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Európában a történelem során gyakran változ-
tak meg a határok különböző békediktátumok 
alapján. A Hollandia és Belgium közötti határ-
szakasz meghatározásakor, az 1843-as maast-
richti szerződés alapján nem tudták pontosan 
megállapítani a határt, ugyanis a földelválasz-
tó szerződés szerint a meg nem művelt földek 
az egyik gróf tulajdonát képezték és a művelt 
földek egy másik grófét, így  egyik gróf terü-
letei Hollandiához, a másikéi pedig Belgiumhoz 
került. Ezt a problémát 1995-ben európai mó-
don oldották meg, úgy hogy a mai napon Baar-
le-Nassauban olyan utcák vannak, amelyekben 

egyik ház Hollandiához, a szomszédos ház 
pedig Belgiumhoz tartozik.

Romániában az alkotmány, a strasbo-
urgi szerződés, az alapszerződés, a köz-
igazgatási törvény alapján és az Regioná-
lis vagy kisebbségi nyelvek európai chartája 
alapján a  magyar nyelvet 
lehessen használni azokban 
a közigazgatási egységek-
ben, amelyekben a lakosság 
legalább 20%-a 1992-ben 
magyar ajkú volt. Hangsú-
lyozom, hogy az érvényben 
lévő román törvényekre hi-
vatkozom, nem morális jogi 
elvekre, mint amilyen pél-
dául az 1918-as gyulafehér-
vári nyilatkozat.

Tehát a román alkot-
mány értelmében egy ma-
gyar nyelvet beszelő európai 

ember ugyanúgy otthon lehetne 
Marosvásárhelyen vagy Torda-
szentlászlón. A valóság sajnos az, 
hogy aki nem tud románul, telje-
sen ki van szorítva a város vagy 
község szociális, politikai és gaz-
dasági életéből. A polgármeste-
ri hivatal még egy ingyen román 

nyelvtanfolyamot sem biztosít adott esetben 
egy olyan európai állampolgárnak, aki a diszk-
riminatív és törvénytelen állapotok miatt súlyos 
károkat szenved. 

Románia vegyes kultúrájú területek közigaz-
gatását is vállalta, ami azt is jelenti, hogy fele-
lősséget vállalt a felsorolt egyezmények és belső 
törvények alapján a helyi közösségek kultúrájá-
nak megőrzéséért és nyelvük szabad használa-
táért. A román állam ezekkel a cselekményekkel 
azt fejezi ki, hogy bizonyos esetekben egyolda-
lúan nem tartja be az alapszerződést, ugyanis e 
földelválasztó szerződések értelmében a Romá-
niához került magyar ajkúak lakta területeken 
biztosítani kell a nyelvi jogokat. Románia nem 
válogathat a saját törvényei és a nemzetkö-
zi egyezmények között, mindegyiket ugyanúgy 
be kell tartania. A Baarle Nassau-i példa alapján 
egy ilyen jogi problémát harmonikusan és bé-
késen, igazi európai szellemiségben is meg lehet 
oldani a határok nélküli Európában. (X)

Drs. G. LanDman,
2017. augusztus

http://www.language-rights.eu/baarlenassau

nyelvi jogok és jogállamiság nélkül lehetetlen
a kelet-európai integráció 

A törvénytelenség Romániában lelassítja az európai integrációt. Romániának 
példát kellene mutatnia abban, hogy mennyire elkötelezetten tartja be a nyel-
vi jogokat. Az Elárult jogok című jelentés alapján a European Language Rights 

Alapítvány nemmel 
kampányolt az ukraj-

nai társulási szerződés-
re vonatkozó hollandiai 
referendum keretében, 

és igennel a Brexitről 
szóló brit referendum 

kampányában.

Baarle Nassau, az európai példa Erdély számára

Baarle-nassau 
A táblán az áll: „Egy falu, 
két község, 30 enklávé, 2 

ország.” A falunak egy hol-
land és egy belga helység-

névtáblája van. A képen 
látható ház egyik olda-
la holland (NL), a másik 

oldala belga (B), az oldal 
közepén határkő látható, 

mögötte kockás téglákkal 
jelölik a határt.

Forrás: saját felvétel.

nagyvárad 1940 
A román kisebbség 
nyelvi jogait korlátoz-
ták az Észak- Erdé-
lyi közigazgatásában, 
ami felháborító dolog, 
mert egy őshonos ki-
sebbség saját anya-
nyelvét nem használ-
hatta szabadon.
Forrás: Trianon
Múzeum

Tordaszentlászló 
2017 
Az 1921 óta megszakí-
tás nélkül Romániához 
tartozó Tordaszentlász-
lón, ahol a polgármes-
teri hivatalban csak 
románul kerülnek kihe-
lyezésre életfontosságú 
információk. Ezen kívül a falu egyik bejáratánál még egy illegális 
egynyelvű helységnévtábla is található. Tordaszentlászlón a pre-

fektusi felszólítás ellenére, valamint az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács által hozott több 
elmarasztaló határozat ellenére nem tartják tisz-
teletben a román alkotmányt.


