeredában nem engedték fel-
szólalni a néppárti tanácsosokkal is működő 
önkormányzat által szervezett ünnepségen. 
Nagyváradon a Néppárt és az EMNT által el-
helyezett koszorúkat eltávolították a váradro-
gériuszi templom udvarán található 1848-as 
honvéd emlékhelyről a később ugyanott meg-
jelent RMDSZ-esek.
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Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emléke-
ző közösség!

A tavasz a remény, az új élet kezdete, az ősz 
pedig az elmúlást magában hordozó vég elő-
hírnöke. Ilyen értelemben a március az október 
ellentéte, mégis a magyar ember szívében 
hasonló érzéseket gerjeszt, hiszen mindkét 
esetben magyar forradalom és a szabadság-
harc eseményeire tekintünk vissza. Legyen az 
március vagy október, mindkét alkalommal ve-
zérgondolatként szólunk a szabadságról. Arról 
a szabadságról, amiért harcoltak 1848-ban, és 
arról a szabadságról, amiért mártírhalált haltak 
1849 októberében.

Mindennél fontosabb, hogy úgy beszéljünk 
a szabadságról, mint egy, a létünkhöz nélkü-
lözhetetlen állapotról. Meggyőződéssel valljuk, 
hogy minden ember megérdemelt joga a 
mában és a jövőben egyaránt.

Tisztelt egybegyűltek! De mit is jelent a sza-
badság? Jelen pillanatban is szabadon járha-
tunk, mondhatunk olyasmit, ami azelőtt tilos 
volt, és még számtalan más dolgot szabadon 
művelhetünk. Ez az egyéni szabadság.

Az igazi, nemzeti szabadság abban áll, hogy 
függetlenül másoktól, meg tudunk-e valósíta-
ni általunk kitűzött, más nemzetet hátrányosan 
nem érintő nemzeti célokat? Ennek értelmé-
ben szabadok vagyunk-e?

Sajnos be kell látnunk, hogy nem. Ilyen érte-
lemben nem vagyunk szabadok. Bár képesek 
lennénk rá mind szellemi, mind anyagi tekin-
tetben, mind képzettségünk, mind pedig erő-
forrásaink révén, mégsem tudunk mások-
tól függetlenül semmit sem megvalósítani. 
Nincsen hozzá jogunk. Nem vagyunk autonóm 
erő. Kisebbség vagyunk, a szó legrosszabb ér-
telmében. Állandóan kérnünk, koldulnunk, ga-
zsulálnunk kell.

A jelenlegi erdélyi társadalom politikai élete 
abból áll, hogy időnként megválasztja azokat, 
akik úgy vélik magukról, hogy ők tudnak a leg-
jobban kérni, koldulni, gazsulálni, Bukarestben 
elintézni ezt-azt. Ennek érdekében mindenki-
vel, bárkivel szövetségre lépnek.

Tisztelt egybegyűltek, be kell látnunk: így 
sohasem fogjuk kivívni a szabadságunkat. Egy 
negyed évszázada erőltetjük ezt a módszert, 
és nem vezet eredményre. A kijárásos politika 
megbukott.

Helyzetünkre megoldást csakis az autonó-
mia jelenthet. Döntsünk mi a saját sorsunkról, 
osszuk el mi az itt megtermelt javakat. Mi, itt 
élő magyarok, románok és a többi Erdélyben 
élő nemzet közösen. Különböző autonómia-
formák eléréséért kell küzdenünk, itt Partium-
ban, a Székelyföldön, egész Erdélyben. Ennek 
elérése nélkül elfogyunk, beolvadunk. A sza-
badság nem a természet ajándéka. A szabad-
ságért meg kell küzdeni. Ezt elérni kormány-
zati bársonyszékekből nem lehet. Bibó Istvánt 
idézve: ,,A szabadság ott kezdődik, ahol meg-

szűnik a félelem.” A mi erdélyi közösségünk 
még fél. Fél önállónak lenni. Habár tudja , hogy 
ez a járható út, hallgat azokra, akik a félelmet, a 
kishitűséget táplálják belé.

A félelem mellé társul a kifosztottságunk. A 
kommunista Románia mindent elkobzott, nem 
volt szent sem a magán, sem az egyházi vagy 
közösségi tulajdon. Mai napig hitegetés, idő-
húzás, cselezés tapasztalható a visszaszolgál-
tatásban. Egyesek olyant is megkaptak, ami 
nem járt nekik, mi pedig az őseink által épített 
örökségünkhöz sem juthatunk hozzá. Adjátok 
vissza jelképeinket, iskoláinkat, egyetemein-
ket! Oda jutottunk, hogy nincs magyar orvos-
képzés Erdélyben. Az állami magyar egyetem 
csak választási mézesmadzag. Elegünk van 
már abból, hogy „majd”, hogy „most nem aktu-
ális”, hogy most más a prioritás. Ígérgettek már 
eleget a hatalom képviselői, lett légyenek ma-
gyarok vagy románok.

Azt kívánom, váljunk olyanokká, akik inkább 
a szívükre hallgatnak és nem arra, amit mások 
diktálnak. Higgyünk abban, hogy nincs „nem 
tudom”, hogy nincs „úgysem sikerül”, hogy 
nincs „lehetetlen”. Inkább mondjuk azt, hogy a 
lehetetlen nem létezik!

Az utóbbi időben mindent elkövetnek 
valakik, hogy ne érezzük jól magunkat ha-
zánkba, hogy féljünk. Nekik üzenjük: voltunk, 
vagyunk, leszünk! Voltunk: hiszen országot 
alapítottunk, befogadtunk népeket, védtük 
Európát és a kereszténységet. Harcoltunk sza-

badságunkért. Közben pedig építettünk, alkot-
tunk. Munkánkkal hozzájárultunk az európai 
kultúrához. Vagyunk: ennek számtalan jelét kell 
adjuk a mindennapi életben helytállva, meg-

vívva napi csatáinkat, gazdaságilag és szám-
belileg gyarapodva, kiállva jogainkért. Érezzék, 
hogy vagyunk! Leszünk: igen, leszünk! A törté-
nelem során sokan próbálták megtörni, eltün-
tetni nemzetünket. De minden esetben talpra 
álltunk és újból erőre kaptunk.

Tisztelt ünneplő sokaság! Mit kívánt a 
magyar nemzet 1848-ban? Többek között 
uniót Erdéllyel. És úgy tűnik, ez újból megva-
lósult, hála a nemzetben gondolkodó magyar 
kormány gondoskodásának. Rövid idő alatt 
nem remélt lehetőségek nyíltak meg előttünk. 
Ezekkel élnünk kell. Kérem Önöket, ennek a 
gondolatnak a jegyében szavazzanak az április 
6-át megelőző időszakban. Legyen ez a lehető-
ség a demokrácia ünnepe, legyen ez az aktus 
az igazi unió az erdélyiekkel, a Kárpát-meden-
ce összes magyarjával.

Tisztelt egybegyűltek! A hírekben hallható, 
hogy megújult a Vigadó, megújult a Kossuth 
tér, megújul Magyarország. Mert jobban telje-
sít. Jó ezt hallani. Bízzunk erőnkbe, ne hagyjuk, 
hogy az annyi éven át belénk sulykolt „mert mi 
kicsik vagyunk” politikája elfásítson. 

Merjünk újból nagyok lenni, nagyot 
álmodni, merjünk tenni álmunk megvalósulása 
érdekében. Ha így cselekszünk, be fog teljesül-
ni óhajunk, és higgyék el, megújul a nemzet is.

zAtykó gyulánAk, Az EmnP AlElnökénEk szAtmárnémEti 
ünnEPi bEszédE március 15-én

„megújul a nemzet is” 
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bécset felcseréltük bukarestre
csOmOrtányi istvánnAk, A PArtiumi AutnómiAtAnács ElnökénEk bEszédE

Tisztelt ünneplők!
Ha van olyan ünnepe a magyarságnak, 

mely igazán és méltán lehet az ifjúság ünnepe, 
az minden bizonnyal március 15. Ha van olyan 
ünnepünk, mely a fiatalság újító erejét, annak 
lendületét, az újat és valami jobb eljövete-
lét jelképezi, az éppen a mai ünnepnap. És 
milyen találó, hogy ezen a napon a természet 
is az újrakezdés, a születés színeivel, illataival 
ad keretet ünnepünknek. Március 15. a változ-
tatni akarás, a tettre kész eltökéltség, az újra-
kezdés és a nemzet feltámadásának ünnepe. 
És minthogy ez mindenütt így van, ahol ma-
gyarok élnek széles e világban, joggal adja 
magát a kérdés, hogy nekünk, erdélyi és par-
tiumi magyaroknak szükségünk van-e a válto-
zásra, szükségünk van-e az újra, vannak-e dol-
gaink, melyeket másképp kellene csinálnunk? 
Bizony vannak... és nem is kevés...

Mi, erdélyi és partiumi magyarok 166 évvel 
a pesti március után hármas elnyomásban 
élünk: 

– nyögjük egy olyan ország terheit, mely 
semmi jót nem tud adni polgárainak, mely 
csupán arra képes, hogy azokat sarcolja, akik 
tisztességesen dolgoznak, és ezzel hátunkon 
viszünk egy olyan országot, mely feléli minden 
polgárának jövőjét; 

– ki vagyunk szolgáltatva, mert erdélyi pol-
gárai vagyunk ennek az országnak, mert ez 
egy olyan ország, mely különbséget tesz pol-
gárai között aszerint is, hogy ki melyik oldalán 
él a természetes határként vonuló Kárpátok-
nak;

– elnyomásban élünk, mert magyarok 
vagyunk és a magyar nemzet tagjaiként 
vagyunk polgárai ennek az országnak.

Ennek a hármas elnyomásnak a jelképe 
pedig Bukarest, a korrupció, a pazarlás, a foj-
togató bürokrácia, az intolerancia, az ostoba 
regáti gőg jelképe. Egyesek mégis itt érzik jól 
magukat... 

Mi, erdélyi magyarok, ma, 2014 márciusá-
ban, dacára annak, hogy az Európai Unió pol-
gárai is vagyunk, mégsem vagyunk szaba-
dok. És nem vagyunk egyenlők sem ebben a 
hazában, és hiába a kinyújtott kezünk, az azt 
magától folyton elütő többség testvérének 
sem tart bennünket. 

Ki kell mondani: ennek a helyzetnek a fenn-
tartói és haszonélvezői között azok is ott 
vannak, akiket azzal bízott meg az erdélyi ma-
gyarság, hogy képviseljenek bennünket. A 166 
évvel ezelőtti békés márciusi események célja 
nemzeti önállóságunk visszaszerzése volt. Mai 
nyelven szólva a magyar nemzet Habsburg-bi-
rodalmon belüli széleskörű autonómiájának 
kivívása volt a cél. Az akkoriakkal ellentétben 
mai erdélyi vezetőink kisurrannak a parlamen-
ti ülésterem hátsó ajtaján, mikor az autonó-
miáról szavaz a ház. Míg a nép Marosvásár-
helyen, az utcán követeli az autonómiát, mai 
vezetőink Bukarestben alkudoznak a bőrünk-
re, hogy most épp hány bársonyszéket kap-
janak abban a kormányban, mely nem sokkal 
korábban eljárást indított azok ellen az ön-
kormányzatok ellen, melyek ki merték tűzni a 
székely zászlót. Egyes mai vezetőink letagad-
ják a négyszázezer partiumi magyar területi 
autonómiához való jogát, helyette, hazug és 
megtévesztő módon, holmi partiumi fejlesz-
tési régióért gyűjtenek aláírásokat, hogy aztán 
még azokkal se kezdjenek semmit.

Odáig romlott helyzetünk, hogy ma már 
nem az önálló állami magyar egyetem vagy 
az autonómia a tét, hanem nemzeti szimbólu-
maink szabad használata. Ezt hozta az elmúlt 
25 év kijárásos, kislépéses érdekképviselete. 
Bécset felcseréltük Bukarestre. 

„Hagyjátok, majd mi elintézzük! Mint 25 
éve, mindig!” – hangzik és látjuk az eredményt: 
ez alatt a negyed század alatt négyszázezer-
rel fogyott az erdélyi magyarok lélekszáma. 
Negyed század, négyszázezer és az erdélyi 
magyarok egynegyede.

Ahelyett, hogy a XXI. század népeinek új ta-
vaszán emelt fővel és egyenes gerinccel csat-
lakoznánk az önrendelkezésükért büszkén 
küzdő európai nemzetek sorához, a katalá-
nokhoz, skótokhoz, flamandokhoz, dél-tiro-
li németekhez, mi megalázkodva, leszegett 

fejjel, a markunkat tartva keressük a Dîmbo-
viţa-parti politikai bűnözők kegyeit. Ahogyan 
Bécs nem tudta megoldani a magyarság 
ügyeit, úgy Bukarest sem a megoldás, hanem 
maga a probléma. Ezért, ahogyan a márciusi 
ifjak, mi is széleskörű önrendelkezést követe-
lünk. Autonómiát Erdély valamennyi történel-
mi régiójának! 

Ez megoldást jelent nekünk magyaroknak 
éppúgy, mint a velünk élő románságnak is, 
hiszen a hármas elnyomás első két pontja őket 
is éppúgy sújtja, mint bennünket. Így valóban 
és joggal érezhetjük majd, hogy testvérek 
vagyunk.

A márciusi ifjak egyik fő követelése az Er-
déllyel való unió volt, mely az akkor is szét-
szakított magyarság újraegyesítésének volt 
a jelképe. Ennek a követelésnek mai megva-
lósuló párhuzama a magyar állampolgárság 
visszaadásával zajló, a nemzet békés, határok 
feletti újraegyesítését hozó folyamat. Ez a mi 
utunk. Ez a valódi nemzeti egység, és nem a 
minduntalan szajkózott pártegység.

Sokszor azzal vádolnak, hogy csak bírálni 
tudunk, és mindenben a rosszat keressük, 
pedig hát mégiscsak vannak eredmények. 
Életbevágó tudnunk: aki a tényeket önös 
érdekei szerint rózsaszínre és tetszetősre szí-
nezve tompítja a nemzet valós veszélyérzetét, 
az a nemzet létére tör! Nem állunk jól, látszat-
, jó esetben részsikereink vannak csak, hiába a 
szakadatlan sikerpropaganda, vészesen lema-
radtunk Európa szabad vagy szabadságukért 
küzdő nemzeteihez képest. Nem feltétlenül 
az szolgálja jól nemzetét, aki mézes-mázasan 
hazudik sikereket mindenhová, mint ahogyan 
nem megátalkodott kötözködő, aki folya-
matosan a bajra, a közelgő vészre figyelmez-
tet. Petőfi soraival: „Konduljanak meg a vész-
harangok! / Nekem is egy kötelet kezembe! / 
Reszketek, de nem a félelemtől; / Fájdalom és 
düh lakik szívembe! // Fájdalom, mert düledék 
hazámra / Új viharnak közeledtét látom, / És 
düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert / Nem 
szakad le szemünkről az álom. // Pillanatra 
felriadt e nemzet, / S szétnézett, mi zaj van 
a világban? / És a másik oldalára fordult, / S 
mostan aluszik javában. // Ébredj, ébredj isten-
verte nemzet, / Aki ott az elsők közt lehetnél, / 
S kárhozatos lomhaságod által / Mindig hátul 
és alant hevertél! // Ébredj, hazám, mert ha 
most nem ébredsz, / Soha többé nem lesz éb-
redésed, / S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, 
/ Míg nevedet sírkövedre vésed!”

Tisztelt hallgatóság! Választás előtt állunk. 
Olyan választások előtt állunk, melyek hosz-
szútávra meghatározzák jövőnket. Jól kell hát 
döntenünk.

Autonómiát a Partiumnak! Hajrá magyarok!

Elhangzott Nagyváradon, 2014. március 15-én 
az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács közös ünnepi megemlékezésén
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Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt vezetője február 28-án hono-
sítási irodát avattak az Arad megyei Kisjenő-
ben. A kistérségi iroda a Fekete- és Fehér-Körös 
között elterülő Erdőhát magyarságának szór-
ványközpontja kíván lenni, ahol nemcsak a 
könnyített honosítási/visszahonosítási eljárás 
kapcsán nyújtanak majd segítséget, hanem 
közösségi tevékenységeket, eseményeket is 
szervezni fognak. Az észak-aradi térségben ke-
vesebb a magyar állampolgárságot igénylők 
száma. Az EMNT mérései szerint a jogosultak 
alig több mint 10 százaléka igényelte eddig 
a magyar állampolgárságot. A két szervezet 
elöljárói úgy gondolták, hogy itt az ideje vál-
toztatni ezen az arányon, ezért úgy döntöttek, 
hogy megnyitják a térség második honosítá-
si irodáját. Az iroda megnyitásával reményeik 

szerint sikerül közelebb vinni az ügyintézést az 
állampolgárokhoz, és a konzuli napok szerve-
zésével az utazási költségektől is megkímélik 
a kisjenőieket. Annál is inkább, mivel az elmúlt 
fél évszázad legfontosabb nemzetpolitikai 
lépése volt a könnyített honosítási eljárás be-
vezetése. Az irodaavatón felhívták a figyelmet: 
a magyar állampolgárság nemcsak kedvezmé-
nyekkel, hanem kötelezettségekkel is jár, ezért 
arra biztattak mindenkit, hogy éljenek szava-
zati jogukkal. Egy évszázad óta először lesz le-
hetősége a partiumi és erdélyi magyarságnak 
arra, hogy a magyar országyűlési választáso-
kon is kifejezhesse akaratát, ezzel mintegy ki-
teljesítve a nemzet határok feletti újraegyesí-
tésének 2010-ben elkezdett folyamatát.

Újabb irodát nyitottunk, ezúttal 
az Arad megyei kisjenőn


