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Autonomisták és regionalisták között az EMNP
Beszélgetés Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével

MAKKAY JÓZSEF

– Mit jelent az Erdélyi Magyar
Néppárt számára egy regio-
nalista, autonomista európai
pártszövetség tagja lenni? 
– Az Európai Szabad Szövetség
vezetõivel és pártjaival több
mint tízéves kapcsolat köt ösz-
sze. Az EFA az egyetlen olyan
európai pártszövetség – és az
Európai Unió szintjén bejegy-
zett európai párt –, amely nyíl-
tan és minden politikai cenzú-
ra nélkül képviseli tagpártjai-
nak az autonómiára és az ön-
rendelkezésre vonatkozó prog-
ramját. Az önrendelkezésnek
persze különbözõ szintjei van-
nak, és minden közösség, amely
veszélyben érzi magát, küzd
azért, hogy saját maga dönthes-
sen sorsáról. Így teszünk mi is.
Ez a döntés tehát azért is nevez-
hetõ történelminek, mert elsõ
alkalommal kerül egy erdélyi
magyar párt az európai au-
tonomisták és regionalisták
pártszövetségébe. Tõkés Lász-
ló EP-képviselõként 2008-ban
és 2009-ben az Európai Szabad
Szövetség frakciójának tagja-
ként mûködött. Kölcsönösen
hasznos volt az akkori együtt-
mûködés. Bennünket olyan ér-
tékközösség köt össze az EFA-
val, amely a trianoni dilemmát
is értelmezhetõvé teszi Nyugat-
Európában.
– Milyen támogatásra szá-
míthat az Erdélyi Magyar
Néppárt az Európai Szabad
Szövetség részérõl?
– Ez elsõsorban erkölcsi és po-
litikai támogatást jelent. Az
EFA-nak nyilván nincsenek
olyan költségvetési tartalékai,
hogy tagpártjainak anyagi hely-
zetén javítani tudjon, több tag-
államban ez tilos is. A legfonto-
sabb, hogy tagjai vagyunk egy
nemzetközi rendszernek, amely
az erõs, központosított tagál-
lamok Európája helyett egy
olyan unióért küzd, amelyben
nem nyomják el a nemzeti ré-
giókat és az õshonos közössége-
ket. Az EFA alapszabályzata
szerint jelenleg megfigyelõi tag-
ságot kaptunk: részt vehetünk
a pártszövetség minden tevé-
kenységében, a közgyûlésen
való szavazati jogunk azonban

csak a teljes jogú tagság elnye-
résekor, jövõre lehetséges. 
– Puhatolóztak-e az Európai
Néppárt irányába is?
– Az Európai Néppárt tiszt-
ségviselõi világossá tették, hogy
egyetlen olyan pártot sem vesz-
nek fel tagjaik sorába, amely el-
len vétót emelhet az illetõ or-
szágban már létezõ tagpárt. Az
RMDSZ eddigi hozzáállásából
arra következtettünk, hogy
blokkolja az Erdélyi Magyar
Néppártnak az Európai Nép-
párthoz való közeledését, és
valószínûleg ez történne a ro-
mán tagpártok részérõl is. Úgy
vélem, számunkra a nagy nye-
reség az, hogy erdélyi politikai
erõ az európai autonomistákkal
és regionalistákkal egy párt-
szövetségben tud dolgozni. Ter-
mészetesen más politikai cso-
portokban is megtalálhatóak
azok az európai parlamenti
képviselõk, akik valamely nem-
zeti közösség tagjaként kerülnek
megválasztásra, azonban az
Európai Szabad Szövetség kife-
jezetten az európai autono-
mistákat és regionalistákat gyûj-
ti össze. Éppen ezért különbö-
zik az ideológiai alapon szerve-
zõdõ pártszövetségektõl.
– Az Európai Néppárt parla-
menti frakciója Brüsszelben, az
Európai Parlamentben ren-
dezett közmeghallgatást az
õshonos európai közösségek
helyzetérõl, amelyen ön is
részt vett. Hogyan látszik ma
Brüsszelbõl az európai nemze-
ti kisebbségek ügye? 
– A közmeghallgatás azért volt
újdonság, mert az Európai
Néppárt hosszú évek után elõ-
ször rendezett ilyent, amely
kifejezetten az európai õshonos
nemzeti közösségek helyzetérõl
szólt. Szinte mindenki azt hang-
súlyozta, hogy az Európai Unió
óriásit mulaszt azzal, hogy nem
törõdik és mellõzi ezeknek a
nemzeti közösségeknek az
ügyét. Világosan el kell válasz-
tanunk a bevándorlókat és a
szexuális kisebbségeket az õs-
honos nemzeti közösségek
helyzetétõl. Az Európai Unió 25
tagállamával ellentétben az
Európa Tanács 47 tagállamot
számlál, és az ET elég sok do-
kumentummal rendelkezik az

európai õshonos nemzeti kö-
zösségek jogairól. Ez egy fon-
tos támpont, még akkor is, ha
ezek a szabályok nagyobbrészt
„csak” ajánlások. Sokan úgy
vélik, hogy az Európai Unió át
kellene vegye ezt a joganyagot,
többek között a tavaly elfoga-
dott Kalmár-jelentést is. Az
õshonos európai közösségekkel
foglalkozó dokumentumok be-
tartásának monitorizálását a
bécsi székhelyû Európai Alap-
jogi Ügynökségre lehetne bíz-
ni. Az EU éllovasa a környezet-
védelemnek, az állatvédelem-
nek és sok más területnek. Ha
azt vesszük alapul, hogy az
UNESCO statisztikája szerint az
EU tagállamaiban mintegy 200
veszélyeztetett nyelv van –
ezek közül 100 súlyosan veszé-
lyeztetett, azaz el fog tûnni –,
akkor érthetetlen az európai ve-
zetõk vállvonogató hozzáállá-
sa, ahogyan Brüsszelbõl egyik-
másik õshonos európai kultú-
ra és nyelv eltûnését szemlélik.
Nem halogatható tehát az egy-
séges minimumnak, annak az
európai egyezménynek a meg-
teremtése, amely tiltja a diszk-
riminációt és az asszimilációt,
másrészt a pozitív gyakorlatok
alapján elõírja, mit kell tennie
egy-egy tagállamnak. A brüsz-
szeli meghallgatáson résztvevõk
egy Gál Kinga képviselõ által
bemutatott állásfoglalásban
arra kérték az Európai Parla-
ment legnagyobb pártfrakció-
ját, az Európai Néppártot, hogy
helyezzen nyomást az Európai
Bizottságra: legyen elmozdulás,
tehát a bizottság eddigi politi-
kája változzon meg. Az európai
õshonos nemzeti közösségek

problémáival szinte minden
európai ország szembesül –
azok a nemzetállamok is, ame-
lyek tagadják az õshonos nem-
zeti közösségek létét vagy a
megmaradáshoz és fejlõdés-
hez való jogukat.
– Itthon az RMDSZ-kong-
resszus a párt fazonváltását
hirdette meg. Mit vár el az új-
ratervezéstõl? 
– Önmagában üdvözlendõnek
tartom, hogy az RMDSZ belát-
ta: módosítani, változtatni, új-
ratervezni kell. Ez a szándék ma-
gában hordozza az eddigi hibák
kijavításának az esélyét is. Az
RMDSZ eddigi politikája az
egypártrendszer logikájára
épült: a politikum és a civil tár-
sadalom részérõl csak azt tekin-
tették partnernek, aki behódolt
ennek a monolit és az autonó-
miát sajnos hitelesen nem kép-
viselõ politikának. Ha a kong-
resszus annak lesz a mérföldkö-
ve, hogy az RMDSZ-politika
megváltozzék – a régóta ígért te-
rületi autonómiatervezetüket
benyújtják a parlament elé, és
partneri viszonyt alakítanak ki
a többi erdélyi magyar párttal –,
akkor ez nyilván egy új kezdet le-
het. Részünkrõl – ahogyan ed-
dig is – maximális a nyitás. Az
elmúlt hónapokban egyébként
több levelet és több kérést intéz-
tünk az RMDSZ-hez: ezekben az
erdélyi magyar párbeszéd újra-
indítását indítványozzuk. Sajnos,
az RMDSZ nemhogy a párbeszé-
det nem fogadta el, hanem több
levelünkre választ sem kap-
tunk. Remélem, hogy ez a gya-
korlat megváltozik.
– Az Erdélyi Magyar Nép-
párt tisztújító kongresszusán

többek között arról is döntés
született, hogy újrakezdik a
tárgyalásokat a Magyar Pol-
gári Párttal az erdélyi magyar
jobboldal erõinek egységesíté-
sére, illetve összefogására. Az
MPP elnökének, Biró Zsolt-
nak az RMDSZ-kongresszuson
elhangzott, egyféle hûségeskü-
nek tûnõ beszéde alapján mi-
lyen esélyt lát a néppárt eme
törekvésének sikerére?
– Január végétõl szorgalma-
zom – és erre az EMNP-kong-
resszustól is felhatalmazást
kaptam – az erdélyi magyar
nemzeti oldal, a jobboldal erõ-
inek egyesítését egy pártszövet-
ségbe vagy koalícióba. Nem
titok, hogy az elmúlt idõszak-
ban többször találkoztam Biró
Zsolttal. Legutóbb azt indítvá-
nyoztam, hogy a két párt el-
nöksége is találkozzon, ezzel is
szélesítsük a párbeszéd és az
együttmûködés lehetõségeit.
Eddig sajnos nem jutottunk
egyrõl a kettõre. A Magyar Pol-
gári Pártnak nyilván önálló jo-
ga, hogy az RMDSZ-szel saját
viszonyt alakítson ki. Azonban
tartok tõle, hogy az RMDSZ-
kongresszuson elmondott elnö-
ki beszéd olyan közelségbe hoz-
za az MPP-t az RMDSZ-szel,
amely a Magyar Polgári Párt
alapítóinak és tagjainak sem fog
tetszeni. Mi olyan pártot kívá-
nunk felépíteni, amely képes az
autonómiában, az önálló ma-
gyar politikában, az önálló er-
délyi politikai akarat megjele-
nítésében gondolkodók számá-
ra sikeres és hatékony eszköz
lenni. Ha az MPP vezetõsége is
ezt akarja, bízom benne, hogy
szövetségesek leszünk.

Az Európai Szabad Szövetség (European Free 
Alliance – EFA) Németországban tartott éves
kongresszusán egyhangúan elfogadták az Erdé-
lyi Magyar Néppárt tagfelvételi kérelmét. Szilágyi
Zsolttal, az EMNP elnökével a párt elõtt álló új ki-
hívásokról és lehetõségeirõl, az õshonos európai
kisebbségek uniós esélyeirõl, az erdélyi ma-
gyar–magyar párbeszédrõl beszélgettünk.

Szilágyi Zsolt, a néppárt elnöke és François Alfonzi, az EFA elnöke: teljes az összhang


