Csomortányi: "Erdély vonatkozásában is csak egyetérteni
lehet Brenzovics Lászlóval, aki szerint szintén nagy szükség
van a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre”
2019. 4. 7.

Első külhoni látogatásaként a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 30. jubileumi
közgyűlésén vett részt Ungváron Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. Az ünnepi
ülés alkalmából elmondott beszédében a Néppárt elnöke hangsúlyozta: a folyamatosan változó
európai politikai helyzetben még inkább felértékelődnek a szolidaritáson alapuló együttműködések,
Erdély magyarsága pedig mindig is természetes szövetségeseinek és nemzettestvéreinek tekintette
a kárpátaljai magyarokat.

(B—J) Dr. Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselő, Pásztor István
VMSZ-elnök, Andócsi János HMDK-alelnök, Brenzovics László KMKSZ-elnök, Csomortányi István
Néppárt-elnök, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, Mátis Jenő, a Néppárt
Országos Választmányának elnöke és Buhajla József ungvári főkonzul

A KMKSZ közgyűlésén a küldöttek a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét értékelték és jövőbeni
kilátásait vázolták, Brenzovics László, a Szövetség elnöke, pedig hangsúlyozta: soha nem volt olyan
nagy szükség a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai
helyzetben.
„Az elmúlt száz év szétszakítottságában a határon túli magyarság fontos feladatot vállalt magára:
egy identitásválsággal küzdő Európában őrizte a magyarság kulturális és történelmi örökségét,
hitünket és hagyományainkat. Az elszántságnak, jól láthatóan, meglett az eredménye: minden
viszontagság ellenére is sikerült megőriznünk értékeinket, s ez minden bizonnyal pozitív hatással
van az anyaországra is, ahol közel egymillió honfitársunknak van erdélyi vagy kárpátaljai felmenője.

Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországnak ma nemzeti kormánya van, mely képes megvívni azt
a harcot az európai fórumokon, melytől a teljes kontinens jövője függhet” – kezdte beszédét
Csomortányi István. A Néppárt elnöke hozzátette: mindenki által érzékelhetően zajlik a magyarság
határok feletti békés újraegyesítése, s a magyar–magyar együttműködésnek megvannak a mára jól
működő intézményesült formái, azokban az időkben pedig, amikor mindez nem létezett, a határon
túli magyarság összetartozás-élménye és szolidaritása tartott össze bennünket. „Ez is azt jelzi, hogy
sorsunkról valójában nem Brüsszel, Bukarest, Kijev vagy Moszkva dönt, hanem egy sokkal
magasabb erő: a Gondviselés” – jelentette ki Csomortányi. „Mi, itt a keleti végeken, félszavakból is
megértjük egymást. Tudjuk mit jelent a határátkelés okozta félelem, a letűnt kommunista örökség
kísértete, iskolahálózatunk fenyegetettsége, vagy épp nyelv- és jelképhasználati jogaink folyamatos
csorbítása. Közösek megpróbáltatásaink, miként közös a kárpátaljai és az erdélyi magyarellenesség
logikája is. Egyetlen oka annak, hogy erdélyiekként némileg jobb helyzetben vagyunk kárpátaljai
testvéreinkhez képes, nem más, mint az a nagyhatalmi érdek, melynek jelenleg célja Románia
stabilitása – szemben Ukrajnával, ahol épp a zavarkeltésre és destabilizációra törekednek. Jól
látható: mindennapi biztonságérzetünk bármelyik pillanatban megsemmisülhet, s mi is kerülhetünk
– kárpátaljai testvéreinkhez hasonlóan – kiszolgáltatott, veszélyes helyzetbe. Ez is arra emlékeztet
bennünket, hogy megmaradásunk egyik záloga a folytonos és kölcsönös szolidaritás, valamint a
szoros, testvéri kapcsolattartás. Így, egyként, egymásra támaszkodva és a jövőben bízva kell
vállalkozzunk a munkára, melyhez segítséget elsősorban az anyaországtól kaphatunk” – zárta
beszédét a pártelnök.
A KMKSZ közgyűlését megelőző napon Csomortányi István Budapesten találkozott Németh Zsolttal,
az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökével, akivel egy munkaebéd keretei között tekintették
át az erdélyi magyar politikai élet főbb kérdéseit, majd ezt követően részt vett a Fidesz európai
parlamenti választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen, ahol a Néppárt
delegációjával közösen Orbán Viktor miniszterelnöknek az európai parlamenti kampány
indításaként elmondott beszédét hallgatták meg.
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