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Tovább, tovább... 

Ez a negyedik évkönyvünk. 
Mivel ez is „sajátos”, nem tudtuk a tavalyi mintát mindenben követni, szinte 

kikerülhetetlen a kérdés: évkönyvek vonatkozásában mit jelent a sorozat? Semmi- 
képpen nem merül ki abban, hogy a fedőlap – néhány elem: szín, évszám kivételével 
– azonos. Az sem tesz sorozattá egy vállalkozást, ha azonos csapat áll mögötte. 
Nyilván: a szerkesztői elképzelés azonossága, az elképzelt struktúra, lényegi és alaki 
jegyeinek folyamatos vállalása által válik/válhat az évkönyvek egymásutánisága so- 
rozattá. 

Jelen kötetünkben is rugalmasan kezeltük saját évkönyv-vázunkat. A 2002-es 
kötet egyik újdonsága az év eseménye rovat beiktatása volt. Jelen kötet ilyet nem tar- 
talmaz, le kellett mondanunk róla. Ugyanis bármennyire is igyekeztünk, nem sikerült 
olyan eseményt azonosítanunk, amely hatásaiban és jellegében az év eseményének 
minősíthető lett volna. Tudjuk: a népszámlálás illetve annak eredménye megrázó és 
hosszú távra jelent meghányni-vetni valót. De: esemény egy népszámlálás? Ha a sok 
tükörbe nézés közül az egyik olyat mutat, ami a többihez képest merőben más – attól 
a tükörbe nézések azonosak. Nem az esemény jelentős, hanem a hatása jelentéses. 

A 2003-as kötet abban is hoz némi újat – illetve nem követi a korábbi gyakorla- 
tot –, amennyiben műfajilag kevésbé voltunk szigorúak, mint korábban. Egy mélyen- 
szántó publicisztika lehet olyan értékes, mint egy tanulmány. A műfajnál fontosabb- 
nak tekintettük a gondolatiságot. És amikor egy számunkra fontos kérdésre nem 
sikerült elemzőt találnunk, akkor további „engedményre” is képesek voltunk: interjút 
kértünk attól, aki magára a jelenségre figyelmünket felhívta. 

A szerkesztőnek különben szerencséje is lehet. Amikor a téma „bejön”, szinte 
semmit sem kell tenni érte. Illetve annyit: figyeljünk a fiatalokra, a kezdőkre. Kezdőn 
a kutatói, az elemzői tapasztalot kell érteni, s nem életkort. Három olyan dolgozat 
került közlésre, amelyek szerzői frissen végzett szakemberek vagy éppenséggel még 
egyetemi hallgatók. Mindhárom külön figyelmet érdemel nemcsak a témaválasztás, 
hanem az elemzés szakszerűsége okán is. Kettőre már itt – érzésem szerint – fel kell 
hívni a figyelmet. Márton János RMDSZ-elemzése talán az első az utóbbi években 
született dolgozatok közül, amelyre bármi rámondható, de szubjektivizmus nem. Az 
RMDSZ hivatalszerzési illetve (köz)politikai sikerességének két mandátumra kiter- 
jedő vizsgálata, szerkesztői véleményünk szerint, olyan munka, amelyre a jövőben 
szinte nem lehet nem hivatkozni. Ugyanakkor Ozsváth Imola szórványdiskurzus- 
elemzése jelzi azt, amit igen sokan éreztek, de ilyen világosan még nem fogalmaztak 
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meg: a szórvány mindenáron történő megmentésének a személyes programja egyénre 
és közösségre egyaránt komoly veszélyeket hordoz, amennyiben nincs mögötte az a 
tudatosság és szakmaiság, amivel a program megalapozható. 

Szerkesztői „rugalmasság” figyelhető meg a terjedelem vonatkozásában is. Ez 
idáig igyekeztünk körülbelül azonos terjedelmű, 10-12 oldalas szövegeknek helyt adni. 
A szerkesztői felkérés erre szólt ez alkalommal is, de a kapott szöveg alakította ki 
végül a szerkesztői gyakorlatot. 

A jelzett rugalmasság azt is jelenti, hogy sok mindenről le kellett mondanunk. 
Főleg az egyetemi oktatás vonatkozásában szerettünk volna szélesebb sávban vizsgá- 
lódni, fél tucat potenciális szerző mondott nemet felkérésünkre. Így aztán örültünk és 
helyet is adtunk az olyan témáknak, illetve dolgozatoknak, amelyeket az élet hozott 
elénk: az amerikás erdélyiekről szóló így került a kötetbe. 

Végül, de nem utolsósorban szólnunk kell a támogatásról és támogatókról. Ilyen 
nehezen, mint az idén, még nem jött össze a kiadáshoz szükséges összeg. Egy kis iró- 
niával azt mondhatnánk: csak ebben volt folyamatosság és fokozatosság. Minden év 
nehezebb helyzetet hoz(ott) a korábbinál. Ezért volt igen fontos és kell külön köszö- 
netet mondanunk azoknak a támogatóknak, akik nehéz helyzetünkből lehetővé tették 
a kilábalást: a Communitas Alapítvány illetékeseinek, illetve a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya vezetőjének, akik 
mellénk, az Évkönyv ügye mellé álltak akkor, amikor kicsit magunkra maradtunk. 
Köszönjük a támogatást azoknak is – Határon Túli Magyarok Hivatala, a szegedi Ha- 
tárontúli és Nemzetiségi Kapcsolatokért Közalapítvány, Új Kézfogás Közalapítvány 
–, akik ezt nem először teszik, hiszen így sikerült biztosítani azt, hogy Romániai 
Magyar Évkönyv 2003-ban is legyen. 

Mi, a szerkesztők mi mást mondhatnánk: tovább, tovább... 

Bodó Barna 
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Nu ne lăsăm... 

Am ajuns la cel de-al patrulea Anuar. 
Deoarece și acest volum este special în sensul că nu am reușit să respectăm în- 

tocmai modelul pe care l-am propus la început, se impune întrebarea: în materie de 
anuar ce poate însemna consecvența? Oare, poate fi redusă la elemente privind as- 
pectul? – sigur nu. Echipa redacțională neschimbată poate fi considerată elementul 
cheie în acest context? Nu, deoarece structura, permanența ideilor privind tematica și 
modalitatea de abordare pot genera și asigura similitudinea ce face ca volumele lan- 
sate an de an să fie ediții ale aceluiași Anuar. 

Am fost flexibili în privința structurii adoptate. A trebuit să renunțăm tocmai la 
rubrica nou introdusă în 2002: Evenimentul anului. Oricât ne-am străduit, nu am 
reușit să identificăm acel eveniment care, prin efectele produse și prin amploare, pu- 
tea fi considerat de excepție. Se știe: recensământul respectiv rezultatele ce denotă o 
descreștere accentuată a numărului maghiarilor din România sunt motive și elemente 
de analiză pentru mulți ani de acum înainte. Dar recensământul în sine nu este un 
eveniment. Când privim în oglindă, actul în sine nu este ceva ieșit din comun nici 
dacă imaginea reflectată relevă elemente cu totul specifice. 

Volumul de anul acesta aduce nou și în materie de abordare. Am acceptat, dacă 
din punct de vedere ideatic se motiva, și texte ce nu pot fi încadrate ca studii, analize 
cu respectarea rigorilor caracteristice genului. Un eseu poate fi de impact chiar mai 
mare decât un studiu, printr-o argumentație și putere de convingere de excepție. Dar 
nu ne-am oprit aici: dacă domeniul considerat important nu și-a “găsit” autorul, am 
realizat o prezentare sub forma interviului cu cel care semnala ineditul. 

Redactorul, precum orice alt truditor, poate avea noroc. Noroc în acest caz în- 
seamnă a dispune de texte cu abordări de excepție ale unor teme importante, fără ca 
ele să fi fost comandate. Adică obținute doar prin grija față de cercetători mai tineri – 
în speță studenți și proaspeți absolvenți. Am inclus trei astfel de texte, dintre care 
două trebuie neapărat semnalate chiar în acest cadru. Márton János este prezent în 
Anuar cu o analiză despre UDMR care este, poate, prima care nu poate fi catalogată 
subiectivă. Analiza comparată a reușitei politice prin prisma prezenței în structuri 
guvernamentale, respectiv, prin prisma unor reușite privind politicile publice – rezul- 
tate concrete – în perioada dintre 1996–2000 și, respectiv, după 2000, ne dă o pers- 
pectivă la care se va referi, vrând-nevrând, orice analist care va aborda, în viitor, 
această tematică. Totodată, Ozsváth Imola printr-o analiză fină a discursului legat de 
diaspora internă, atrage atenția asupra unui adevăr ce cu atâta claritate nu a fost rele- 
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vat: abnegația și dăruirea unor persoane față de cauza unor comunități periclitate de o 
dispariție iminentă poate avea drept rezultat agravarea situației dacă programul 
personal al “salvatorului” nu se bazează pe profesionalism în analiză și consecvență 
în privința demersului. 

Elasticitatea evocată deja, a redactorilor, nu se limitează la aspectele evocate: în 
anii precedenți am solicitat lucrări de lungimi între 10-12 pagini – dar am putea indica 
și număr de caractere în epoca tehnicii de calcul. În acest volum, lungimea textelor 
variază foarte mult, redactorul dând dovadă de pragmatism. 

S-a renunțat la multe și în privința tematicilor abordate. Se dorea, spre exem- 
plu, în faza conceperii structurii prezentului volum, o abordare pe mai multe planuri a 
situației din învățământul superior. Am apelat, fără rezultat, la un număr mare de po- 
tențiali autori – astfel ne-am putut permite să prezentăm texte pe care viața ne-a 
oferit. Unul dintre acestea este despre maghiari din Ardeal ajunși în America visurilor. 

În fine, dar nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre cei care ne-au sprijinit 
în demersul nostru de elaborare și publicare a prezentului Anuar. Ne-am lovit de 
greutăți cum nu am avut până acum: am putea spune, cu o tentă de autoironie, că în 
privința trendului descendent există o constanță. Iată de ce trebuie să fim și suntem 
foarte recunoscători față de cei care ne-au ajutat să ieșim din impas. Mulțumim Fun- 
dației Comunitas din Cluj respectiv Departamentului pentru Minorități Naționale și 
Etnice din cadrul Ministerului Patrimoniului Cultural din Budapesta pentru receptivi- 
tatea lor. Și mulțumim, sigur că da, celor care ne-au susținut financiar și până acum: 
Oficiului pentru Maghiarii de peste Graniță, Fundației pentru Relații Transfrontaliere 
și Interetnice de la Szeged și Fundației “Új Kézfogás” din Budapesta. Datorită lor 
există Anuarul Maghiar din România – 2003. 

Noi, echipa redacțională, ce altceva am putea spune acum: nu ne lăsăm... 

Barna BODÓ 
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Forth and forth... 

This is our forth yearbook. 
Because this is “particular” too, we could not follow completely the model of 

the last year, so the question, what does this sequence means regarding the year- 
books, is inevitable. It is certainly not exhausted by that, that the cover – except 
some elements: color, year – is identical. An undertaking can not be considered a 
series even if the same team is behind it. Obviously the identity of the editorial 
conception, the continuous assumption of the essence and form of the imagined 
structure can make / will make the yearbook a series. 

In our present volume we treated our yearbook structure very flexible. One of 
the new novelties of the 2002 volume was the inclusion of the column event of the 
year. Our present volume does not contain this column, we had to give it up. We 
could not identify indifferent how hard we tried, an event, which could be considered 
in its effects and nature, the event of the year. We are aware that the national census 
and its shocking result it is through provoking for long run. But is a census an event? 
If one time when looking in a mirror we see something totally different, from that 
the action is the same. Not the event is important, but its effect. 

The 2003 volume brings something new – respectively it not follows the 
former practice – because we were not so strict as in the past regarding the genre. A 
profound essay can be as precious as a study. We find more important the idea than 
the genre. And when we could not find an analyst for an important problem, than we 
made some further “concessions”: we interviewed the person who called our 
attention to the phenomenon. 

Otherwise the editor can be lucky too. When the subject “comes in” nothing 
has to be done to achieve it. Maybe only to watch the youth, the beginners. Speaking 
about beginners we should mean the analyzing experience not the age. Three essays 
were published, which authors are newly graduated specialists or even students. All 
of them deserves special attention not only for their themes but for the expertise of 
the analyses. Two of them should be noticed – in my opinion – right here. Márton 
János’ analysis of the DAHR (Democratic Alliance of Hungarians in Romania), is the 
first of the studies written in the last years, about you can affirm everything except 
subjectivism. The investigation, through two mandates, of the political success of the 
DAHR, in our opinion is such a work, which can not be overseen in the future. At 
the same time the diaspora-discourse analyses written by Ozsváth Imola shows what 
many of us has felt, but was not formulated so clear: the personal program of saving 
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the diasporas carries real dangers for the individual and for the community, when it is 
not based on awareness and professionalism. 

Editorial “flexibility” can be observed regarding the length of the essays. Until 
now we tried to make place to text with approximately the same length of 10-12 
pages. The editorial request was the same this time too, but the received texts shaped 
the editorial practice. 

The above-mentioned flexibility means, that we had to give up to many things. 
We wanted to make, mainly, broad band analyses regarding the university education, 
but a half dozen of potential authors said no to our request. In this way we were glad 
to include such themes and essays, which were brought by life: for example the one 
about the Transylvanian Hungarians in America. 

Finally, but not at least we have to speak about assistance and sponsors. Never 
was so difficult to obtain the necessary sum for publishing the yearbook, as this year. 
With a little irony we could say that this is the only thing which has continuity and 
gradualness. Every year has brought a more difficult situation than the previous one. 
That’s why is so important to thank to those who supported the publishing and 
made us possible to escape from this difficult situation: the Communitas Foundation 
from Cluj/Kolozsvár and the Ethnic Minority Department of the National Cultural 
Heritage Ministry from Budapest, who sided with us and with the yearbook, when we 
were left quit alone. We thank the support of the Office of Hungarians Living 
Abroad, the International Relations Public Foundation from Szeged, the “Új 
Kézfogás” Foundation from Budapest which helped us in the past two, making 
possible to publish the Hungarian Yearbook from Romania 2003. 

We, the editors what else could we say: forth and forth... 

Barna BODÓ 
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Bakk Miklós 

A román alkotmány módosításának 
2002-es feltételei 

Az alkotmányozási hagyomány 

A román alkotmányozási hagyomány a XIX. század húszas éveiig nyúlik vissza. 
Az orosz-török háború nyomán, az 1829-es drinápolyi béke értelmében Havasalföld 
és Moldva továbbra is a Porta fennhatósága alatt maradt, ugyanakkor azonban az 
orosz cár is „védnökséget” szerzett a román fejedelemségek felett.1 Ennek eredmé- 
nyeképp a fejedelemségek „az oszmán gazdasági világ peremvidékéről a modern világ- 
gazdaság perifériájára kerültek”,2 s ez megteremtette nyugati típusú modernizálódá- 
suk feltételeit. Az 1830-as évek elején egy négy moldvai és négy havasalföldi bojárból 
álló bizottság az akkori orosz konzul vezetésével kidolgozta az ún. Szervezeti Szabály- 
zatokat (Regulamentul Organic), amelyeket Pétervárott hagytak jóvá.3 A két – gya- 
korlatilag az 1850-es évek végéig érvényes – mintegy 400 paragrafust tartalmazó „al- 
kotmány”4 korszerűsítette az államszerkezetet, a közigazgatási rendszert: rendi kép- 
viseleti törvényhozó rendszert teremtett a nagybojárság számára, ugyanakkor meg- 
erősítette a jobbágyok feletti földesúri hatalmat is. 

Alkotmányos szintű szabályozásnak tekinthető a nagyhatalmak 1858-as párizsi 
konferenciáján elfogadott határozat is a két román fejedelemségről. Elismerték azok 
autonómiáját, de inkább csak névleges egyesülésüket engedélyezték: két hazai fejede- 
lemmel, Egyesült Fejedelemségek név alatt.5 Az egység nagyon áttételesen érvénye- 
sült: a két országrész közös kérdéseiben a Focșani-ba összehívott Központi Bizottság 
tett javaslatot a bukaresti és iași törvényhozásnak. A két ország élt ezzel a lehetőség- 
gel: amikor sor került a fejedelemválasztásra, mind Moldva, mind Havasalföld Alexan- 
dru Ioan Cuza ezredest választotta meg. Ezzel egy perszonálunió erősítette meg a 
párizsi döntést, mi több, Cuza uralkodása során megfogalmazódott „a fejedelemsé- 
gek perszonálunióból egységes nemzetállammá alakításának és a polgári átalakulás 
»felülről« való kivitelezésének feladata”.6 Ez túlment a párizsi konvención, 1862-ben 
– például – Cuza, kihasználva a kedvező nemzetközi kontextust, a konvenció parag- 
rafusain túllépve egyesítette a két fejedelemség kormányszerveit. 1859-es egyesítése 
után a „Cuza státusá”-nak is nevezett 1858-as konvenció (“Statul dezvoltător al Con- 
venției din 7/19 august 1858”) a Szervezeti Szabályzatokhoz hasonlóan szintén nem 
nélkülözte a külpolitikai dimenziót, de – a vele egyszerre elfogadott választási tör- 
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vénnyel együtt – Románia ama első alkotmánya volt, amely ténylegesen felgyorsította 
a politikai modernizációt. 

Alkotmányként elkészített és annak nevezett alaptörvényt csak Cuza 1866-os 
lemondása és az örökös monarchia bevezetése után fogadott el Románia a belga al- 
kotmány mintájára. Ekkor már az alaptörvény elfogadásának belső politikai körülmé- 
nyei voltak meghatározóak, de a külpolitikai kontextusnak még mindig jelentős szere- 
pe volt: az új alkotmánynak csak a berlini konferencián 1879-ben elnyert nemzetközi 
elismerés adott igazán súlyt.7 A nehezen megszerzett elismertség miatt az alkotmány 
nagy figyelmet fordít a területi szuverenitásra, miután az ország főhatalmát Dobru- 
dzsára is kiterjesztette. Ez tükröződik az 1884-es módosítás nyomán újraszabott alap- 
törvényben: 1. szakasza szerint a román királyság egységes, oszthatatlan birodalom; 2. 
szakasza megtiltja Románia területének elidegenítését; a 3. szakasz törvényhez köti a 
határ megváltoztatását; és végül a 4. szakasz megtiltja az idegenek betelepítését. 

Az első, ténylegesen a román parlament által kidolgozott alkotmányt 1923-ban 
fogadták el.8 Elfogadásakor először merültek fel alkotmányfejlődési kérdések, melyek 
azzal kapcsolatosan fogalmazódtak meg, hogy az új alkotmány elfogadása nem az 
1866-os – meglehetősen merev – alkotmány-felülvizsgálati rendelkezések szerint tör- 
tént. 1938-ban a belpolitikai válságnak II. Károly a királyi diktatúra bevezetésével vet 
véget, ezt egy 100 cikkelyből és 8 címből álló alkotmányra alapozta, amelynek érvé- 
nyességét 1940-ben felfüggesztik. 

1944. augusztus 23. után bizonyos módosításokkal az 1923-as alkotmányt lép- 
tették hatályba. Amint a kommunista hatalom konszolidálódott, 1948-ban elfogadták 
az első kommunista alaptörvényt, ez szolgált alapul az államosításhoz. A következő, 
1952. szeptember 24-én kihirdetett alkotmány az egypártrendszert szilárdította meg, 
új eleme, hogy Székelyföldön – szovjet mintára és közvetlen szovjet behatásra – lét- 
rehozta a Magyar Autonóm Tartományt Marosvásárhely központtal.9 Az 1965-ben 
elfogadott alkotmány a már berendezkedett kommunista államhatalom bizonyos mér- 
tékű nyitásra való törekvésének normakerete, megalkotásának fontos politikai előfel- 
tétele volt az, hogy a szovjet csapatok elhagyták Románia területét. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a román alkotmányozás történeté- 
nek fontosabb jellegzetességei a következők: 
a) a román alkotmányok elfogadása elsősorban a külpolitikai kontextus változását és 

egyfajta közjogi igazodási kényszert fejeztek ki; 
b) a területi egység biztosítása a legfontosabb – mitizált – célok közé tartozott; 
c) szerves alkotmányfejlődésre nem került sor, tehát 
d) az alkotmánybírósági értelmezésnek és a „láthatatlan alkotmány” hatalmának fel- 

tételei nem teremtődtek meg. 
E jellegzetességek egymásba ötvöződve is megjelennek, és egy sajátos szuvere- 

nitás-koncepcióban fejeződnek ki. A szuverenitás-eszme a román alkotmányban két 
tradíció találkozásának eredményeképp vált „metafizikaivá”. Egyrészt abból adódóan, 
hogy a román állam története csak a nagy egyesítéseket ismerte, és az alkotmányok 
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éppen az egység foglalatainak és garanciáinak szerepét kívánták betölteni. Másrészt 
Románia számára a politikai modernizáció példaképe az őt mindig támogató Francia- 
ország volt, s ez kihatott az alkotmányjogi gondolkodásra és intézményekre is, külö- 
nösen az állam (nemzetállam) eszméjének a követésében. Az „unité et indivisibilité” – 
egység és oszthatatlanság –, a mindenkori francia írott alkotmányok fundamentális 
elve, a politikai rendszer és az állam állandónak minősülő, központi értéke, egyben a 
román alkotmányjogi gondolkodásnak is a legerősebb hagyománya lett.10 

Rendszerváltás és alkotmány 

Az 1989. decemberi „forradalom” új alkotmányt tett szükségessé. Ezt az 1990 
májusában megválasztott – alkotmányozási feladatokkal megbízott – parlament meg 
is tette: jó egy év alatt elkészítette az új alkotmányt, amelyet 1991. december 8-án 
népszavazás erősítette meg, mégpedig a szavazók 77,3 százalékának a szavazatával. 
Az új alkotmány a demokrácia formális szabályai szerint szabadon megalkotott, a nép- 
szuverenitást megtestesítő alkotmánynak tekinthető. Mindazonáltal néhány sajátos- 
sága révén az előbbiekben vázolt alkotmányozási hagyomány korlátait is megjeleníti. 

Először is: egy paradox sietség eredménye volt. A kilencvenes évek elején a re- 
formok tekintetében kevés eredményt felmutató Románia (akárcsak Bulgária) sokkal 
sürgetőbbnek érezte új alkotmánya elfogadását, mint a reformok útján sikeresebbnek 
tűnő, közép-európai országok, amelyek megelégedtek korábbi alkotmányaik módosí- 
tásával. A két teljesen eltérő útban elsősorban a nemzetközi legitimáció iránti igény 
eltérő mértéke mutatkozott meg. Ennek oka az, hogy a kilencvenes évek elején az 
európai integrációnak új, rendkívül tágas perspektívát nyújtó Párizsi Charta11 új érték- 
hierarchiát vezetett be a nemzetközi dokumentumok nyelvezetébe. Ez az értékrend a 
Charta struktúrájából következett, ugyanis míg az 1975-ös Helsinki Záróokmányban 
az emberi jogokkal kapcsolatos részletes előírásokat a harmadik kosár tartalmazta, ad- 
dig a Párizsi Chartában ezek már prominensebb helyre kerültek: közvetlenül a pream- 
bulum utáni rész foglalkozik velük. Ez egyértelművé tette, hogy az alkotmányok em- 
beri jogokkal foglalkozó fejezetei a legfontosabbak a nemzetközi jogrend belpolitikát 
legitimáló politikai szerepe tekintetében. 

Hatott ez a román alkotmány kidolgozásának folyamatára is: az emberi jogok- 
ra vonatkozó fejezet jóval korszerűbb lett, mint az államszerkezetre, a társadalom és 
közhatalom viszonyára vonatkozó fejezetek. Stephen Holmes szerint ebben még egy 
sajátos emberjogi elkötelezettség is szerepet játszott: „Az emberi jogi aktivisták kul- 
túrája – írta – talán nemcsak azért volt olyan erős az alkotmányozás első szakaszá- 
ban, mert maguk is személyes példáját adták a zsarnoksággal való szembeszegülés- 
nek, hanem azért is, mert megvetésük az érdek-csoportokkal szemben igen jól har- 
monizál a leninizmus örökségével. Végtére is a kommunizmus egyik legfontosabb 
alapelve éppen az volt, hogy a magánérdekekért folyó nyilvános alkudozás erkölcs- 
telen.”12 
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Másodszor: az is történeti vonása az 1991-es román alkotmánynak, hogy az 
emberjogi „felzárkózáshoz” a román átmenet sajátos körülményeiből adódóan nem 
társult – hasonló szinten – az államszerkezet demokratikus karaktervonásainak kiala- 
kítása. Ez a már vázolt hagyománytörténésbe helyezi a román alkotmányozást. Da- 
niel Barbu értelmezése szerint az 1991-es alkotmány nem az 1989-es forradalomból – 
az 1989. decemberi 23-i Kiáltványból13 – eredezteti az államhatalom legitimitását, ha- 
nem a hatalmi elit kormányzási tapasztalatának folyamatosságából. Ezt az állam „egy- 
ségének és oszthatatlanságának” a keretébe helyezi, és azzal az „alkotmányozási me- 
tafizikával” erősíti meg, amelynek célja a posztkommunista hatalom átmentésének el- 
kendőzése.14 A posztkommunista elit ezzel olyan legitimációs eljárást teremt, amely 
nem a közösen megélt társadalmi valóságra, hanem üres jogi szövegre alapoz. Ennél 
az „alkotmányozási metafizikának” az ideológiai funkciója az volt, hogy megakadá- 
lyozza a hatalmi ágak szétválasztatlanságának kritikáját, minden olyan demokratikus 
vitát, amelynek konklúziói ebbe a kérdéskörbe torkolltak volna. „A totalitárius állam 
– írja Barbu – nem dőlt meg, régi lakói csupán átrendezték, élve a kormányzás ama 
művészetével, amelyet a nép konszenzusa és – bármennyire paradoxnak tűnjön is – 
annak az ellenzéknek az egyetértése legitimált, amely nem vette idejében észre, mi- 
lyen hatalmat jelent a jogállam fogalmának kétértelműsége.”15 

A 2002-es módosítás egyenlete 

Az előbbiekből következően az elmúlt tíz év során az alkotmánnyal szembeni 
kritikai attitűd is megkettőződött. Az emberjogi rendelkezések primátusát szem előtt 
tartó kritikusok azt vallották, hogy az alkotmányt éppen emberjogi rendelkezéseire 
való tekintettel kell működtetni, mert azok – hosszabb távon – olyan jogintézmények 
és – főleg – politikai kultúra kialakulásához és megszilárdulásához vezetnek, amelyek 
alapvetően fontosak egy demokratikus Románia számára. Ezt a stratégiai elgondolást 
képviselte a Román Helsinki Bizottság, annak vezető teoretikusai és emberjogi akti- 
vistái, Gabriel Andreescu és Renate Weber. A „történeti alapokon” álló politikai erők 

– elsősorban a Demokrata Konvenció politikusai – viszont az 1991-es alkotmány né- 
hány államszervezeti cikkelyét (államforma, a parlament összetétele, az államfő hatás- 
köre) kifogásolták, e kérdéseket azonban anélkül próbálták napirendre tűzni, hogy rá- 
mutattak volna az alkotmány szakralizált jogi szövegbe bújtatott legitimitáshiányára. 
Ennek „technikai kerete” az az „örökérvényűség”, „végérvényesség” volt, amellyel az 
1991-es alkotmányozó gyűlés az alaptörvényt felruházta. A román alkotmány ugyanis 
Európa legmerevebb alkotmányai közé tartozik, a felülvizsgálását szabályozó 146-148. 
szakaszok procedurálisan szinte lehetetlenné teszik módosítását, sőt, a felülvizsgálat 
köréből néhány – elsősorban az államnacionalizmus támaszának számító – szakaszt 
ki is zárnak.16 

A módosítás perspektívái szempontjából tehát azt érdemes megvizsgálni, mit 
jelez és eredményez ez a „végérvényesség”. A kérdést Stephen Holmes két történeti 
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példa – az amerikai és a francia alkotmány – kapcsán vizsgálta meg. Az 1787-es phila- 
delphiai és az 1791-es párizsi alkotmányozó gyűléseket alapvetően ugyanazok az el- 
képzelések motiválták, mégis az amerikai alkotmány fennmaradt, a franciára pedig 
„gyors és nyomorúságos vég várt”.17 Ennek egyik oka az volt, hogy az amerikai alapí- 
tó atyák – a franciáktól eltérően – „alkotmányukat egy olyan időszakot követően hoz- 
ták létre, amelynek során megtapasztalhatták a központi kormányzat gyengeségének 
hátrányait”.18 Nemcsak az volt a céljuk – mint a franciáknak –, hogy megelőzzék a 
zsarnokságot, hanem az is, „hogy energikus kormányt hozzanak létre, amely képes rá, 
hogy kormányozzon, hatékonyan irányítsa az országot és »előmozdítsa az általános 
jólétet«„.19 Ezzel szemben a francia kormányt a királyi önkénytől való félelem s nem 
a hatékony kormányzás igénye alakította ki, amely így fölösen korlátozta hatalmát. 
Következésképpen, amikor kirobbant a válság, akkor a franciák nem tudtak kormány- 
zati eszközökkel úrrá lenni rajta, félre kellett tenniük az alkotmányt, ami viszont csak 
növelte a káoszt. Az amerikaiak viszont szilárd alkotmányos rezsimet alakítottak ki, 
mivel náluk egyensúlyba került a két törekvés: korlátozni és erősíteni az államot. 

Holmes szerint a „végérvényes” kelet-közép-európai alkotmányok – s a fentiek 
alapján ide sorolható az 1991-es román alkotmány is – inkább a francia példához il- 
leszkednek, azaz elképzelt állapotokhoz rendelnek kormányzati struktúrát, s nem te- 
remtik meg azt az egyensúlyt, amely az amerikai rezsim kialakulásának folyamatát jel- 
lemezte. Ezért – fogalmazza meg konklúzióképpen – az új alkotmánytervezet elkészí- 
tésének az a legmegfelelőbb pillanata, „amikor az önkényuralom emlékét kellően kie- 
gyensúlyozza a káosz tapasztalata”.20 

Káosz és integráció 

A román alkotmány 2002-es módosításakor a Holmes-i „egyenletnek” megfele- 
lően az „emlék” az alkotmány szakralizált szerkezetéhez kisebb-nagyobb mértékben 
illeszkedő kormányzati struktúra, a „káosz” viszont az európai integráció által meg- 
követelt „közigazgatási kapacitás” hiánya. 2002 őszére, a parlamenti ülésszak kezde- 
tére legtöbb parlamenti párt felismerte az alkotmánymódosítás szükségességét, és e 
felismerésnek alapvetően két forrása volt: 1. a törvényhozás lassúsága, a kormányzás 
terén az elmúlt jó tíz év során megtapasztalt diszfunkciók; 2. az európai integrációs 
folyamat által megkövetelt változások. 

Eközben kitapinthatóvá váltak a változás fő irányai is; három álláspont körvo- 
nalazódott. Az elsőt a Nagy-Románia Párt (PRM) képviselte: szerinte alkotmánymó- 
dosításra nincs szükség. Ez a nézőpont annak közvetett bizonyítéka, hogy a román 
alkotmány valóban a posztkommunista elit érdekeit mentette át, s ekként ennek az 
elitnek a szemléletét rögzíti. Ugyanakkor a PRM attól tart, hogy bármilyen módosítás 
engedményekhez vezet a kisebbségek javára, és korlátozza azt a nemzeti szuvereni- 
tást, amellyel a jelenlegi alkotmány alapján Románia rendelkezik. 
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A második álláspont konszenzusként körvonalazódott a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), a Demokrata Párt (PD) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) között. Konszen- 
zus van kirajzolódóban a parlament létszámának csökkentésében, a két ház feladat- 
körének szétválasztásában, a kormányátalakítási procedúra megreformálásában, a ren- 
deleti kormányzás (sürgősségi rendeletek) korlátozásában, a mentelmi jog szűkítésében 
és a tulajdon garantálásának kérdésében. Ezekhez azonban további kérdések is kap- 
csolódhatnak – például a választási rendszer reformja, a konstruktív bizalmatlanság 
intézményének bevezetése (német mintára) –, amelyekben szintén kialakulhat az 
együttműködés. A kör, amelyen belül a kormánypárt–ellenzék konszenzus kialakít- 
ható, a Szociáldemokrata Pártot, a Nemzeti Liberális Pártot, a Demokrata Pártot és 
az RMDSZ-t fogja át. Ugyanakkor e csomaghoz kell sorolnunk azokat a – több párt 

2002-es módosítóindítványai közt szereplő – javaslatokat is, amelyek az EU-integrá- 
ció követelményeihez kívánják igazítani a román alkotmányt. Azonban az EU-s kér- 
dések jóval elnagyoltabb megfogalmazásban jelennek meg, s minthogy a szuvereni- 
tás-attribútumok átadásáról van szó, a teljes alkotmányozási hagyománnyal való – 
kényes – szembenézést is jelentik. Ez nehezebbé teszi a konszenzus kialakítását. 

Végül létezik egy harmadik álláspont, amelyet egyedül az RMDSZ képvisel, és 
amely az állam jellegének és a közhatalmi jogosítványoknak az állam szerkezetét érin- 
tő reformját fogalmazza meg. Az RMDSZ alkotmánymódosító javaslatai között meg- 
található a román állam nemzetállamként való meghatározásának törlése az alaptör- 
vény első szakaszából, alkotmányos biztosítékok megfogalmazása a kisebbségek nyelv- 
használatára valamint kollektív jogainak gyakorlására vonatkozóan. Az állam jellegé- 
vel kapcsolatos kérdésekben 2002 őszéig két RMDSZ-es vélemény hangzott el nyil- 
vánosan. Szabó Károly szenátor júliusban a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a 
román állam nemzeti jellege nem felel meg a valóságnak, ezért törölni kellene, de sze- 
rinte nem feltétlenül szükséges a többnemzetiségű jelleg alkotmányba foglalása, elég 
lenne, ha az államot semleges polgári alapokra helyezné az alkotmány. Ugyanakkor 
felvetette a több hivatalos nyelv elismerésének alkotmánycikkelybe foglalását is. A 
másik javaslatot Toró T. Tibor képviselő, a Reform Tömörülés elnöke fogalmazta 
meg tusnádfürdői előadásában. Toró szerint az RMDSZ-nek meg kell próbálnia be- 
vinnie az alkotmányba a regionalizmus és a kulturális autonómia lehetőségeit. A két 
véleményben ugyan kirajzolódott a nyelvi jogok és közösségi/autonómiajogok stra- 
tégiai ellentéte, azonban az alkotmánymódosítás kezdeti szakaszában erről átfogó 
RMDSZ-vita nem folyt. 

A regionalizmusra és az autonómiára vonatkozó javaslatok azonban már oly 
mértékben sértik az említett szuverenitás-koncepciót, hogy minden bizonnyal a ro- 
mán politikai elit egészének elutasításába ütköznek. Mégis, számításba kell venni azt a 
tényt, hogy az e tradícióval való számvetés demokratikus feltételei tulajdonképpen az 
alkotmánymódosítás idején adottak először. Amennyiben az RMDSZ-nek sikerül sa- 
ját javaslatait összekapcsolnia az európai integráció kérdésköre révén napirendre ke- 
rülő szuverenitás-átruházási kérdésekkel, az komoly kihívást jelent az ország politikai 
elitje számára. 
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Emellett létezik egy másik kihívás is, amelyet talán még kevesebben érzékelnek: 
a mostani alkotmánymódosításnak az is tétje, hogy sikerül-e Romániát a szerves alkot- 
mányfejlődés útjára terelni. Ez elsősorban az alkotmánybíróság szerepkörének kiter- 
jesztését követeli meg, az úgynevezett „láthatatlan alkotmány” üzembe helyezését. 

Egy aktív, az alkotmány és törvények értelmezésével az alapvető folyamatokat 
befolyásolni tudó alkotmánybíróságra Romániának is nagy szüksége van. E testület 
döntéseivel ugyanis épp azt a „láthatatlan alkotmányt” írná folyamatosan, amely meg- 
akadályozná, hogy valamely politikai testület (parlament, kormány) egy adott politikai 
helyzetben pillanatnyi érdekeinek megfelelően értelmezze az alkotmány és – vele ösz- 
szefüggően – egyes törvények cikkelyeit. Ez lenne a román alkotmányozási hagyomá- 
nyok meghaladásának legfontosabb – de lehetséges – kezdőlépése, és hosszabb távon 
nem csupán a szerves alkotmányfejlődés esélyét teremtené meg, hanem azt is mega- 
kadályozná, hogy a politika metafizikai jellegű alkotmányos tradíciók rabjává váljon. 

1 Vö. Trócsányi Zsolt–Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. ELTE-BTK, Bp., 1992, 81. 
old. 
2 I. m., 82. old. 
3 Uo. 
4 Csupán azért nevezték Szervezeti Szabályzatoknak s nem alkotmánynak, mert az „alkotmány” szó a 
népszuverenitás eszméjét idézte fel. Lásd Trócsányi Zsolt–Miskolczy Ambrus, i. m., 82.old. 
5 Lásd Trócsányi Zsolt–Miskolczy Ambrus, i. m., 125–126. old. 
6 I. m., 126. old. 
7 Lásd Takács Imre: Gondolatok Románia alkotmányáról. In: Magyar Kisebbség, 1995/1. 
8 Monitorul Oficial, 1923. III. 29. 
9 1960-ban a közigazgatás átszervezésének ürügyén román lakosságú területeket kapcsoltak hozzá, és 
több homogén, magyar lakta járást (rajont) elcsatoltak tőle. Vö.: Barabás Béla-Diószegi László-Enyedi 
Sándor-Sebők László-R.Süle Andrea: Hetven év. A romániai magyarság története, 1919–1989. Magyarság- 
kutató Intézet, Bp., 1990. 
10 Vö. Takács Imre, i. m. 
11 Az 1990-es koppenhágai EBEÉ-konferencia (Emberi dimenziók) korszaknyitónak számít a kérdés- 
kört illetően. 
12 Stephen T. Holmes: Vissza a rajzasztalhoz. Néhány érv a kelet-európai alkotmányozás elhalasztása mellett. In: 
Jogállam, 1993/2. sz., 67. old. 
13 A Nemzeti Megmentési Front decemberi kiáltványáról van szó. 
14 Vö. Daniel Barbu: Șapte teme de politică românească. Ed. Antet, Bukarest, 1997, 104–105 old. 
15 Barbu, i. m., 105. old. 
16 Olyan sajátossága ez a román alkotmánynak, amelyre kevés külföldi példát találunk: a francia alkot- 
mány a monarchia visszaállításának örökös tilalmát mondja ki, a német alkotmány pedig az emberi 
méltóság tiszteletben tartását és a föderáció elvét nyilvánítja megváltoztathatatlannak. 
17 Stephen T. Holmes, i. m., 72. old. 
18 Uo. 
19 Uo. 
20 I. m., 73. old. 
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D. Lőrincz József 

Legitimitás és érvényesség 
a rendszerváltás után 

Az 1989-es rendszerváltás előtt gyakorlatilag mindenki (mind „Keleten”, mind 
„Nyugaton”) biztos volt abban, hogy a kelet-európai lakosság zöme legalább két kér- 
désben egyetért. Egyrészt abban, hogy elutasítja a létező szocializmust és annak érté- 
keit. Másrészt, hogy a „jó” vagy „jobb” társadalomról hasonló módon vélekednek. 
Nem sokan kételkedtek abban, hogy a keleti tömbön belül is nagyjából mindannyian 
egy nyugati típusú kapitalista, jóléti, demokratikus társadalomban szeretnének élni. 
Egy komolyabb vizsgálat azonban valószínűleg kimutathatta volna, hogy mind az 
adott helyzet kritikája, mind az ideális társadalom képe egyrészt inkoherens, másrészt 
meg jelentős változatosságot mutat.1 Az egyetértésbe vetett hit természetesen első- 
sorban a szabad véleménynyilvánítás hiányával magyarázható. Másodsorban pedig 
valamilyenfajta „egyetértési reménnyel”, amely még 1989 után is megnehezítette a 
„véleményfrontok” kialakulását és az eltérő vélemények elfogadását. 

Az eszményi társadalomra vonatkozó elképzelések idealizmusa, használhatat- 
lansága abban is megmutatkozik, hogy a – ’70-es, ’80-as években használt – kritikai 
értelmező témák gyakorlatilag eltűntek 1990 után. Ahogy telik az idő, egyre keveseb- 
ben beszélnek Közép-Európáról, totalitárius rendszerről, civil társadalomról a szó ha- 
gyományos, morálfilozófiai értelmében, a térség polgári és demokratikus hagyomá- 
nyairól,2 vagy akár az ázsiai termelési módról (!).Úgy tűnik, hogy mindazok az 1989 
előtti erőfeszítések, amelyek arra irányultak, hogy értelmezzék a társadalmat és felvá- 
zolják lehetséges jövőjét, ma már teljesen használhatatlanok.3 Az egyedüli kivétel (egy 

ideig) a tranzitológia egyik kulcstémájának számító civil társadalom témája volt. Ma 
már nem az, és a vele együtt járó közéleti értelmiségi szerep is mintha már kopott, 
erőtlen, zavaros lenne. Ez talán nem is baj. Ha arra gondolunk, hogy milyen nem 
szándékolt következményei lehetnek azoknak az eszméknek, amelyeket döntéshozói 
pozíciókkal nem rendelkező politizáló értelmiségiek dolgoznak ki, akkor talán jobb 
így – még akkor is, ha helyenként jelentős szellemi erőfeszítések vesznek ezzel kárba.4 

Másrészt viszont, ami az ideális társadalom képét illeti, az nem máson alapult, 
mint azokon az információkon, amelyek eljutottak ide a külföldi látogatók, az általuk 
becsempészett újságok, folyóiratok (ritkábban könyvek) révén, illetve a (magyar és 
román) Szabad Európa Rádió tudósításaiból.5 Az eredmény egy rendkívül tarkabarka 
modell volt, amely sok egymásnak ellentmondó elemet tartalmazott. Nem is beszélve 
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arról, hogy távol állt a valóságtól – valószínűleg senki, aki Nyugaton élt, nem ismerte 
volna fel benne a „létező kapitalizmust”. 

Mindezzel párhuzamosan, mint említettük, számos kelet-európai értelmiségi 
igyekezett kidolgozni egy olyan kelet-európai társadalomtörténeti hagyományt, amely 
azt akarta bizonyítani, hogy országaik valamikor a nyugati típusú fejlődés részei vol- 
tak. A többé-kevésbé elmaradott piacgazdaság, a többé-kevésbé liberális parlamenti 
demokrácia valamikori léte arra szolgált bizonyítékul, hogy ezek a társadalmak 
képesek újra „bekapcsolódni” egy „elveszett hagyományba”. 

A nyugati modell és annak helyi hagyományai alapozták meg az átmeneti idő- 
szak két legfontosabb reményét. Az egyik az őszinte és kritikátlan hit a Nagy Megol- 
dásban. Sokan azt hitték, hogy csak egy világos, koherens jövőkép lehetséges, és van- 
nak viszonylag egyszerű módszerek, „technikák”, amelyeket alkalmazva elérhetjük 
azt, amit akarunk. Ezeket már valahol kidolgozták, és ki is próbálták. A technikák, a 
modellek természetesen elveken alapulnak, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. Persze 
problémák és/vagy konfliktusok is megjelenhetnek, de csak akkor, ha egy rossz mo- 
dellt alkalmazunk. Következésképpen nem is szántak nekik különösebb szerepet a 
jövő-képekben, hiszen a jó modell alkalmazása megakadályozza megjelenésüket – és 
ha nem, akkor is kezelhetők bizonyos technikákkal. Így például sokan azt gondolták 
az elején, hogy amikor az ország egy liberális parlamentáris demokrácia lesz, akkor 
már nem is kell harcolni a kisebbségi jogokért, hiszen azokat szavatolja mind az állam 
által biztosított jogi, intézményes háttér, mind pedig a toleráns, „európai” gyakorlat. 
Vagy, egy másik esetben, egyes elemzők azzal magyarázták a hazai munkások gyatra 
munkaetikáját, hogy kevés a megrendelés, emiatt gyengén fizetik őket, következés- 
képpen a munkások nem hajlandók komolyan venni a feladataikat, hiszen nem látják 
a munka értelmét. De ha lesz munka és megfizetik, akkor majd dolgozni is fognak. 
Összefoglalva, azt lehet mondani, hogy az elmúlt évek egyik kulcsfontosságú gondo- 
lata a „mechanizmusba”, a szabályba, a „gépezetbe” vetett hit volt. 

A másik remény a történelem és a hagyomány egyfajta organikus képéhez kap- 
csolódott. Eszerint a régió országai – vagy legalábbis egyesek közülük – hamar és si- 
keresen fognak áttérni a működő piacgazdaságra, könnyen meghonosítják a liberális 
demokráciát, mivel e tekintetben jelentős hagyományokkal rendelkeznek. Számukra a 
nyugati politikai berendezkedés volt a „normális”, a „természetes”. Ugyanakkor felté- 
telezték, hogy a demokrácia, a polgári társadalom értékei még mindig életképesek. Az 
előző rendszer ugyan brutálisan elnyomta őket (egy idegen hatalom segítségével), de 
csak egy időre tudta érvényteleníteni őket. Feltételezték, hogy ahogy megszűnik a 
külső nyomás, Kelet- és Közép-Európa automatikusan (esetleg egy kis külföldi segít- 
séggel) visszatér „igazi”, „eredeti”, „természetes” énjéhez. 

Az a gondolat, hogy a jó társadalomnak jó mechanizmusokon kell alapulnia, 
1989 után is fennmaradt. Romániában az a politikusi, értelmiségi réteg, amely a rend- 
szerváltozás után hat évig kimaradt a hatalomból, ilyen modellekben bizakodott. Azo- 
kat pedig, akik hatalmon maradtak abban az időszakban, éppen azzal vádolták, hogy 
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elutasítják mind a „nyugati”, demokratikus modellt, mind a „természetes” helyi ha- 
gyományokat. Ez az álláspont azonban éppen a „természetes” folyamatok és a mo- 
dellkövetés közti ellentmondást nem vette figyelembe. A gyakorlatban úgy tűnik, 
jelenleg az utóbbi remény a domináns. Az elsőt 1996–2000 között javasolták, de az 
eredmények hiánya hamar kiábrándítóvá tette. 

Ez volt a közéleti retorika szintje. A hétköznapi életben azonban a két diszkur- 
zust viszonylag ritkán használják. Mindezek ellenére feltételezhető – és vannak rá ada- 
tok –, hogy ha találkozik velük a közéleti szférában, akkor a magyar lakosság jelentős 
része mindkettővel egyetért.6 Még az is előfordul, hogy ezeket a kereteket felhasznál- 
ják a mindennapi beszélgetésekben, hogy bizonyos jelenségeket, eseményeket értel- 
mezzenek. De ezek szerintük csak számukra érvényesek, azaz a tágabb magyar közös- 
ség tagjai számára. Bizonyítékként hajlamosak nemcsak a két ország hagyományai 
közti (vélt vagy valós) különbségekre hivatkozni, hanem a rendszerváltás után Magyar- 
országon elért sikerekre is. Mind a demokratikus intézmények létrehozásában, mind a 
gazdasági reformok életbeléptetésében (mivel zokszó nélkül átvették a modellt), mind 
az európai integrációban (mivel tudják, hogyan beszéljenek a nyugati politikusokkal, 
és mivel betartják az ígéreteiket). Mivel Románia mindezeken a területeken sikertelen, 
ez azt jelenti, hogy a románok nem rendelkeznek a megfelelő „hagyományokkal”, és 
nem ismerik az alkalmazandó nyugati modellt sem. 

Legitimáció 

Ilyen körülmények közt mondhatjuk-e, hogy az erdélyi magyar kisebbségben 
1989 után kialakult rend legitim? A kérdés persze nemcsak egy romániai kisebbségre 
nézve releváns, hanem a többi kelet-európai társadalomra is. A következő gondolat- 
menet Max Weber legitimációelméletéből indul ki, amely a következő fogalmak háló- 
zatában értelmezhető: társadalmi kapcsolat, rend, cselekvés, legitimáció és érvényes- 
ség.7 A gondolatmenet a társadalmi ‘kapcsolat’ fogalmával kezdődik: 

Társadalmi ‘kapcsolatról’ beszélünk, ha többek magatartása értelmi tartalmának megfe- 
lelően kölcsönösen egymáshoz igazodik, és magatartásukat ez a kölcsönös igazodás 
irányítja. A társadalmi kapcsolat tehát teljes egészében és kizárólag azt az esélyt jelenti, 
hogy a cselekvés (értelme szerint) megadható társadalmi cselekvésként játszódik le.8 

Weber szerint egy társadalmi kapcsolat értelmi tartalmát csak akkor nevezzük 
rendnek, ha a cselekvés megadható ‘maximákhoz’ igazodik.9 Azaz, tegyük hozzá, töb- 
bé-kevésbé inkoherens, különálló elemekhez, amelyek különböző helyzeteknek meg- 
felelő értelmezési kereteket feltételeznek. A rend csak akkor ‘érvényes’, ha a társadal- 
mi kapcsolat igazodik ‘ahhoz az elképzeléshez, amely a résztvevők fejében valamilyen 
legitim rend fennállásáról él.” Másképpen: a maximákhoz való tényleges igazodás azért 
(is) következik be, „mert ezeket a maximákat valamiképpen érvényesnek – kötelező- 
nek vagy követendő példának – tekintik a cselekvésre nézve.”10 
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A résztvevők igazodásának motívumai nem azonosak. A rendhez igazodás sok 
motívuma között egyik az erkölcs. A rendhez igazodásnak több fokozatát is el lehet 
különíteni (még akkor is, ha a gyakorlatban ezek összekeverednek): célracionálisan, 
szokáserkölcs alapján, viselkedési beidegződésként. Az utóbbi a rend belülről fakadó 
betartásának a leggyakoribb formája. A célracionális a leglabilisabb, következik a 
szokáserkölcs, és a beidegződés a legstabilabb. De még ennél is sokkal stabilabb „a 
példaszerűség vagy a kötelező erő presztízsével – úgy is mondhatnók: a 'legitimitás’ 
igényével” föllépő rend.11 Weber példákat hoz fel bizonyítékként arra, hogy miben 
különböznek ezek az esetek. Ha a házaló rendszeresen felkeresi az ügyfeleit, akkor 
viselkedését vagy a „meggyökeresedett szokáserkölcs”, vagy az „érdekviszonyok” ha- 
tározzák meg. Ha azonban egy hivatalnok mindennap pontosan ugyanabban az órá- 
ban jelenik meg a hivatalában, akkor nem csak „beidegződött megszokásról” (azaz 
szokáserkölcsről) van szó, és nemcsak az érdekviszonyok követéséről, hanem arról, 
hogy a rendet „értékracionálisan kötelességének tekinti”.12 

Felvetődik ebben az esetben az a kérdés, hogy mi történik, ha valaki nem tartja 
be a rend normáit. Egy cselekvés nemcsak úgy ‘igazodhat’ egy rendhez, ha cselekvé- 
sében megfelel a rend előírásainak. Előfordulhat, még akkor is „az jár a fejében”, 
hogy a rend (mint kötelező norma) érvényes, ha ‘megszegi’. Weber a tolvajt hozza fel 
példaként. A törvény normáihoz igazodik, hiszen titkolja tettét –a rendőrség miatt, és 
mert normális körülmények között ő sem gondolja, hogy a lopás nem szégyellni va- 
ló.13 Így is érvényesül a rend. Ráadásul, a tolvaj nem várja el azt, hogy az egész társa- 
dalom az ő normáihoz igazodjon, vagyis hogy lopjon, eszménye nem egy tolvajtársa- 
dalom, nem akarja, hogy a lopás általános társadalmi normává váljon, amely min- 
denkit arra kötelez, hogy lopjon.14 

Az is lehetséges – sőt, ez az általános –, hogy egy rendnek több értelmezése is 
van. Ebben az esetben mindegyik érvényesnek minősül, ha meghatározza a cselekvés 
irányát. Az is előfordulhat, hogy ugyanabban a társadalmi csoportban egy időben 
több ellentmondásos rend is van: 

Sőt, még az egyes embernél is előfordulhat, hogy cselekvésében több, egymásnak ellent- 
mondó rendhez igazodik. Nemcsak az egymást követő cselekvésekben, ahogy ez nap 
mint nap megtörténik, hanem ugyanazon cselekedet esetében is.15 

Erre a helyzetre Weber a párbajozót hozza fel példaként. Ez cselekvésében 
egyrészt a becsületkódexhez igazodik, de ha titkolja tettét, vagy a bíróság előtt, már a 
büntető törvénykönyvhöz igazodik. 

Az erdélyi magyar társadalom rendje 

Az erdélyi magyar társadalomban érvényes rendeket nem olyan könnyű ebben 
a keretben értelmezni. Több rendet is elkülöníthetünk: egyeseket a mindennapi élet- 
ben, másokat az értelmiség, a politikusok által kidolgozott és használt „átmenet-reto- 
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rikában”, vagy az emberjogi aktivisták, a nem kormányzati szervek programjaiban, 
nyilatkozataiban, stb. Általában elmondható, hogy mindegyiket legitimként fogadják 
el. De érvényességüket – azaz, hogy mennyiben határozzák meg a szándékolt értelemmel 
bíró cselekvést – már jóval nehezebb meghatározni. 

Valószínűnek tűnik, hogy az átmenetnek az erdélyi magyar elit által javasolt értel- 
mezése és rendje hosszú ideig legitimnek számított, de a mindennapi életben nagyon 
ritkán volt érvényes. Kérdés, hogy egy érvénytelen rend, még ha legitim is, meddig 
tud fennmaradni? David Beetham szerint egy rend akkor legitim, ha eleget tesz a kö- 
vetkező kritériumoknak: a) a hatalom aláveti magát az általa felállított szabályoknak; 
b) a szabályokat alátámasztják olyan vélekedések (beliefs), amelyeket mind a hatalmon 
levők, mind a lakosság maga egyaránt elfogadnak;16 c) az alávetettek valamilyen formá- 
ban kinyilvánítják egyetértésüket (szavazáskor, vagy általában mozgósíthatóak).17 

Mennyiben felel meg az erdélyi magyar társadalom rendje ezeknek a kritériumok- 
nak?18 Az első arra vonatkozik, hogy a vezetők kiválasztásakor, illetve az uralom gya- 
korlásában azok, akik hatalmon vannak, mennyire tartják be a saját maguk által létre- 
hozott (és a tagság által valamilyen formában „elfogadott”) szabályokat. Az a mód, 
ahogy az elmúlt néhány évben az RMDSZ legfőbb vezetősége a belső konfliktusokat 
kezelte, nem erre enged következtetni. Ugyanakkor, a szabályok felrúgásaként értel- 
mezhető az, hogy a belső (?) ellenzék az utóbbi időben nem hajlandó részt venni a 
kongresszus, illetve az SZKT ülésein. Ezek rossz, és nehezen igazolható döntések 
még akkor is, ha az ilyen helyzetek kialakulásáért mindig, mindig az hibáztatható, aki 
hatalmon van – hiszen ő rendelkezik a konfliktus kezelésének eszközeivel. Továbbá, 
mivel a megosztott politikai elit igyekszik úgy bemutatni programjait, mintha más 
„világokról”19 beszélne, a régebbi meg nem kérdőjelezett „közös világ” és a rá vo- 
natkozó vélekedések fokozatosan el fogják veszíteni érvényességüket, illetve mozgó- 
sító erejüket. Hogy ez tényleg így van-e, és hogy milyen következményei lesznek, az 
majd kiderül a 2004-es választások alkalmával. 

Mindezek azonban csak részben befolyásolták, befolyásolják az erdélyi magya- 
rok hétköznapi életvitelét. Az átmenet kihívásaira adott reakcióik inkább kaotikusak, 
és ebből arra lehet következtetni, hogy nem igazán informáltak. Az adatok azt bizo- 
nyítják, hogy távol állnak attól, hogy egy koherens cél-, érték- és normarendszernek 
megfelelően szervezzék meg életüket. Emiatt természetesen a kutatónak sem lehet 
célja egy ilyen koherens életvitel bemutatása. Ebből a szempontból nézve, a politikai, 
szellemi elit azon erőfeszítései, hogy ilyen jellegű értékrendszereket közvetítsen, tár- 
sadalom- és nemzetépítő ambícióik nem vezettek sikerre. Az általuk fontosnak tartott 
értékek, témák, értelmezési keretek hiányzanak a mindennapi életből. Míg az értelmi- 
ség megpróbált egy nyugati (vagy „a” nyugati) modellt terjeszteni, addig a lakosság zö- 
me figyelemreméltó pragmatizmussal nem ezt követte, hanem inkább improvizált, alkal- 
mazkodni próbált a változó körülményekhez. Az állandó, hirtelen változások rendkí- 
vül megnehezítették a megértést, a tájékozódást. Következésképpen az, amit „erdélyi 
magyar társadalom”20 rendjének, intézményeinek, elitjének nevezünk, rendkívül sú- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
D. Lőrincz József: Legitimitás és érvényesség  I. A demokrácia útján 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  15 
 

 

lyos problémákkal szembesül, ugyanis szerepének nem tud megfelelni: képtelen a szé- 
lesebb értelemben vett társadalom felé közvetíteni szerinte bizonyos általánosnak tar- 
tott értékeket, célokat, eszméket. Következésképpen, a politikai, szellemi elit által ja- 
vasolt tudás nem válik a hétköznapi tudás, a józan ész részévé,21 és ez hosszú távon 
komoly legitimációs válságokhoz vezethet. 

A legitimációs problémák azonban csak részben az „átmenet”, a demokratizá- 
lódás folyományai.22 A hétköznapi tudásnak, a józan észnek szembesülnie kell két 
problémával: egyrészt, ami a koherenciáját illeti, másrészt, ami az intézményekhez és 
az ünnepekhez való viszonyát illeti – vagyis két olyan tényezőhöz, amely a koheren- 
ciát is elősegíthetnék.23 Az életvitel biztos szabályai szétestek 1989 után. Az életet 
nem lehet már egy tervezett, folyamatos, „teljes” egészként elképzelni, megtervezni. 
A szellemi értékek „hivatásos” közvetítői által kidolgozott, forgalmazott eszmék, 
világképek képtelenek átfogóan értelmezni az egyén szétzilált társadalmi tapasztalatát. 
Ezeket az integrált jelentéseket, értékrendszereket elsősorban az intézményeknek 
kellene létrehozniuk. A rendszerváltás utáni intézményesülési folyamatok képtelenek 
voltak megfelelni ennek az igénynek, többek között azért, mert a vezető elit mind a 
„népet”, mind ennek értékeit adottnak vélte, nem egy alakítható kontextusnak. Továb- 
bá, azok az erőfeszítések, amelyek intézményépítés révén próbáltak közösséget épí- 
teni, jellemző módon abból indultak ki, hogy hagyományokat és ünnepeket kell terem- 
teni, feléleszteni, vagy esetleg példaértékű, ritka, esetleg akár egyedi rendezvényeket 
kell szervezni. Az ünnepek értékei azonban nem tudtak a mindennapi élet részeivé 
válni. Ez tulajdonképpen érthető, hiszen a fesztív, rituális cselekvések általában sok- 
kal bonyolultabban, áttételesebben kapcsolódnak a rendszeres mindennapi cselekvés- 
hez. Ebben a tekintetben még rutinizálódásra sem lehet számítani, hiszen jóformán 
nincs is, aminek rutinizálódnia kellene, vagy ami rutinizálódhatna. Következéskép- 
pen, a „kritikai” értelmiségiek bírálatai célt tévesztenek: a „nemzetépítés” és a mani- 
puláció nagyon nehéz feladatok. Jóval nehezebbek, semhogy az erdélyi magyar elit 
meg tudna birkózni velük. 

Az előző – és a jelen – rendszer tapasztalata azt mutatja, hogy mind a társadal- 
mon, mind az egyén életvezetésében hosszú ideig párhuzamosan érvényben lehet több 
értékrendszer. Amikor uralkodóvá vált, a múlt rendszer rendje nem vált egyúttal legi- 
timmé is. És mégis, mivel a mindennapi életben hozzá kellett alkalmazkodni – sok- 
szor a legapróbb részletekben is – egyre több eleme lassan magától értetődővé vált, 
részévé annak a képnek, amit a „normális” rendszerről kialakítottak. A rendszerváltás 
számos eleme vitatott, vagy egyszerűen elfogadhatatlan volt – nemcsak gazdasági vagy 
politikai, hanem morális szempontból is. Bizonyos esetekben fontos szerepet játszot- 
tak ebben a régi rendszerben belsővé vált értékek, életstílusok is, hiszen ezek is megne- 
hezítették a lakosság zöme számára a rendszerváltás utáni változások elfogadását. 

A régi rendszernek azonban nem minden értékét internalizálták, illetve nem min- 
degyik maradt fenn. Többek között azért, mert más, vallott értékekkel konfliktusban 
voltak. Olyan értékekkel, amelyek a régi rendszerben nem (vagy csak óvatosan) jelen- 
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hettek meg a nyilvánosság előtt, és a magánélet szférájába kényszerültek. Olyan érté- 
kek, amelyek a jó társadalomra, az igazságosságra, a társadalmi redisztribúció igazsá- 
gosabb formájára, a tisztességes együttélésre, az egyenlőségre, demokráciára, stb. vo- 
natkoztak. Ha volt Kelet-Európában „ellenzéki eszme”, akkor egyértelműen ezek az 
értékek alkották a kemény magvát. Felvetődik a kérdés, hogy ezek az értékek nem 
segíthettek volna abban, hogy a lakosság jobban alkalmazkodjon az átmenet változá- 
saihoz? Érdekes módon úgy tűnik, hogy nem. Sőt, az életvezetésnek éppen ezek az 
értékei, normái, rejtett mechanizmusai nehezítik meg az alkalmazkodást az új körülmé- 
nyekhez. Ugyanis a „jó társadalom” képe ezeken a már korábban kialakult „autenti- 
kus” értékeken nyugszik – még akkor is, ha ezek ma már se nem pragmatikusak, se 
nem autentikusak. 

Az elit nehéz feladata 

A legitimitás alapvető feltétele az, hogy a valamilyen (formális vagy informális) 
hatalmi pozícióval rendelkező elit és a lakosság egyetértsen néhány alapvető kérdés- 
ben. A tágabb értelemben vett valóság értelmezésének kell rendelkeznie néhány olyan 
általánosabb elemmel, amelyek felismerhetően „azonosak”, és félreértések nélkül 
lehet rájuk hivatkozni. Ebből a szempontból a problémánk – az erdélyi magyar elit 
által ajánlott célok, értékek, normák legitimitása – három egymást részben átfedő 
hipotézissel közelíthető meg. Először, hogy az elit és „népe” nem rendelkezik közös 
normákkal, értékekkel. Másodszor, hogy a magánélet értékei ritkán jelennek meg a 
közéletben. Harmadszor, hogy még a hétköznapok, illetve a magánélet szintjén is 
nehezen találunk egy olyan világképet, amely tájékozódási keretként szerepelhetne az 
élet rövid és hosszú távú megtervezésében. 

Azt lehetne mondani, hogy nem a szellemi vagy politikai elit feladata megfogal- 
mazni egy ilyen jellegű világképet. De ennek ellentmond egyrészt az, hogy ezt a fel- 
adatot már vállalták. Másrészt pedig egy modern társadalomban, egy „absztrakt” poli- 
tikai közösségben az integráló erővel bíró jelentések, értékek kidolgozása és közvetí- 
tése szükséges, és az ilyen típusú társadalmakban ez valamilyen elit dolga. Az ered- 
mény nemcsak a „társadalom” integrációja, hanem az egyének széttöredezett társa- 
dalmi tapasztalatainak az integrációja is. A legitim rend léte tehát nemcsak az uralom 
elfogadását jelenti.24 

Ezt bizonyítja az is, hogy az erdélyi magyar elit által 1996 előtt javasolt (majd- 
nem kizárólagosan) szimbolikus politikát semmilyen formában nem lehetett vita tár- 
gyává tenni. Az erdélyi magyarság politikai képviselete az átmenet első hat évében – 
és sok tekintetben utána is – olyan pozícióban volt, amely nagyon megnehezítette az 
eredmények elvárását. Követeléseik gyakorlatilag a valós, mindennapi politika terüle- 
tén kívül estek. Egyszerre vezetett ez frusztrációhoz és a politikai elit feltétel nélküli 
elfogadásához. Köztudomású volt, hogy „igazi” hatalmuk nincs, és ennek megfelelő- 
en konkrét feladataik sem lehettek. Nem voltak döntési pozícióban, nem alkudozhat- 
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tak, és nem voltak eszközeik, hogy döntéseiket végre is hajtsák. Következésképpen 
nem lehetett felelőssé tenni őket az eredményekért. 

A felelősség hiánya odavezetett, hogy egyrészt az elit különböző csoportosulásai 
közötti viták nem jelenhettek meg súlyos problémaként. Ilyen körülmények között 
könnyű volt az elit és az erdélyi magyar társadalom közötti „harmóniát” is fenntarta- 
ni. Másrészt, az elit sohasem került olyan helyzetbe, amelyben döntéseik konfliktusba 
kerültek volna a helyi közösségek véleményével, helyi igazságaival. Harmadrészt, sem- 
mi sem kényszerítette őket arra, hogy újratárgyalják korábbi álláspontjukat. 

A helyzet 1996 novembere után változott meg jelentős mértékben. Az erdélyi 
magyar társadalmat képviselő politikai szervezet belépett egy kormánykoalícióba. Véget 
ért az az időszak, amikor tét és felelősség, eredmények nélkül is lehetett politizálni. 
Ráadásul az is kiderült, hogy a stratégiákat, az eredményeket vitatni is lehet, nemcsak 
elfogadni. Azzal is szembesülni kellett, hogy bizonyos esetekben semmibe kell venni- 
ük általános vagy helyi „magyar” véleményeket, szükségleteket még akkor is, ha ko- 
rábban éppen ők segítettek ezeknek a kidolgozásában. Ebben az új helyzetben a 
felelősen politizáló magyar elitnek meg kell tanulnia komolyan szembenézni a siker- 
telenség lehetőségével. Ugyanis 1996-ig – alkuhelyzet híján – tulajdonképpen nem 
kellett döntenie, nem kellett életbe léptetnie semmit, és így felelőssége sem volt. 
Minden felelősséget a kormányra, a „központi irányításra”, vagy akár a „románokra” 
lehetett kenni. Ha kérdésünk a legitimitás, illetve az érvényesség körül forog, akkor 
egyértelmű, hogy amióta felelős pozíciókat ragadott meg, sokkal komolyabban kellett 
volna venni a romániai magyar társadalomnak a politikai közösséggé való formálását. 
Ezzel viszont alkalmuk nyílt volna arra, hogy konkrét, pragmatikus célok kitűzésével 
és elérésével végre értékeik, céljaik, és eredményeik nemcsak legitimmé, hanem érvé- 
nyessé is válhassanak. 
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Weber, Max (1982a): A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. 
Budapest: Gondolat. 

Weber, Max (1982b): A világvallások gazdasági etikája. in A protestáns etika és a kapitalizmus 
szelleme. Budapest: Gondolat. 

Weber, Max (1987): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest: 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1. kötet. 
Weber, Max (1992): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest: 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1/2. kötet. 

1 A nyolcvanas években erre vonatkozóan csak Lengyelországban és Magyarországon végeztek kutatá- 
sokat. Ezek kimutatták, hogy a társadalom domináns értékei távol álltak mindattól, amit 1989 után egy 
polgári társadalom értékeinek tartunk. Lásd Hankiss (1988), Kolarska-Bobinska (1988), Marody (1988), 
(1991), (1992). 
2 A nyolcvanas években ezzel a témával azt akarták bizonyítani, hogy a régió lakosai rendelkeznek 
olyan hagyományokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy egy más értékeken alapuló 
társadalomban helytálljanak. Ma viszont, ha polgári vagy demokratikus értékekről beszélnek, akkor 
nagyon sokszor éppen arra utalnak, hogy még van tennivaló, az emberek „nem elég érettek”, és éppen 
a piacgazdaság, a demokratikus, polgári kultúra értékei hiányzanak. 
3 Erre jó példákkal szolgál Lipset és Bence elemzése. Lásd Lipset – Bence (1994a), magyarul Lipset – 
Bence (1994b). 
4 A civil társadalomról lásd D. Lőrincz (2002). A hatalmi pozíciókon kívülről radikálisan politizáló 
értelmiségi szerepéről lásd Koselleck (1988) és D. Lőrincz (1999). 
5 Nem tudunk semmilyen erre vonatkozó kutatásról. Csak visszaemlékezhetünk az értelmiségi körök- 
ben többé-kevésbé gyakran olvasott lapokra: Heti Világgazdaság, Népszabadság, jóval ritkábban Paris 
Match, Bild, Die Zeit, Der Spiegel, Time, Newsweek, stb. Hivatalos – külföldi vagy belföldi – megbízható 
adatokhoz, szaklapokhoz nem lehetett rendszeresen hozzájutni – vagyis semmilyen szakmai igénnyel 
nem lehetett tájékozódni arról, hogy milyen is a „nyugati valóság”. 
6 Nem tartom valószínűnek, hogy a magyar kisebbség tagjait a „földesurak” vagy a „burzsujok” 
visszatérésével lehetett volna rémisztgetni 1989 után – mint a román többség egyes rétegeit. 
7 A következő tárgyalás alapja Weber (1987), 37–64. old. 
8 Weber (1987), 54. old. 
9 Weber (1987), 58. old. 
10 Weber (1987), 59. old. 
11 Weber (1987), 59. old. 
12 Weber (1987), 58. old. 
13 Ez persze még nem zárja ki azt, hogy „kollégái” előtt eldicsekedjen tetteivel. Ezzel magyarázható az 
is, hogy Kelet-Európában az államtól lopni nem számított – és ma sem számít – szégyennek. Még olyan 
emberek között sem, akik amúgy megsértődnének, ha tolvajoknak tartanák őket. Az ok az, hogy egy- 
szerre több – akár ellentmondásos! – rend is érvényes lehet egy embercsoport számára. 
14 Weber (1987), 59. old. és Weber (1981), 161. old. 
15 Weber (1987), 59. old. 
16 Lásd Beetham (1991), 20. old. A közös vélekedések fontosságáról lásd még Lukes (1991), Warren 
(1993), Berger – Berger – Kellner (1973), és Biró (1996). 
17 Beetham úgy mutatja be a legitimációnak ezt a meghatározását, mintha jelentős előrelépés lenne 
Weber legitimitásfogalmához képest. Ennek ellenére, az általa felsorolt három elem megtalálható 
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Weber írásaiban is: az első a jogszociológiájában, a második a legitimációról szóló részekben, a 
harmadik meg a plebiszcitárius karizmatikus uralomra vonatkozó elképzelésében. 
Tulajdonképpen Beetham kritériumrendszere nagyon hasonlít arra, amit Talcott Parsons dolgozott ki a 
The Social System című munkájában. Itt a társadalom lehetőségét, azaz a társadalmi konszenzus és 
integráció gyökereit úgy írja le, hogy három ismérvhez kapcsolja: közös értékek, belsővé vált 
vélekedések, és társadalmi elfogadottság. Eszerint az egyén és a társadalom közti konfliktust a közös 
értékek, a közvetítő intézmények és az internalizált normák oldják fel. Weber ezzel ellentétben kizárta 
egy ilyen normatív konszenzus lehetőségét. Egyrészt azért, mert a végső értékeket nem lehet 
egyeztetni, másrészt meg azért, mert a modern világ varázstól való feloldása lehetetlenné tette az állam 
normatív legitimálását. Lásd Turner (1982), 367–368. old. 
18 Ezt megelőzően persze fel kellene tenni – vagy meg lehetne ismételni – a kérdést, hogy egyáltalán 
van-e „erdélyi magyar rend”, miben is áll ez, és mennyiben egységes. Ez egy nagyobb vizsgálat tárgya, 
amelyre most csak utalni tudunk. Válaszok: van, sőt, vannak, ezek témától függően többé-kevésbé 
kidolgozottak, és – természetesen – ellentétben is állhatnak egymással. 
19 A „világ” kifejezést itt abban az értelemben használjuk, ahogy azt a neofenomenológia kidolgozta. 
Lásd például Schütz (1967), Schütz (1990) [első kiadás 1962], Berger – Luckmann (1966), illetve ma- 
gyarul Berger – Luckmann (1998). 
20 A fogalmat először Biró A. Zoltán használta. Lásd Biró et al. (1995). 
21 Lásd erről Geertz (1973), 193–233. old. 
22 Lásd erről a témáról Lipset (1995), Held (1987), Huntington (1991), és Beetham (1991). 
23 Erről a témáról Weber vallásszociológiai írásai alapvető gondolatokat tartalmaznak. Lásd Weber 
(1982a), Weber (1982b), Weber (1992). Ezen kívül lásd még például Anderson (1992), Bell (1976), 
Berger P. L.–Berger B.–Kellner (1973), Berger–Luckmann (1966), Geertz (1983), Cohen (1985), 
Schluchter (1989), Somers–Gibson (1994). Eltérő álláspontot képvisel például Alfred Schütz. Lásd 
Schütz (1990) [1962]. 
24 Lásd Beetham (1991). 
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Markó Attila 

Az egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatása 

A kommunista rendszer összeomlása az egyéni szabadságjogok érvényesítésén 
és a kommunista uralom ledöntésén túl olyan új szemlélet kialakulásának nyitott teret, 
amely a modern piacgazdaság alapjainak letételéhez elengedhetetlenül szükséges. E 
szemlélet egyik pillére a magántulajdonhoz való jog, illetve annak szavatolása.1 Min- 
den posztkommunista állam alaptörvénye tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezé- 
seket, és ezzel párhuzamosan elindult a magántőke és a piac által szabályozott gazda- 
ság megteremtésének folyamata. Megalkotásra kerültek azok a jogszabályok, amelyek 
lehetővé teszik az egyéni vállalkozást, illetve a különböző gazdasági társaságok létre- 
hozását. Ugyanakkor minden posztkommunista állam, a helyzetének függvényében, 
igyekezett kárpótolni azokat, akiktől a kommunista rendszer javaikat elrabolta. 

A kárpótlási folyamatban térségünk országai esetenként igen eltérő megoldáso- 
kat találtak, annak függvényében, hogy a hangsúlyt a természetbeni kárpótlásra he- 
lyezték-e, vagy pedig a kompenzációs kárpótlásra. Ebben a tanulmányban nem cé- 
lunk a különböző tulajdonformák visszaállításának kimerítő elemzése. Nem térünk ki 
a termőföldek, erdők és más mezőgazdasági rendeltetésű vagyonok helyzetére, csu- 
pán a belterületi ingatlanok, és különösen az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásá- 
nak folyamatára. A továbbiakban az „ingatlanok” és az „ingatlan-visszaadás” kifeje- 
zések alatt a belterületi ingatlanok illetve azok visszaszolgáltatása értendő. Mindenek- 
előtt azonban szeretném bemutatni néhány volt kommunista ország jogi keretét. 

A volt Cseh és Szlovák Köztársaság a természetben történő kárpótlásra he- 
lyezte a hangsúlyt. Az 1990-es évi 403-as számú törvény valamint az 1991-es évi 87- 
es számú törvény szabályozza „a magántulajdont ért igazságtalanságok következményeinek 
enyhítését”, megjelöli a törvény hatálya alá tartozó ingatlanok körét, és kimondja, hogy 
kizárólag azok az ingatlanok adhatók vissza, amelyek a törvény hatályba lépésekor az 
állam tulajdonában vannak és azok, amelyeket az állam törvénytelen úton vagy privi- 
légiumok útján juttatott egyes magánszemélyek vagy jogi személyek tulajdonába. A 
természetben történő visszaszolgáltatás alól kivételt képeznek azok az ingatlanok, 
amelyek már nem léteznek, vagy amelyek már nem használhatók eredeti rendelteté- 
süknek megfelelően. Ilyen esetben a 87/1991-es törvény pénzbeni kártérítést állapít 
meg. Ugyancsak pénzbeni kárpótlás jár azokért az ingatlanokért is, amelyek értéke rá- 
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építés vagy átalakítás során sokkal nagyobb, mint az államosítás pillanatában, illetve 
azokért, amelyek elválaszthatatlanul hozzánőttek egy másik ingatlanhoz. Amennyiben 
a visszajuttatott épületet harmadik személyek érvényes bérleti szerződéssel használ- 
ják, az ingatlan bérlőkkel együtt „kerül vissza”, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti szer- 
ződés a törvény hatálybalépésétől számított további 10 évre érvényes. Fontos rendel- 
kezése a 403/1990-es törvénynek, hogy kizárólag cseh vagy szlovák állampolgárságú 
személyek – illetve ezek ugyancsak cseh vagy szlovák állampolgárságú örökösei – 
igényelhetik vissza ingatlanaikat. 

Németország is szabályozta a volt Német Demokratikus Köztársaság terü- 
letén elkobzott javak visszaszolgáltatását. Az újraegyesülési megállapodás – ez tartal- 
mazza ugyanis a visszaszolgáltatás alapvető elveit és szabályait – a természetben tör- 
ténő kárpótlást helyezi előtérbe, kivételt képeznek azok az ingatlanok, amelyek már 
nem léteznek, vagy amelyek tulajdonjogát harmadik személyek jóhiszeműen szerez- 
ték meg. Rendkívül tág körben szabályozza az elkobzás körülményeit, amelyek a köz- 
ismert államosításon és jogcím nélküli kisajátításon túl kiterjed a zárolásra, erőszakos 
adomány útján történő elvételre, illetve a tulajdonról való lemondás más formáira is. 
Ugyancsak szinte egyedülálló módon egy olyan szabályt is tartalmaz, miszerint vissza 
kell szolgáltatni azokat az ingatlanokat is, amelyek 1933 és 1945 között faji, politikai 
vagy vallási alapon kerültek az állam tulajdonába.2 A pénzben történő kárpótlást ak- 
kor alkalmazzák, ha az ingatlan már nem létezik, ha annak harmadik személy jóhi- 
szemű tulajdonosa, ha az eredeti állapotához képest jelentős módon átalakult, ha köz- 
intézmény működik benne, valamint akkor, ha kereskedelmi rendeltetésű, és a termé- 
szetbeni visszaszolgáltatás leállítaná vagy jelentős mértékben csökkentené az abban 
zajló kereskedelmi tevékenységet. Ezekben az esetekben a kártérítést államkötvények 
formájában állapítják meg, melyek átválthatósága 2004-ben kezdődik el. 

Horvátország is a kompenzációs formában történő kárpótlásra fektette a 
hangsúlyt, a kárpótlás részben pénz formájában, részben pedig értékpapír formájában 
valósult meg. A visszaigényelt ingatlanok értékének 25%-át készpénzben fizették ki, a 
hátralévő részt pedig értékpapír formájában, melyek mind a mai napig forgalomban 
vannak az értéktőzsdén. 

Albánia is rendezte valamelyest az elkobzott ingatlanok kérdését, bár a vissza- 
szolgáltatást nem valósította meg in integrum. Ha az ingatlan nem került vissza jogos 
tulajdonosához, akkor értékének megfelelően állampapírokat bocsátottak az igénylő 
rendelkezésére, aki azokat – akárcsak a Romániában a ’90-es évek közepén jól ismert 
„kuponokat” – felhasználhatta a privatizációs folyamatban, illetve házépítés céljára 
elkülönített belterületek vásárlására. 2000. január 1. óta ezek az értékpapírok kész- 
pénzre is átválthatók, kifizetésükre a kormány 5 éves határidőt szabott. 

Magyarországon a kárpótlási jogszabályok az 1991-es évi XXV-ös számú tör- 
vény és az 1992-es évi XXIV-es számú törvény, ám Magyarország abban tér el a 
többi országtól, hogy a kárpótlást nem természetben valósítja meg, hanem kompen- 
zációs formában, a mindenki számára jól ismert „kárpótlási jegy” elnevezésű értékpa- 
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pírban, melynek sajátossága, hogy az értékpapírpiacon forgalmazható. Magyarország 
is alkalmazza azt a megoldást, miszerint kárpótlás jár nemcsak a kommunista rend- 
szerben, hanem az 1939 és 1949 között elszenvedett sérelmekért is. Mivel a magyar- 
országi kárpótlási rendszer számunkra ismertebb, ezért itt egyetlen elemre szeretnénk 
kitérni: a kárpótlás „plafonált” jellegére, azaz arra, hogy a magyarországi kárpótlási 
törvény felső értékhatárt szab meg. Érdemes erre felfigyelni, mert Romániában most 
készül az a kárpótlási törvény, mely megszabja a kártérítést azokra az esetekre, ami- 
kor az ingatlanok természetben történő visszaszolgáltatását a törvény nem teszi lehe- 
tővé. A romániai törvénytervezet kidolgozói abban a „kellemetlen” helyzetben van- 
nak, hogy nem tehetik meg azt, ami Magyarországon működött: felső határt szabni a 
kártérítésre.3 Miért? A válasz egyszerű: az Európa Tanács Emberi Jogi Bírósága olyan 
kárpótlási határozatokat hozott (szép számmal) egyedi esetekben Románia ellen, 
amelyekben reálértékben állapítja meg a kártérítést. Amennyiben tehát Románia kár- 
pótlási törvényt alkot, akkor abban nem szabhatja meg a felső határt, tekintettel az 
Emberi Jogi Bíróság precedensértékű határozataira. Természetesen ez jelentős több- 
let-terhet jelent majd a költségvetésre, és a magyarországihoz képest hosszabb lefu- 
tásúvá teszi a kárpótlási folyamatot. Amennyiben Románia mindjárt a ’90-es évek ele- 
jén – amikor még nem volt az Európa Tanács tagja, így az Emberi Jogi Bíróság hatás- 
köre se terjedt volna ki rá – rendezte volna a vagyonvisszaadás kérdését, akkor meg- 
tehette volna azt, amit Magyarország. Természetesen ezek kommentárok, különben 
nem vagyok híve a részleges kárpótlásnak, annak ellenére, hogy számos esetben ez a 
racionálisabb megoldás.4 Magyarország viszonylatában ki kell emelni azt is, hogy az 
egyházi ingatlanok esetében a természetben történő kárpótlás mellett döntöttek, ezt a 
folyamatot egyedi elbírálásos rendszerben 2011-ig kívánják lezárni. 

E néhány „sorstárs” ország példájának bemutatása után tekintsük át, hogyan 
alakult az ingatlan-visszaadás folyamata Romániában. Az 2000 előtti jogszabályokra 
illetve próbálkozásokkal (pl. az 1995-ös évi 112-es számú lakástörvény és a bérlők 
védelméről szóló 1999-es évi 40-es számú sürgősségi kormányrendelet illetve ezek 
alkalmazása) most nem foglalkozunk, bár ezek is megérnének egy külön tanulmányt. 
A 2000-es év előtti időszakból mindössze négy jogszabály bemutatása szükséges itt, 
ezek mindegyike rögzített számú ingatlan természetben történő visszaszolgáltatásáról 
rendelkezik. 

1996-ban, amikor az RMDSZ kormánykoalíciós szerepet vállalt, a kormány- 
program részévé tette az egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatásának kér- 
dését, akárcsak mindennemű elkobzott vagyon visszaszolgáltatását. Az 1996-os kor- 
mányváltás előtt is több ízben történtek szabályozási kísérletek ebben a vonatkozás- 
ban – a zsidó hitközség és rendkívül erős nyugati nyomás hatására –, ám az akkori 
kormányzat utolsó évében már nem történtek konkrét lépések. 1997 elején a frissen 
megalakult Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatalnál az első komolyabb feladat épp egy 
korábban függőben maradt kormányrendelet véglegesítése volt, melynek tárgya 6 zsi- 
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dó ingatlan visszaszolgáltatása.5 Ez az 1997-es évi 21-es számú sürgősségi kormány- 
rendelet törte meg a jeget az egyházi és közösségi vagyonok visszaadása terén, bár – 
utólag visszatekintve – szövege kezdetleges, és joghatásait tekintve sem érte el célját 
teljes mértékben. A rendelet közalapítványt hoz létre a zsidó ingatlanok visszaigény- 
lésére és a visszaszolgáltatott vagyon kezelésére, ennek az alapítványnak az adminisz- 
trálására a Zsidó Vagyonok Visszaszolgáltatásának Világszervezete (WJRO) és a Ro- 
mániai Zsidó Hitközségek Szövetsége hivatott (FCER). Ennek a rendeletnek egye- 
düli, ma is ható eredménye éppen ez a kitűnő lobbihálózattal és apparátussal működő 
Caritatea nevű alapítvány. 

A 21/1997-es sürgősségi kormányrendelet elfogadása után elérkezettnek tűnt 
az idő a történelmi magyar egyházaktól és a kommunista rendszer idején betiltott 
magyar civil szervezetektől elkobzott ingatlanok sorsának a rendezésére. Így született 
meg a 13/1998-as sürgősségi kormányrendelet, amely 17 ingatlan visszaszolgál- 
tatásáról rendelkezik. Ez a rendelet vezeti be azt a későbbiekben is alkalmazott 
eljárást, miszerint egy különleges bizottság megvizsgálja a mellékletben szereplő in- 
gatlanok iratcsomóját (telekkönyvi kivonatok, vagy más bizonyító okiratok, illetve az 
ingatlan jelenlegi jogi helyzete), és egy úgynevezett „megállapítási jegyzéket” bocsát 
ki. Ennek a jegyzéknek az alapján a jogosult és az állam megfelelő képviselője (állami 
intézmény, települési önkormányzat stb.) átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, mely 
tartalmazza a felek jogait és kötelességeit. 

Ez a rendelet csak nagyon kis mértékben került alkalmazásra. Ennek oka egy- 
részt a rendelet szövegében keresendő, hisz az átadás-átvételi jegyzőkönyveknek ak- 
kora jogi súlyt ad, hogy annak hiánya gyakorlatilag lehetetlenné teszi az ingatlan telek- 
könyvezését. Amennyiben valamelyik fél megtagadja egy ilyen jegyzőkönyv aláírását, 
akkor nem válik teljessé a rendelet által rögzített jogi folyamat, és az ingatlan nem 
kerül vissza eredeti tulajdonosához. Ez történt például a kolozsvári református teoló- 
giához tartozó egyik épülettel, melynek átadás-átvételi jegyzőkönyve 1998 óta húzó- 
dott és csak 2002-ben sikerült véglegesíteni. Az akadályok másik körét a politikailag 
agyonvitatott esetek képezték. Ebben a rendeletben szerepeltek ugyanis azok az in- 
gatlanok, amelyek mind a mai napig politikai vita tárgyát képezik: a nagyváradi római 
katolikus püspöki palota (ma Kőrösvidéki múzeum), az ugyancsak nagyváradi refor- 
mátus püspöki palota, a gyulafehérvári Batthyaneum épülete, a temesvári Magyar 
Ház, a temesvári Szerb Ház. Valamennyi felsorolt épület szellemi és reálértéke felbe- 
csülhetetlen, igénylőik számára szimbólumértékű. A rendelet elfogadása után a felso- 
roltak mindegyike azonnal per tárgyává vált, és ezek a perek többségükben ma is 
folynak. 

Nem hagyható szó nélkül az sem, hogy mind a 2000 előtti, mind pedig a 2000 
utáni művelődési miniszter több ízben kijelentette, hogy sem a Batthyaneum, sem a 
nagyváradi római katolikus püspöki palota visszaszolgáltatásához nem fog hozzájá- 
rulni. Ilyen nyilatkozatok kapcsán felmerülhet a kérdés, milyen súlya van egy törvény- 
nek, ha egy miniszter „csak a holttestén át” teszi lehetővé annak az alkalmazását... 
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A 13/1998-as számú kormányrendelet hiányosságaiból okulva az 1999-ben el- 
fogadott 83-as számú sürgősségi kormányrendelet több tekintetben előrelépést ho- 
zott. Melléklete 35 ingatlant tartalmaz, és a rendelet szövege is igyekezett kiküszö- 
bölni a korábbi rendelet ellentmondásait. Bár megtartotta az eljárás lényegi elemeit, 
mégis hatékonyabbá és alkalmazhatóbbá tette a visszaszolgáltatást. Megmaradt az a 
szabály, miszerint a mellékletben szereplő ingatlanok iratcsomóját egy különbizottság 
vizsgálja meg, ám ennek létszáma a korábbi 16-ról 3 főre csökkent. Csökkent a köte- 
lező átadás-átvételi jegyzőkönyv jogi súlya, bár továbbra is problémát jelentett annak 
hiánya. Megnőtt viszont a bizottság által kibocsátott megállapítási jegyzék jogi jelen- 
tősége, ennek birtokában a legtöbb esetben sikerült telekkönyveztetni is a visszaka- 
pott ingatlan tulajdonjogát. 

Továbbra is megoldatlan maradt az ingatlanok használati jogának kérdése. Rend- 
kívüli eredmény volt, hogy sikerült elfogadtatni egy olyan rendelkezést, melynek értel- 
mében további ingatlanok visszaszolgáltatásához nem szükséges újabb kormányren- 
delet vagy törvény, hanem ennek a rendeletnek a melléklete egyszerű kormányhatá- 
rozattal bővíthető. Ez a rendelkezés egyrészt nagymértékben lerövidítette a jogsza- 
bály elfogadásának amúgy is rendkívül bonyolult és hosszadalmas útját, másrészt e 
törvényi felhatalmazás útján a kormány saját hatáskörébe vonta ennek a kérdésnek a 
további rendezését. 

A rendelet elfogadásakor ugyanis még nem volt kilátásban egy átfogó vagyon- 
visszaszolgáltatási törvény elfogadása, így – legalábbis átmenetileg – jó megoldásnak 
ígérkezett az egyedi szabályozás, „csomagonként” 20-30 ingatlan visszaadásáról 
rendelkező kormányhatározatok elfogadása. A koalíciós kormányzat ideje alatt 
egyetlen ilyen kormányhatározat született (1334/2000 számú KH), mely a 83-as 
kormányrendelet mellékletét 37 újabb ingatlannal egészítette ki. 

2000. június 29-én a kormány elfogadta az egyes egyházi ingatlanok visszaadá- 
sáról szóló 94-es számú sürgősségi kormányrendeletet, mely minden Romániában el- 
ismert egyháznak püspökségenként 10-10 ingatlant juttat vissza. Ennek a rendeletnek 
a hatására azonban soha egyetlen ingatlan sem került vissza az egyházakhoz, hisz egy- 
részt az eljárás bonyolultsága, másrészt a rendelet által előírt számtalan kormányha- 
tározat elfogadása gyakorlatilag lebénította a jogszabályt. 

Áttekintve az 1996–2000 között elfogadott jogszabályokat és az azokban sze- 
replő ingatlanokat, az alábbi összesítő táblázat tartalmazza az illető jogszabályokban 
foglalt ingatlanok számát, valamint azon ingatlanok számát, amelyekre a különleges 
bizottság kibocsátotta a megállapítási jegyzéket. 

Az alábbi táblázat természetesen nem tartalmazza a fizikailag is ténylegesen 
visszakerült ingatlanok számát, erre pontos adataink nincsenek, tekintettel arra, hogy 
nem minden esetben sikerült birtokba venni az épületet, bár a telekkönyvi átírás 
megtörtént. Az érintett egyházak képviselői által benyújtott legfrissebb kimutatás 
szerint ezek száma nem haladja meg a 20-at. 
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Igénylő Jogszabály száma 
Jogszabályban 

ingatlanok száma 
Jóváhagyott 

ingatlanok száma 

Zsidó hitközség 

21/1997 SKR 
112/1998 KR 
83/1999 SKR 
1334/2000 KH 

42 40 

Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekség 

13/1998 SKR 
83/1999 SKR 
1334/2000 KH 

8 7 

Temesvári Római 
Katolikus Püspökség 

83/1999 SKR 2 0 

Nagyváradi Római 
Katolikus Püspökség 

13/1998 SKR 
83/1999 SKR 
1334/2000 KH 

6 5 

Szatmárnémeti Római 
Katolikus Püspökség 83/1999 SKR 2 2 

Királyhágómelléki 
Református 
Egyházkerület 

13/1998 SKR 
83/1999 SKR 
1334/2000 KH 

4 4 

Erdélyi Református 
Egyházkerület 

112/1998 KR 
83/1999 SKR 
1334/2000 KH 

7 7 

Unitárius Püspökség 13/1998 SKR 
83/1999 SKR 2 1 

Kolozsvári Evangélikus 
Püspökség 

13/1998 SKR 
83/1999 SKR 

2 2 

Civil szervezetek 
ingatlanai 

13/1998 SKR 3 1 

Összesen magyar ing.  36 28 
Német közösség 13/1998 SKR 

1334/2000 KH 7 2 

Görög közösség 13/1998 SKR 
83/1999 SKR 

3 3 

Szerb közösség 13/1998 SKR 
83/1999 SKR 

2 0 

Bolgár közösség 13/1998 SKR 1 0 
Török közösség 13/1998 SKR 1 0 
Örmény közösség 13/1998 SKR 1 1 
Szlovák közösség 83/1999 SKR 1 1 
Ukrán közösség 83/1999 SKR 1 0 
Lengyel közösség 13/1998 SKR 1 0 

* SKR – Sürgősségi Kormányrendelet 
KR – Kormányrendelet 
KH – Kormányhatározat   
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Az ingatlan-visszaadási folyamatban – ingatlan alatt belterületi ingatlant értünk, 
az elemzés nem terjed ki mezőgazdasági földterületekre és erdőkre – a tényleges áttö- 
rést a 2001 elején elfogadott 10-es számú törvény jelentette. Ez az első olyan átfogó 
jogszabály, mely ténylegesen kárrendezési jellegű, ugyanis a különböző ingatlanok ter- 
mészetbeni visszaszolgáltatásán túl megoldást nyújt arra az esetre is, ha ez a termé- 
szetbeni visszaadás objektív okok miatt nem lehetséges. A törvény hatálya kiterjed az 
1945. március 6. és 1989. december 22. között magánszemélyektől vagy jogi szemé- 
lyektől elkobzott ingatlanokra. A jogi személyek esetében az igénylőnek igazolnia kell 
a jogfolytonosságot, illetve – amennyiben a jogi személy működését az említett 
időszakban betiltották – az újjáalakult jogi személy jogutódlását. 

A kárrendezés fő szabálya a természetben történő visszaszolgáltatás. A törvény 
különleges szabályokat tartalmaz azokra az esetekre, amikor a természetbeni vissza- 
juttatás nem lehetséges. A legfontosabb ilyen esetek a követezők: 
– az épület már nem létezik (részben vagy egészében lebontották), 
– az épületekben oktatási, egészségügyi, szociális vagy művelődési intézmények 
vannak, illetve más országok vagy nemzetközi szervezetek romániai képviselete 
bérli, 
– az épületek koncessziós, lízing- vagy más szerződés tárgyát képezik, amennyiben 
az igénylő ezt külön kéri. 

A törvény a kártérítés két módozatát teszi lehetővé: értékpapír formájában vagy 
csereingatlan formájában. Az előbbi esetben a kártérítés kizárólag a privatizációs fo- 
lyamatban használható értékpapírok, vagy pedig a tőkepiacon már forgalomban lévő 
részvények formájában történik. Számos esetben az igénylő választhat, a természet- 
ben történő visszaszolgáltatás helyett kártérítést kérhet, illetve választhat a törvény- 
ben megjelölt kártérítési lehetőségek közül. 

Rendkívül fontos a 10/2001-es törvény 8. szakaszának (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezés, miszerint az állam által az egyházaktól vagy a nemzeti kisebbségektől 
elkobzott ingatlanok sorsát különleges jogszabályok rendezik majd. 

E két területet szabályozó jogszabályok közül az egyházi ingatlanok visszaszol- 
gáltatását rendező törvény már megszületett, Románia Parlamentje 2002. július 11-én 
fogadta el az 501-es számú törvényt, mely a 2000 évi 94-es számú sürgősségi kor- 
mányrendelet módosított és bővített formája. A korábbi, püspökségenként 10-10 in- 
gatlan visszaadásáról rendelkező cikkely törlésével lehetővé vált az egyházaktól elkob- 
zott valamennyi ingatlan visszaigénylése, ugyanakkor a jogszabály számos olyan ren- 
delkezéssel bővült, amelyek lehetővé teszik a természetben nem visszaadható ingat- 
lanokért járó kártérítést. Pontokba szedve az 501/2002-es törvény legfontosabbnak 
ítélt rendelkezései: 
– csak létező épület és a hozzá tartozó telek képezi visszaszolgáltatás tárgyát, 
– lehetőség van kivétel nélkül minden ingatlan természetben történő visszaadására, 

még akkor is, ha az épületben közintézmények (iskolák, kórházak, művelődési 
házak, diplomáciai rendeltetésű épületek stb.) működnek, azzal a kikötéssel, 
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hogy az új tulajdonos köteles az épület jelenlegi rendeltetését további maximum 
5 évig fenntartani, használati jogát meghatározott bér ellenében átengedni az 
illető intézménynek, 
– az egyházak minden ingatlanra vonatkozóan külön kérelmet kell előterjesszenek, 

melyet egy öttagú Különbizottság vizsgál át, ezt a Különbizottságot a 10/2001- 
es törvény alkalmazását felügyelő Kormányhivatalnak erre a célra létrehozott 
szakértői titkársága segíti, 

– a törvény által létrehozott Különbizottság az iratcsomó megvizsgálása után dönt 
a visszaadásról, döntése alapján (amennyiben a felek nem támadják meg bírósági 
úton) annak jogerőre emelkedésekor az ingatlant telekkönyvezni lehet, 

– az állam által 1989 után elidegenített ingatlanok esetében a kérelmező kártérí- 
tésre jogosult, amennyiben a bíróság jogerősen kimondja az elidegenítés tör- 
vényességét (ebből egyértelműen az is következik, hogy amennyiben a bíróság 
érvényteleníti az elidegenítés alapjául szolgáló szerződést, akkor az ingatlan 
természetben visszajár). 

Tagadhatatlan, hogy rendkívüli jelentősége és számos pozitív rendelkezése mel- 
lett a törvénynek van néhány hiányossága is. Ezek közül fontos: a törvény nem ren- 
delkezik a lebontott, vagy az 1989 előtt elidegenített ingatlanok sorsáról. A törvény 1. 
szakasza egyértelműen kimondja, hogy csak azok az ingatlanok képezik a törvény 
tárgyát, amelyek jelen pillanatban létező épületekből és a hozzájuk tartozó telekből áll- 
nak. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek az 1989. december 22-e után az állam 
által elidegenített ingatlanok, amelyekre a törvény kártérítést állapít meg.6 Minden 
más eset kapcsán a törvény egyszerűen hallgat, és semmilyen megoldást nem kínál, 
annak ellenére, hogy sem a lebontásért, sem pedig az 1989 előtti elidegenítésért nem 
hibás és nem vonható felelősségre az egyház. Számomra érthetetlen, hogy miért kü- 
lönbözik az igénylő egyház szempontjából az 1989 előtt történt elidegenítés követ- 
kezményeinek jogi megítélése az 1989 utániakétól. 

Az egyelőre válasz nélkül maradt dilemmákat félretéve, a továbbiakban tekint- 
sük át a törvény alkalmazásának néhány gyakorlati elemét. 

A 2002-es évi 501-es számú törvény megjelöli az ingatlan-visszaigénylések ké- 
relmeinek határidejét: a hatálybalépéstől számított 6 hónapon belül minden egyházke- 
rületnek be kellett nyújtania a kerülethez tartozó egyházközségek igényeit. Ez a ha- 
táridő január 31-re esett, időközben azonban a 184/2002-es számú sürgősségi kor- 
mányrendelet ezt 30 nappal hosszabbította meg, így a végső határidő 2003. március 
2-a volt. Eddig az időpontig közel 8000 kérelmet iktatott a Különbizottság szakértői 
titkársága, ezeknek a kérelmeknek majdnem felét a görög-katolikus egyház és a zsidó 
hitközség kérelmei teszik ki. A történelmi magyar egyházak együttesen kb. 1800 ké- 
relmet nyújtottak be (a négy római katolikus püspökség együtt több mint 800, a két 
református szintén 800 fölötti, az unitárius egyház 84, az evangélikus egyház 19 
kérelmet nyújtott be), ehhez adódnak a közvetlenül Vatikán alárendeltségében műkö- 
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dő fontosabb szerzetes- és apácarendek igénylései, összesen mintegy 50 kérelem. Ki- 
hangsúlyozandó, hogy a benyújtott kérelmek száma nem azonos a visszaigényelt 
ingatlanok számával, egy kérelem esetenként több ingatlant vagy egész épületcso- 
portot tartalmaz (pl. iskola és a hozzá tartozó bentlakás, művelődési ház és paplak 
ugyanazon a telken), így nyilvánvaló, hogy a visszaigényelt épületek száma jóval 
nagyobb a kérelmek számánál, és becsléseim szerint a történelmi magyar egyházak 
tekintetében a visszaigényelt ingatlanok száma meghaladja a 2000-et. 

Bár a kérelmek benyújtását követően a Különbizottság döntéshozataláig az 
eljárás nem túlzottan bürokratikus, mégis esetenként ez hosszabb időt is igénybe 
vehet. Ennek oka a legtöbb esetben egyrészt az igények hatalmas mennyisége a szak- 
értői titkárság létszámához viszonyítva (összesen 4 személy, ebből három jogász), 
másrészt az ingatlanok iratcsomóinak hiányosságai. 

A kérelmező egyháznak minden visszaigényelt ingatlan esetében a kérelemhez 
csatolnia kell a tulajdonlást igazoló iratokat, eredeti vagy hiteles másolat formájában. 
Ez a történelmi magyar egyházaink esetében leggyakrabban a telekkönyv, vagy annak 
kivonata, melyből ki kell, hogy derüljön egyrészt az egyház egykori tulajdonjoga, más- 
részt az államosítás ténye. Az egyházak részére az okirat-szolgáltatási kötelezettség 
ezzel véget ér, minden egyéb – a bizottság számára elengedhetetlenül fontos – irat 
beszerzése a szakértői titkárság feladata. A legfontosabb ilyen jellegű okirat a polgár- 
mesteri hivatalok által kibocsátott igazoló irat, mely az ingatlan jelenlegi jogi helyze- 
tének leírását tartalmazza. Ebből elsősorban a jelenlegi tulajdonos és a használati jog 
élvezője kilétének kell egyértelműen kiderülnie, valamint tartalmaznia kell az ingatlan 
rendeltetését. Ugyanakkor rendkívül fontos a bizottság szempontjából az is, hogy mi- 
lyen mértékben őrizte meg az ingatlan az építéskori alakját: végeztek-e szerkezeti áté- 
pítést, hozzátoldást, tetőemelést stb., illetve a hozzátartozó telek mérete azonos-e a 
telekkönyv szerint az egyház egykori tulajdonát képező telek méretével (előfordulhat 
ugyanis, hogy a telek adott része a községi vagy városrendezési tervek következtében 
már közterületté vált, vagy más tulajdonoshoz került. Ezeknek az iratoknak a beszer- 
zése igen nehézkes, hisz számos esetben a polgármesteri hivatalok első fázisban csak 
annyit közölnek, hogy a szóban forgó ingatlan köztulajdon, de a fenti információk 
egyike sem derül ki az irat tartalmából. Ilyenkor a szakértői titkárság kénytelen 
ismételten felszólítani a polgármestereket, hogy a leküldött iratot a kért informá- 
ciókkal egészítsék ki. 

A bizottság számára akkor válik teljessé egy iratcsomó, amennyiben a csatolt 
dokumentumokból minden kétséget kizáróan kiderülnek az alábbi információk: 
– az igénylő egyház 1945. március 6-án (vagy ezt az időpontot követően az álla- 

mosításig) még tulajdonosa volt a visszaigényelt ingatlannak, 
– bizonyított az államosítás vagy a jogcím nélküli elkobzás ténye, 
– az épület és a hozzá tartozó telek jelen pillanatban is létezik, és ezt igazolja a 

helyi hatóság (polgármester), 
– a polgármesteri hivatal irataiból kiderül az ingatlan jelenlegi rendeltetése és birtokosa. 
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Ezen kívül, amennyiben az ingatlant 1989. december 22-e után elidegenítették 
(erre vonatkozóan a perindítás lehetőségéről és más jogközvetkezményekről már 
korábban írtam), a bizottság döntésének megalapozásához szükség van az elidege- 
nítés alapjául szolgáló szerződés érvényességének vagy érvénytelenségének a meg- 
állapításáról szóló jogerős bírósági döntésre. Ennek következtében a bizottság kétféle 
módon járhat el: ha a bíróság megállapította az elidegenítés jogtalanságát, akkor az 
ingatlan visszaszáll az állam tulajdonába, tehát a bizottság a természetben történő 
visszaszolgáltatás mellett dönt. Amennyiben a bíróság jogosnak ítélte meg az elide- 
genítést, akkor a megoldás az alternatív kárpótlás. Ugyancsak kártérítésben részesül 
az az igénylő is, aki ugyan elmulasztotta kérni az elidegenítési szerződés bírói úton 
történő megsemmisítését, ám az iratokból kiderül, hogy az ingatlan harmadik személy 
tulajdonát képezi. 

Hogyan tovább? 

A fenti leírásból is kitűnik, hogy a döntések előkészítése meglehetősen bonyo- 
lult, annak ellenére, hogy a törvénybe foglalt eljárás nem tűnik bürokratikusnak. De 
szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság célja a megalapozott és a megfelelően 
indokolt döntések meghozatala. Hisz nem sokat érünk azzal, ha mellőzzük az alapos 
áttekintést, hisz a bizottság döntései ellen a bírósághoz lehet fordulni. És minden 
megalapozatlan döntés bírósági megtámadásával számos pernek tennénk ki nemcsak 
a bizottságot, de az igénylő egyházakat is, nem beszélve arról, hogy az esetleges ilyen 
jellegű perek miatt beláthatatlan időre halasztódna a szóban forgó ingatlanok vissza- 
adása. 

Elképzelhető, hogy az eredeti elképzelésekhez képest jóval később születik 
meg az első döntés. De minden bizonnyal „az első lépés a nehéz” alapon a többit 
már sokkal könnyebben és kellő alapossággal hozza majd meg a bizottság. Nem ha- 
nyagolhatjuk el ebből a szempontból a kormánypárt politikai szándékát sem: tekin- 
tettel arra, hogy 2004 választási év lesz, a kormánypárt minden bizonnyal (és erre 
meglehetősen pontos információink vannak) nem kívánja majd átvinni az ingatlan- 
ügyeket a következő évre. Cél nemcsak az egyházi ingatlanok kérdésének rendezése, 
hanem a mezőgazdasági földterületek és erdők visszaszolgáltatásának befejezése, va- 
lamint a 10/2001-es törvény alkalmazásának a természetben történő visszaszolgálta- 
tásokat illető lezárása. További elemzés tárgya marad a kárpótlási törvény, melynek 
jelenlegi tervezete magába foglalja mind a 10/2001-es törvény, mind pedig az egyházi 
ingatlanok esetén a természetben vissza nem adható ingatlanokért járó kártérítés 
módozatait és mértékét. 

És ha már a kárpótlási törvény tervezete került szóba, említést érdemel az a 
jogszabálycsomag, amelynek elkészítése illetve véglegesítése folyamatban van. 
Mindenekelőtt szót kell ejteni a bérekről szóló kormányhatározat-tervezetről. Mint 
ismeretes, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása – az elidegenítések esetét kivéve – 
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minden esetben természetben történik, még akkor is, ha az épületben közintézmény 
működik (oktatási, egészségügyi, művelődési intézmény, diplomáciai képviselet stb.), 
eltérően például a 10/2001-es törvény rendelkezéseitől, melyek nem teszik lehetővé 
ilyen esetekben a természetben történő visszajuttatást. Az ilyen rendeltetésű épületek 
tulajdonjoga visszakerül a kérelmező egyházhoz, azzal a megszorítással, hogy a tulaj- 
donos (az egyház) köteles fenntartani az épület rendeltetését további maximum öt 
évig. Erre az időre – a készülő kormányhatározat szerint – a használati jogot élvező 
intézménnyel bérleti szerződést köt, a bérleti díj nagyságára pedig, megegyezés hiá- 
nyában, a kormányhatározat mellékletében szereplő összegek az irányadók. 

A jogalkotás terén új elemnek minősül a közösségi ingatlanok visszaszolgál- 
tatásáról szóló készülő törvény, mely az egyházi ingatlantörvény mintájára, ugyan- 
olyan eljárással kívánja rendezni a kisebbségi közösségek keretén belül létező civil 
szerveződések (pl. Erdélyi Múzeum Egyesület, Erdélyi Magyar Közművelődési Egye- 
sület) és szakmai vagy rétegszervezetek egykori ingatlanvagyonának helyzetét. Az el- 
járás azonos az 501/2002-es számú törvény által meghatározott eljárással, azzal a 
különbséggel, hogy a különböző szerveződéseknek igazolniuk kell a jogutódlást. Ha 
az illető szervezet megszakítás nélkül működött a kommunista rendszer alatt a mai 
napig, a jogutódlás kérdése nem kétséges, amennyiben azonban a szervezetet a kom- 
munista rendszer betiltotta, akkor az 1989 után újraalakult szervezetnek a bizonyító 
okiratokon kívül csatolnia kell a kérelemhez a jogutódlást megállapító bírósági vég- 
zést is. Formailag ez az új törvény a 83/1999-es számú sürgősségi kormányrendeletet 
elfogadó törvény lesz, a fentieknek megfelelő új, kiegészített tartalommal. 

Jogi összegzésként megállapíthatjuk, hogy az ingatlanok visszaszolgáltatásának 
három alaptörvénye van (10/2001, 501/2002 és a készülő közösségi ingatlantörvény), 
ezekhez kapcsolódnak a jogszabályok alkalmazási normái, majd a minden tulajdon- 
formára egyformán vonatkozó kárpótlási törvény, illetve a bérleti viszonyok rende- 
zését szabályozó kormányhatározat. Ebből a jogszabálypiramisból két törvény elké- 
szült, tervezeti stádiumban van a kárpótlási törvény és a bérletről szóló kormány- 
határozat, a közösségi ingatlantörvény vitája pedig zajlik a román Parlament Szená- 
tusának jogi bizottságában. 

Végezetül nem kellene szó nélkül hagyni az ingatlan-visszaadás kérdésének po- 
litikai környezetét sem, bár elemzésünk alapvetően szakmai jellegű. Ha az imént vá- 
zolt jogszabálypiramis egészét nézzük, nem lehet nem észrevenni, hogy e piramis 
minden jogszabálya az RMDSZ-nek a jelenlegi kormánypárttal kialakított kapcsola- 
tának eredményeképpen jött létre, az RMDSZ kitartása és néha a konokságig menő 
következetessége révén. 

1 Románia hatályos Alkotmányának 41. szakasza (2) bekezdésének értelmében a törvény pusztán 
“védi” a magántulajdont; többek között ennek a cikkelynek a módosítása is szükségessé vált a 2002 
második felében beindult alkotmányreform során. 
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2 Minden volt kommunista országban vita tárgyát képezi az, hogy a rendszerváltás utáni demokratikus 
kormányzat felelősséggel tartozik-e minden korábbi önkényuralmi rendszer által elkövetett 
sérelmekért. Míg Magyarország és Németország vállalja a világháború alatti rendszer által elkövetett 
sérelmeket és a kárpótlási folyamat részévé tette, addig a balkáni államok, köztük Románia is, csak a 
kommunista rendszer sérelmeit kárpótolja. Románia például még az Antonescu-féle zsidóüldözési 
korszakban elkövetett sérelmek ügyében sem foglal egyértelműen állást, annak ellenére, hogy egy 
nemrég elfogadott kormányrendeletben a holocaust tényét részben elismeri. 
3 A magyarországi kárpótlás felső határa 5 millió forint. 
4 Példa erre a mezőgazdasági területek visszaszolgáltatása, ebben az esetben szinte minden ország felső 
határt szabott a visszajuttatható földterületekre. 
5 A kormányrendeletet első változatában a Vallásügyi Államtitkárság és a Külügyminisztérium kezde- 
ményezte, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok Szenátusa által támogatott Zsidó Vagyonok 
Visszaszolgáltatásának Világszervezete (WJRO – World Jewish Restitution Organization) a Külügy- 
minisztérium irányába fejtett ki nyomást. A Kisebbségvédelmi Hivatal megalakulása után intézmé- 
nyünk a rendelet társkezdeményezőjévé vált. 
6 Az 501/2002-es számú törvényt a 184/2002-es sürgősségi kormányrendelet módosította ilyen 
értelemben, és úgy rendelkezik, hogy a sürgősségi kormányrendelet hatályba lépésétől számított 6 
hónapon belül az egyházak kérhetik az elidegenítés alapját képező szerződés megsemmisítését 
(adásvételi szerződés vagy privatizáció). Amennyiben a bíróság kedvezően dönt, azaz megsemmisíti a 
szerződést, akkor az ingatlan az állam tulajdonában marad, és a természetben történő visszaadás elől 
elhárulnak az akadályok. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy törvényes volt az elidegenítés, 
akkor ezzel a határozatával a tulajdonszerző harmadik személy részesül védelemben, az ingatlant 
visszaigénylő egyház pedig kártérítésre jogosult. 
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Kántor Zoltán 

Románia 
és a határon kívül élő románok 

Bevezető 

A tanulmány Románia és a határon túli románok1 viszonyát elemzi 1859-től, 
Románia megalakulásától napjainkig. A korábbi időszakot nem taglalja a tanulmány, 
hisz a Moldva és Havasalföld, valamint a többi – később Romániához tartozó – terü- 
let esetében nem beszélhetünk az állam és a határon túli nemzettársak közötti vi- 
szonyról.2 

Nemzetpolitikai szempontból nincs ellentmondás az államon belüli kisebbsé- 
gek asszimilációjára törekvő politika, valamint a tituláris (többségi) nemzet határain 
kívül élők támogatása között. Ebből a szempontból Románia, gyakorlatilag minden 
kelet-közép-európai állam, az etnokulturális nemzet eszméjén alapuló politikát foly- 
tat, miszerint az illető nemzethez tartozónak, éljen bárhol, az állam kiemelt jelentő- 
séget tulajdonít. A gyakran változó hatalmi viszonyok miatt ez a nemzetpolitika nem 
mindig valósítható meg maradéktalanul, hosszabb távon vizsgálva a kérdést azonban 
nyilvánvaló, hogy az állampolitika prioritásai között szerepel a határon kívül élő nem- 
zettársak valamilyen mértékű támogatása. 

Románia befele kirekesztő, homogenizáló, kifele pedig befogadó, támogató 
politikát folytat: a politikai nemzet eszméjét követi az állam területén élő kisebbsé- 
gekkel szemben, viszont az etnokulturális (kulturális) nemzet elve alapján egyazon 
nemzet tagjainak tekinti a határokon kívül élő románokat. Sajátos a kapcsolat a Mol- 
dovai Köztársaságban élő románokkal, akik nem tekinthetők nemzeti kisebbségnek, 
hisz az ország lakosságának többségét alkotják. 

A román nemzet, nemzeti identitás a különböző birodalmakhoz tartozó, vagy 
azok befolyása alatt álló fejedelemségekben alakult ki, majd 1859-től, illetve 1918 
után állami keretekben intézményesült. Ez az intézményesülés a kommunizmus idő- 
szakában is folytatódott, hogy végül 1989 után – immár demokratikus keretekben – 
nyerje el mai formáját. 

Románia és a határon túli románok kapcsolatának kérdését bonyolítja, hogy a 
történelem során gyakran változtak az államhatárok. Más-más államok nemzetépítése 
hatott az egyes népességekre, különböző asszimilációs törekvéseknek voltak kitéve, 
más-más állammal, többségi nemzettel szemben kellett önmagukat meghatározzák. 
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Az illető államok akadályozták a román kisebbségek önszerveződését és kulturális 
életét, aminek eredményeképpen a román nemzeti identitás csupán elemeiben alakult 
ki. A román politikai elitnek a változó helyzethez igazodva kellett alakítania nemzet- 
politikáját. Ugyanakkor a politikai konstelláció is megszabta az állam lehetőségeit a 
határokon kívül élő nemzettársakat illetően. Külön esetet képeznek a Balkánon élők, 
akik sohasem éltek a román állam kereteiben, így nem vettek részt a román nemzet- 
építésben. Emiatt, esetükben, pre-nacionális, etnikai identitásról beszélhetünk. 

Politikai szempontból a legfontosabb Románia és a szomszédos Moldovai 
Köztársaságban élő románok közötti viszony. Míg a román politika, és a moldovai 
románok egy része a Moldvában élő románokat is a román nemzet részének tekinti, 
addig a moldovai román elit egy része, valamint a Moldvában élő oroszok és ukránok 
moldovaiként határozzák meg az ott élőket. 

A Magyarországon élő románokkal való viszony elsősorban a romániai ma- 
gyarok miatt központi kérdés. Az egyenlő bánásmódra hivatkozva, Románia is 
számon kéri Magyarországtól a magyarországi románok jogainak tiszteletben tartá- 
sát.3 Jugoszlávia, Bulgária és Ukrajna lényegében semmilyen igényt nem támasztanak 
a nemzeti kisebbségeikre vonatkozóan, a kétoldalú kapcsolatokban a kisebbségi 
kérdés nem játszik komoly szerepet. 

I. Románia megalakulásától az első világháborúig 

Az 1859-es egyesülést követően Románia támogatta az erdélyi románok poli- 
tikai törekvéseit és kulturális igényeit4, bár nyíltan nem léphetett fel nemzetközi szín- 
téren, mivel saját pozíciójának megerősítése volt a fő szempont, illetve az oszmán 
birodalomtól való függetlenedés vonta el az energiáit. Ugyanakkor fő külföldi part- 
nere éppen az Osztrák-Magyar Monarchia volt, amellyel szemben óvatosan kellett 
politizálni a Monarchiában élő románok ügyét illetően. Mind a Konzervatív Párt, 
mind a Liberális Párt – ellenzékben – belpolitikai célokra is felhasználták a határon 
túli románok kérdését, elsősorban szavazatszerzési célból. 

1860-tól a román állam egy külön keretből támogatta az erdélyi ortodox egy- 
házat és az ottani román iskolákat. E támogatások egy részét helyben politikai célokra 
fordították.5 Magánszemélyek is nyújtottak támogatást erdélyi román egyetemisták- 
nak. 1891-ben Bukarestben megalakult a Szövetség a Románok Kulturális Egységéért.6 A 
Szövetség a térségben és Nyugat-Európában fejtette ki tevékenységét. Nicolae Iorga 
irányításával népfőiskolát hoztak létre (Vălenii de Munte-n), amely elsősorban a hatá- 
ron túli románok számára tartott képzéseket.7 A Szövetség tevékenységét Jancsó Be- 
nedek8 és Raffai Ernő9 ismerteti, talán egy kicsit egyoldalúan, ám elég részletesen. A 
Magyarországon élő románok egyetemi tanulmányait támogatta a magyarországi 
székhelyű Gozsdu Alapítvány, az ASTRA10, a romániai Junimea egyesület és „A Kár- 
pátokon túli országok román egyetemi hallgatóinak segélyezésére alakult Erdély- 
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Társaság”.11 Bíró Sándor szerint a romániai ortodox egyház is támogatta a határokon 
kívül élő románokat, elsősorban Magyarországot célozva meg.12 

Az erdélyi és a romániai románok körében egyre erősödött az egységes román 
nemzet gondolata. A kiegyezés után kevesen gondolták komolyan az egyesülést, majd 
a gondolatnak egyre több híve lett. 

A többi területet illetően, az osztrák fennhatóság alatt lévő bukovinai romá- 
nok valamivel több joggal bírtak, mint az erdélyiek. Talán emiatt nem álltak elő irre- 
denta követelésekkel, a Román Kulturális Liga és Nicolae Iorga törekvései ellenére 
sem. A feszült román-orosz viszony miatt a román külpolitika nem tudott sokat tenni 
a besszarábiai románokért. 

A Románia megalakulását követő időszakban a román állam közbenjárt a Bal- 
kánon élő románok érdekében az oszmán birodalomnál, később pedig, 1913-ban, 
Szerbiával, Bulgáriával és Görögországgal jutott egyezségre az illető államokban élő 
románok jogait illetően.13 Az első világháború előtti időszakban a román állam támo- 
gatta a később Görögországhoz került macedón területeken lévő román iskolákat és 
egyházakat.14 Az egyezség ellenére Görögország nehezményezte Románia kulturális 
támogatását, aminek következményeként az első világháború előtti években „a bal- 
káni vlahok között végzett román tevékenység miatt a diplomáciai kapcsolatok meg- 
szakítására is sor került Románia és Görögország között.”15 

II. A két világháború közötti időszak 

Nagy-Románia megalakulásával a Balkánon élők kivételével szinte valamennyi 
román egy állam keretébe került. Egy 1945-ös román külügyminisztériumi jelentés 
szerint a két világháború között Kárpátalján, Magyarországon, Jugoszláviában, Bulgá- 
riában, Görögországban, Albániában és Isztriában éltek románok.16 A jelentés négy 

román csoportot különböztet meg: dáko-románok (Kárpátalja, Magyarország, Jugo- 
szlávia: Bánát és Krajna, Bulgária: Timoc völgye, és a Duna-vidék), macedo-románok 
(Jugoszlávia, Bulgária, Görögország, Albánia), megleno-románok Jugoszlávia, Gö- 
rögország), és isztro-románok (Abbázia). A jelentés különbséget tesz a román nem- 
zeti identitással rendelkező románok és a román etnikai identitással rendelkezők kö- 
zött.17 Eszerint a Balkánon élő románoknak alig 10%-a esetében beszélhetünk kiala- 
kult nemzeti identitásról. 

A két világháború közötti időszakban a román állam támogatta azokat a román 
közösségeket, amelyek Nagy-Románia megalakulásakor nem váltak a román állam 
részeivé, állítja Zigu Ornea. Román állami támogatással két iskolát alapítottak, egyet 
Bitoliaban, a másikat Szófiában.18 De mivel a nemzetpolitika legfőbb célja a nemzeti 
homogenizáció, valamint az új területek adminisztratív inkorporációja, viszonylag ke- 
vés figyelem jutott a Románia határain kívül élő románoknak.19 Az ultranacionalista 
Vasgárda sem törődött velük túlságosan. 
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III. A második világháborútól 1989-ig 

A szocializmus időszakában, a nemzeti kisebbségek kérdéséhez hasonlóan, a 
határon túli nemzettársak támogatása sem szerepelt a politikai napirenden. A szocia- 
lista államok belügynek tekintették a nemzeti kisebbségek jogainak kérdését. Ugyan- 
akkor a nacionalizmus fokozatosan átvette a központi szerepet a marxizmus-leniniz- 
mus ideológiájától – igaz, erről hivatalos dokumentum nincs, de a kommunista párt 
retorikája és politikai prioritásai kétségtelenné teszik.21’ Katherine Verdery azt állítja, 
Nicolae Ceaușescu rájött, hogy csak a nemzeti ideológiával tudja megnyerni az értel- 
miséget, akik sokkal inkább a két világháború közötti román nacionalista gondolko- 
dók, mint a marxizmus-leninizmus hatása alatt álltak.21 

A második világháborút követő években Románia hivatalosan nem vetette fel a 
határon túli románok kérdését, viszont a hatvanas évektől kezdődően Románia igen 
óvatosan feszegeti Besszarábia hovatartozásának kérdését, ami diplomáciai bonyodal- 
makhoz vezetett.22 Románia azért sem léphetett fel a határon túli románok érde- 
kében, mert számíthatott rá, hogy számon kérik kisebbségellenes politikáját. A Szov- 
jetunió Besszarábia ügyében éppen ezzel gyakorolt nyomást Romániára. 

IV. 1989 után 

Romániának 1989 után egyszerre kettős kisebbségi kihívással kellett szembesül-  
nie: az országon belüli, a román állammal szemben követeléseket megfogalmazó 
magyar kisebbség, valamint a határon túli románok létével, akik közül a Moldovai 
Köztársaságban élők kiemelten fontosak Románia számára. Ezenközben Románia 
célja az euro-atlanti integráció. Ezek külön-külön sem egyszerű problémák, elméleti- 
leg koherens keretben pedig nem lehet kezelni őket. Amennyiben a román állam jo- 
gokat követel a moldovai románoknak, akkor ugyanezt – amennyiben elvi szinten 
következetes kíván maradni – nem tagadhatná azt meg a romániai magyaroktól. Ha- 
sonlóképpen, amennyiben Románia jogszerűnek tartja, hogy támogassa a határon túl 
élő románokat, nem lehetne oka Magyarország hasonló politikáját megkérdőjelezni. 

Románia alkotmányának 7. szakasza kimondja a román állam felelősségét a ha- 
táron kívül élő románokkal szemben: „Az állam támogatja a kapcsolatok erősítését az 
ország határain kívül élő románokkal és az állampolgárságuk szerinti állam törvény- 
hozását betartva cselekvően lép fel etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk 
megtartásáért, fejlesztéséért és kifejezéséért.”23 Románia egyrészt politikailag támo- 
gatta, támogatja a határokon kívül élő románokat, másrészt különböző kulturális 
téren segíti a határokon kívül élő románok nemzeti identitásának megőrzését. Ez 
szervezetek, egyesületek támogatását, illetve külhoni románoknak az anyaország terü- 
letén biztosított kedvezményeket jelent.24 Ezek szerint Romániának is van „státus- 
törvénye”. 
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1. Románok a határokon kívül 

Számos román él az ország határain kívül. Egyes becslések szerint számuk tíz 
millióra tehető.25 Ez a becslés azonban nem megalapozott. A határokon kívül élő ro- 
mánok két csoportba sorolhatók: egyrészt a térségben élők, akik történelmileg élnek 
az adott területen, másrészt a Romániából kivándorolt románok és azok leszárma- 
zottai (akik elsősorban a románok lakta térségen kívül telepedtek le). A térségben élő 
románok között is különbséget kell tennünk, elsősorban aszerint, hogy éltek-e valaha 
a román állam területén, hatott-e rájuk a román nemzeti alapon való intézményesülés 
vagy sem. Ez utóbbiak főleg a Balkánon élnek, és ők azok, akik éreznek kötődést a 
román nemzethez, de magukat vlahoknak vagy arománoknak határozzák meg. 

A határokon kívül élő románok számának meghatározása nehézségbe ütközik, 
mivel hozzávetőleges pontosságú adatok sincsenek a nyugati világba vándoroltakról 
és azok leszármazottairól (akikről nem tudni, mennyire kötődnek a román nemzeti 
identitáshoz), aztán a térség országainak népszámlálásai sem biztos, hogy irány- 
mutatóak lehetnek. Mindazonáltal a többé-kevésbé megbízhatónak tűnő források 
alapján Albániában a „vlahok” vagy „arománok” száma 35-50 000 közé tehető. Or- 
todox vallásúak és a román nyelvhez hasonló nyelvjárásban beszélnek. 1991 után 
megalakították az Albániai Arománok Egyesületét, amely az aromán kultúra támo- 
gatását kéri az albán kormánytól. Bulgáriában mintegy 5000 vlah él. Macedóniában 
körülbelül 8000. A Vlah Liga megalakításának célja kulturális. Szerbia-Montenegró- 
ban a legutóbbi népszámlálás szerint 42 331 román él (többségük, 38 832-en a Vaj- 
daságban)26, és 1921 óta létszámuk a felére csökkent.27 Ukrajnában 135 000 román és 
325 000 moldovai él a népszámlálás szerint. Magyarországon a népszámlálás mintegy 
10 000 románt mutatott ki, a román szervezetek azonban 25 000-re teszik a magyar- 
országi románok számát.28 

2. Kétoldalú kapcsolatok 

 A kétoldalú kapcsolatok egyrészt diplomáciaiak, miáltal Románia az illető álla- 
moknál fellép a román kisebbségek érdekében, politikai támogatást nyújtva nekik, 
másrészt pedig alapszerződésekben vagy egyezményekben materializálódnak. Ezek 
értelmében a határokon kívül élő románoknak kedvezmények, támogatások nyújtha- 
tók. Románia Szlovákiával, Horvátországgal, Albániával, a Cseh Köztársasággal, Ju- 
goszláviával, Magyarországgal, Ukrajnával és Macedóniával kötött kétoldalú szer- 
ződést. Más szerződések, nyilatkozatok is kitérnek a határon túli románok jogaira. 
Ezek elsősorban a kölcsönös szándékot fejezik ki a kisebbségek jogainak bizto- 
sítására. 

A román-ukrán alapszerződés 13. cikkelye szerint „az ukrajnai román kisebb- 
ség az általuk lakott régiótól függetlenül azokat az ukrán állampolgárokat foglalja 
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magába, akik saját szabad döntésük alapján etnikai származásuk, nyelvük, kultúrájuk 
és vallásuk értelmében ehhez a kisebbséghez tartoznak”. A felek megállapodtak ab- 
ban, hogy biztosítják az államuk területén élő románok, illetve ukránok etnikai, kul- 
turális, nyelvi és vallási identitásának megőrzését, valamint, hogy kölcsönösségi ala- 
pon támogatják az anyanyelvi oktatást.29 

A Románia és Macedónia között létrejött alapszerződés alapján a két fél a nem- 
zetközi egyezményeknek megfelelően biztosítja az alapvető kisebbségi jogokat.30 
2001. november 5-én Ion Iliescu, Románia államfője Szkopjéban találkozott a Mace- 
dóniában élő arománokkal, mely alkalomból megígérte, hogy támogatni fogja az 
anyanyelvű oktatásukat, valamint egy román ortodox püspökség létrehozását Mace- 
dóniában. 

1997. május 3-án Bukarestben Victor Ciorbea miniszterelnök fogadta a bulgá- 
riai, ukrajnai és jugoszláviai vlahok küldöttségét, ígéretet tett, hogy felveti a vlahok 
jogainak kérdését az Európa Tanácsban. 1997. november 3-án Slobodan Milosevic 
jugoszláv elnökhöz fordult a jugoszláviai vlahok anyanyelvű oktatásának kérdésé- 
ben.31 2002. november 4-én aláírták a két ország közötti kisebbségvédelmi megálla- 
podást, azzal a céllal, hogy javuljon a Romániában élő szerb, illetve a szerbiai Bánát- 
ban és a Timoc völgyében élő románok és vlahok helyzete.32 

2001 novemberében Vasile Dîncu miniszter felveti egy Cernăuțiban létreho- 
zandó multikulturális egyetem szükségességét, kiemelve, hogy az ukrajnai románok 
csak így tudják megőrizni nemzeti identitásukat.33 Ugyanakkor bejelenti, hogy Romá- 
nia gazdasági befektetéseket eszközöl a románok által lakott vidékeken. 

Természetesen, a román-magyar viszony határon túl élő nemzeti kisebbségeket 
érintő vetületei nagyobb figyelmet érdemelnek. Az 1996-os román-magyar alapszer- 
ződés kitér a két országban élő kisebbségre: „A Szerződő Felek tiszteletben tartják a 
romániai magyar és a magyarországi román kisebbséghez tartozó személyek azon 
jogát, hogy anyanyelvüket szabadon használhassák a magánéletben és a nyilvánosság 
előtt, szóban és írásban egyaránt. Megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy ezek a 
személyek anyanyelvüket megtanulhassák, és megfelelő lehetőségük legyen ezen a 
nyelven képzésben részesülni az állami oktatás keretei között minden szinten és 
formában, szükségleteiknek megfelelően. A Szerződő Felek biztosítani fogják azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az anyanyelv használatát is a helyi közigazgatási 
és bírói hatóságokkal való kapcsolataikban, összhangban a belső jogszabályokkal és a 
két Fél által aláírt nemzetközi kötelezettségekkel. E személyeknek joguk van arra, 
hogy vezeték- és keresztnevüket anyanyelvükön használhassák, és ezt hivatalosan el 
fogják ismerni. Azon területeken, ahol jelentős számban élnek az illető kisebbségek- 
hez tartozó személyek, mindkét Fél lehetővé teszi, hogy a kisebbségek nyelvén is ki- 
függesztésre kerüljenek a hagyományos helyi elnevezések, utcanevek és más, a nyil- 
vánosságnak szánt földrajzi feliratok.”34 

Az alapszerződés alapján további kétoldalú együttműködési szerződéseket írt 
alá a két állam, amelyekben a kisebbségek védelme központi fontosságú. A két ország 
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Kisebbségi Együttműködési Szakbizottsága ajánlásokat fogalmazott meg a két ország 
kormányainak.35 Ezek az ajánlások a román nyelvű oktatásra, az iskolák finanszíro- 
zására, román ortodox templomok felújításának anyagi támogatásra, a Gozsdu Ala- 
pítvány javainak visszaszolgáltatására, és a magyarországi román kisebbség parlamenti 
képviseletének biztosítására vonatkoznak. 

A Magyar Köztársaság és Románia Aktív Együttműködési és Partnerségi Kor- 
mányközi Vegyes Bizottsága Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottsága II. ülésé- 
nek jegyzőkönyve megállapítja: „A két Fél meggyőződése, hogy a nemzeti kisebb- 
ségek kulturális identitásának kiteljesedéséhez elengedhetetlen az anyaország szakmai 
és anyagi segítségnyújtása. A Magyar Fél üdvözli a román kormánynak a magyaror- 
szági román kisebbség számára nyújtott támogatását.”36 A magyarországi román 
kisebbségre vonatkozóan a magyar fél leszögezte: „1. Költségvetési többlettámogatás 
révén rendeződtek a kis létszámú nemzetiségi iskolák finanszírozási gondjai. A 
kisebbségi iskolát fenntartó önkormányzatok számára a költségvetés garantálja a 
nemzetiségi oktatási intézmény működési költségeinek legalább 80 százalékát. 2. Kor- 
mányzati beruházásban jelenleg épül a Gyulai Román Általános Iskola és Gimnázium 
új kollégiuma. A nagyszabású munkálatokra 400 millió forintos költségvetési hozzá- 
járulás áll rendelkezésre. Méhkerék település román általános iskolájában teljes körű 
iskola-felújítás folyik, 38 millió forintos költségvetési támogatással. 3. Az államosított 
egyházi ingatlanok tulajdonjogát szabályozó törvény alapján rendeződött valamennyi 
hazai román ortodox egyházi ingatlan kérdése. A Magyarországi Román Ortodox 
Egyház kártalanításként 61 185 millió forintot kapott, továbbá Budapesten 957 nm 
ingatlan került az egyház tulajdonába. Templom-felújítási munkák jelenleg 6 telepü- 
lésen folynak. Szeged város önkormányzata az idei évben 219 nm-es ingatlan örökös 
használati jogát biztosította a helyi román ortodox közösség számára. 4. A Román 
Fél nagyra értékeli, hogy Gyulán átadásra került a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzatának új székháza.” 

A Nyilatkozat a magyar–román stratégiai partnerségi kapcsolatokról és együttműködésről 
Európáért a XXI. században kimondta, hogy a felek: „III. 3. Támogatást nyújtanak az 
egymás országaiban élő nemzeti kisebbségek etnikai, nyelvi, vallási és kulturális iden- 
titásának megőrzéséhez, az adott kisebbségi közösségek szülőföldön való boldogu- 
lásához és anyagi gyarapodásához, beleértve a szórvány településeket, illetve az ilyen 
célt szolgáló európai regionális programok sikeres megvalósítását. III. 5. Fejlesztik és 
bővítik a kulturális intézményi hálózatot, támogatják a kulturális és oktatási csere- 
programokat; ösztönzik a civil szervezetek kezdeményezéseit.”37 

Az előbbiek illusztrálják a kétoldalú egyezmények eredményességét, viszont 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy Magyarország nem csupán kisebbségbarát politi- 
kája vagy a jószomszédság jegyében viszonyul ennyire pozitívan a Magyarországon 
élő román kisebbséghez, hanem cserébe Romániától elvárja a romániai magyarok 
jogainak tiszteletben tartását. 
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3. Egyoldalú intézkedések 

Az egyoldalú intézkedések közül kiemelt fontosságú az állampolgársági tör- 
vény, az oktatási támogatás a határokon kívül élő románok számára, a román állam 
különböző kormányzati szerveinek támogatásai, valamint a román „státustörvény”. 

a. Állampolgársági törvények 

Az állam határain kívül élő nemzettársakat az állampolgársági törvénnyel is 
lehet támogatni. A román állampolgársági törvények 1989-ig kirekesztők voltak. Az 
1991-es viszont már lehetővé tette mind a román emigráció, mind a határon kívül élő 
románok számára a visszahonosítási, valamint a román állampolgárság kedvezmé- 
nyes feltételek közötti megszerzését: „A törvényt mindazonáltal alapvető nacionalista 
indíték is vezérelte: különösen Bukovina és Besszarábia lakosainak akarta lehetővé 
tenni román állampolgárságuk visszanyerését. [...] Az 1991-es, állampolgárságról szó- 
ló törvény ki nem mondott célja az volt, hogy az államokat elválasztó határokat 
átlépve, a kettős állampolgárság egy politikai közösségbe egyesítse az összes románt, 
és mint ilyen, lépést tegyen Románia és Moldávia jövőbeli lehetséges újraegyesítése 
felé.” 38 

Az állampolgársággal kapcsolatban Constantin Iordachi megállapítja: „A romá- 
niai jogalkotás a nemzetállamnak a 19. század második felében történt megteremtése 
óta a francia ’államnemzeti’ jogfelfogást követte, amely az állampolgárság fogalmát 
illetően a jus sanguinis elvén nyugodott, míg a honosítás terén szelektív jus soli politikát 
követett. A román állam emellett aktív nemzeti politikát követett azzal, hogy a szom- 
szédos országokban élő románok számára az állampolgárság privilegizált megszer- 
zését tette lehetővé a honosítási stádium kihagyásával.”39 A törvény megalkotói lehe- 
tővé akarták tenni a volt román állampolgárok számára, hogy visszaszerezzék elvesz- 
tett állampolgársági jogaikat.40 

Az 1989 utáni helyzetről ugyancsak Iordachi a következőket írja: „Nem hiva- 
talos becslések szerint 1991 után a román kormány 300 ezer, különböző etnikai cso- 
portokhoz tartozó moldovai állampolgárnak adta meg a román állampolgárságot. 
Ezek a személyek Romániában automatikusan megkapták a szociális és politikai jo- 
gok teljességét, kivéve azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek gyakorlása, 
illetve teljesítése ideiglenesen szünetel a tartósan külföldön élő állampolgárok eseté- 
ben.”41 2002 januárjában döntött úgy a román kormány – az Európai Unió nyomá- 
sára –, hogy megszigorítja a külföldön élő korábbi állampolgárok kedvezményes ho- 
nosítási eljárásának gyakorlatát. 

Az alkotmány-módosítási folyamatban az Asociația „Astra Română” pentru 
Banat – Porțile de Fier și Românii de Pretutindeni kéri, hogy az új alkotmányba nagyobb 
hangsúllyal kerüljön be a határokon kívül élő románok támogatása.42 Az egyesület 
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javaslatai szerint a határokon kívül élő románokat ugyanazon jogok kellene, hogy 
megillessék, mint a Romániában élő kisebbségeket. 

Nemrégiben a Moldovai Köztársaság parlamentje elkezdte az állampolgársági 
törvény módosításának vitáját. Az elképzelések szerint a Moldovai Köztársaság meg 
fogja engedni a kettős állampolgárságot.43 

b. Az oktatásra vonatkozó támogatások 

A 84/1995-ös Oktatási Törvénynek a 151 /1999-es Sürgősségi Rendelettel tör- 
tént módosítása értelmében a Romániában ösztöndíjjal tanuló határon kívüli diákokat 
kedvezményes árak illetik meg a kulturális intézmények látogatása és a kulturális ren- 
dezvényeken való részvétel alkalmával. Az oktatás terén Románia a kilencvenes évek 
elejétől támogatja a határon kívüliek romániai képzését. 1993 óta a román kormány a 
határon túli román fiatalokat két kategóriába sorolja: 1. a Moldovai Köztársaságban 
élő, román állampolgársággal nem rendelkező, román nemzetiségű fiatalok. 2. Romá- 
nia határain kívül élő, román állampolgársággal rendelkező, román nemzetiségű fiata- 
lok. A román állam öt kategóriában nyújt ösztöndíjat a határon túli románok számá- 
ra: egyetem előtti oktatás, felsőfokú oktatás, doktori képzés, szakképzés, posztgra- 
duális tanulmányok. A Moldovai Köztársaságból érkező diákok számára mintegy 
2500, a többi Románia határain kívül élő fiatal számára körülbelül 1500 ösztöndíjat 
biztosít.44 

c. Állami intézmények kompetenciája a határon túli románokra 
vonatkozóan 

1992-től valamennyi romániai kormányprogramban szerepel a határon kívül élő 
románok támogatása.45 Az 581/1995-ös kormányhatározat alapján megalakult a Világ 
Bármely Részén Élő Románok Tanácsa. A Tanács célja Románia és a határokon 
kívül élő románok közötti kapcsolatok erősítése.46 A 42/1998 kormányhatározat a 
Tájékoztatási Minisztérium hatáskörébe utalja a határokon kívül élő románokkal való 
kapcsolattartást, identitásuk megőrzésének támogatását. 

A Románián kívül élő románokért felelős hivatal a Tájékoztatási Miniszté- 
riumhoz tartozik.47 A Hivatal szerint Románia határain kívül mintegy 10 millió ro- 
mán él, mintegy 600 román kulturális szervezet létezik szerte a világban, 100 folyóirat 
jelenik meg román nyelven, 26 országban 46 román nyelven is oktató tanszék műkö- 
dik. A körülbelül 1000, határon túli román vallási közösségből 700 ortodox, 50 kato- 
likus és 250 neoprotestáns. Az ortodox parókiák közül 350 körüli a Román Ortodox 
Egyház Patriárchiátusának van alárendelve. 

2001 júniusában I. Mihály király, Teoctist ortodox pátriárka és Ion Iliescu köz- 
társasági elnök közös felhívásban hangsúlyozták a román állam és a határokon kívül 
élő románok közötti viszony fontosságát.48 
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A Külügyminisztérium kezdeményezésére kidolgozták a határon túli romá- 
nokra vonatkozó stratégiát, amelynek gyakorlati megvalósítója a Határon Kívül Élő 
Románok Minisztériumközi Tanácsa49. Minden román diplomáciai kirendeltséghez 
kineveztek egy felelős diplomatát. A cél az etnikai, kulturális és vallási identitás meg- 
őrzése. Románia elnökének a feladatai közé tartozik a határokon kívül élő románok- 
kal való kapcsolattartás, ezért az elnöki hivatalban egy külön osztály foglalkozik ezzel 
a kérdéssel.50 A jelenlegi román kormány is prioritásnak tekinti a jó kapcsolatokat a 
Moldovai Köztársasággal, de területi újraegyesítést már nem szorgalmaz.51 

d. A román „státustörvény” 

Az 1998 évi 150-es Törvény a nagyvilág román közösségeinek nyújtandó támogatásról52 
előírásai szerint alapot hoznak létre, amely révén a román állam – a miniszterelnök 
felügyelete alatt – a határain kívül élő román közösségeket támogatja. Ennek az 
alapnak a nagyságát az éves költségvetés állapítja meg. A törvény alapján a román 
állam kulturális és oktatási támogatásokat nyújthat. Különleges esetekben egészségügyi 
támogatásban is részesülhetnek a határon kívül élő románok. A törvény alapján 
hozták létre az Eudoxiu Hurmuzachi Központot, amelynek célfeladatai közé tar- 
tozik a határokon túl élő románok kollégiumi helyekkel való ellátása abban az idő- 
szakban, ameddig felkészülnek a romániai egyetemi felvételire, azaz elsajátítják a 
román szakmai terminológiát és elérik az egyetemi tanulmányok elvégzéséhez megkí- 
vánt román nyelvismereti szintet. A Központ működtetője az Oktatási Minisztérium 
és a Román Akadémia. A törvény nem tesz különbséget a szomszédos és nem 
szomszédos országok között. 

4. Románia és a Moldvai Köztársaság 

A román etnikai/nemzeti többségű Moldvai Köztársaság az első világháborút 
lezáró békeszerződések után Romániához (Nagy-Romániához) tartozott, a második 
világháborúban azonban Románia a területet elvesztette és a Szovjetunió keretében 
megalakult Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaság.53 A szovjet nemzetkoncepció tá- 
mogatta/megengedte a nemzeti alapon való szerveződést a tituláris köztársaságban, 
ami a nemzeti elv központba kerülését eredményezte.54 A Szovjetunió felbomlásával 
a köztársaság a Moldovai Népfront vezetésével egyre jobban közeledett Romániához. 
Az utóbbi gerjesztette ezt a folyamatot, illetve több politikus és értelmiségi nyíltan 
hirdette a Moldovai Köztársasággal való egyesülése gondolatát. Ehhez a jogalap az, 
hogy a románok és a Moldovai Köztársaságban élő románok egy nemzet tagjai. 

1991 júniusában Románia parlamentje semmisnek nyilvánította a Molotov-Rib- 
bentrop paktumot, amely a románság szemében egyben Nagy-Románia újjászüle- 
tésének lehetőségét is jelentette.55 Ennek fényében nem meglepő, hogy Románia 
1991 augusztusában elsőként ismerte el a Moldovai Köztársaság függetlenségét. 
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Később viszont, amikor a Moldvai Köztársaság kifejezte szándékát, hogy csatla- 
kozzon a Független Államok Közösségéhez, a román alsóház 1994. április 14-én 
nyilatkozatban ítélte el ezt a szándékot. A Moldvai Köztársaság ugyancsak nyilat- 
kozatban válaszolt 1994. augusztus 9-én, amelyben Romániát azzal vádolta, hogy 

beleavatkozik a belügyeibe, valamint kifejezte, hogy nem tekinti Romániát a „na- 
gyobb testvérnek”. 

A román politikai elit a gyakorlatban nem támogatta a Moldvai Köztársasággal 
való egyesülést, talán elsősorban azért nem, mert itt a kisebbségek (elsősorban az 
oroszok és az ukránok) aránya eléri a 35%-ot. Ugyanakkor a Dnyeszteren túli terüle- 
tek lakossága elszakadási igényeket fogalmazott meg. Románia nem akarta ezeket a 
problémákat felvállalni, külpolitikailag pedig igen kényes kérdés lett volna bármilyen 
lépést tenni az egyesülés irányába. Romániában csak a nacionalista Nagy-Románia 
Párt támogatja többé-kevésbé nyíltan a Moldvai Köztársasággal való egyesülést. A 
jelenlegi román kormány is prioritásnak tekinti a jó kapcsolatokat a szomszédos or- 
szággal, de területi újraegyesítést nem szorgalmaz.56 

A román állam különböző módon támogatja a Moldvai Köztársaságban élő 
románokat. Az onnan származó román diákok ösztöndíjakat kaphatnak Romániában. 
Hosszú ideig a Moldvai Köztársaság állampolgárai személyi igazolvánnyal utazhattak 
Romániába, és a román származásúak román állampolgárságért folyamodhattak Ro- 
mániában. Románia gazdaságilag is támogatja a Moldvai Köztársaságot. 

Összegzés 

A hivatalos romániai politika Románia megalakulása, 1859 óta az egységes 
román nemzetben gondolkodik. A térség legtöbb államához hasonlóan homogeni- 
záló politikát folytat az állam keretein belül, ugyanakkor kiemelt jelentőséget tulaj- 
donít a határokon kívül élő nemzettársaknak. Ezt a politikai konstelláció és az állam 
anyagi erejének függvényében materializálta, és a szocializmus időszakát leszámítva 
érvényre is juttatta. 
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Szőcs Levente 

NATO-tagság – 
előnyök és nehézségek 

A stratégiai fordulópont 

Bármennyire furcsán hangzik is, Románia euro-atlanti integrációja szempontjá- 
ból a 2002-es év legnagyobb előnye az volt, hogy a 2001-es esztendő után követke- 
zett. A NATO 1997-es madridi csúcstalálkozóján a tagországok nem vették fel Ro- 
mániát a szövetségesek közé. Az akkori román vezetésnek minden „érdeme” ellenére 
mindössze annyit sikerült elérnie, hogy a zárónyilatkozat külön megemlíti Romániát, 
mint olyan országot, amely jelentős előrelépéseket tett az euro-atlanti integráció út- 
ján.1 Két évvel később, a washingtoni csúcstalálkozóra készülve, az akkori koalíciós 
kormány remélte, hogy a jugoszláviai konfliktus idején nyújtott támogatása meghozza 
számára az áhított sikert, és Románia meghívást kap a védelmi szövetségbe.2 Azon- 
ban 1999-ben Washingtonban is mindössze annyi történt, hogy a tagországok nyitott 
folyamatként rögzítették a bővítést, és létrehozták az úgynevezett Membership Ac- 
tion Plant (MAP), amely megfogalmazta, milyen feltételeknek kell eleget tenniük a 
jövendő tagországoknak.3 

A washingtoni csúcstalálkozó idején a jugoszláv konfliktus még messze állt a 
rendezéstől, így nem csoda, hogy a politikai kritériumok között az első helyen sze- 
repelt az etnikai konfliktusok kialakulását előidéző tényezők felszámolása. A tagor- 
szágok ugyanakkor az integráció feltételeként fogalmazták meg a politikai-gazdasági 
folyamatok „teljes átláthatóságának” biztosítását, a hadsereg civil ellenőrzését sza- 
vatoló demokratikus rendszer kiépítését, illetve a hadsereg reformjának olyan szintű 
finanszírozását, amely lehetővé teszi a jövőben a közös védelmi akciókban való 
részvételt.4 

Washingtonban annyit mégis sikerült elérni, hogy a tagországok a következő 
bővítési kör esélyeseként jelölték meg Romániát – Szlovákia, Bulgária, Szlovénia, Lit- 
vánia, Lettország és Észtország mellett. A bukaresti hatóságok ezt egyfajta kötelezett- 
ségvállalásként értelmezték arra nézve, hogy Románia nem marad ki a következő bő- 
vítési körből.5 Azonban 2011-ben az Egyesült Államokban a hatalmat átvették a kon- 
zervatívok, akik számára Európa nem jelentett prioritást. George W. Bush elnök már 
megválasztása előtt kilátásba helyezte az Európában – többek között a volt Jugoszlá- 
via területén – állomásozó amerikai katonák számának csökkentését. Ilyen körülmé- 
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nyek között nemcsak Románia NATO-felvétele kérdőjeleződött meg, hanem kérdé- 
sessé vált az is, hogy egyáltalán lesz-e következő bővítési kör. 

2001. közepén már érzékelhető volt valamelyes nyitás a washingtoni kormány- 
zat részéről6, a döntő lökést azonban a szeptember 11-i terrortámadások jelentették. 
Ezek nyomán alapvetően megváltozott az Egyesült Államok külpolitikája. A Bush- 
adminisztrációban nagyobb hangsúlyt kapott a Donald Rumsfeld védelmi miniszter 
és helyettese, Paul Wolfowitz nevével fémjelzett szárny, amely korábban a megelőző 
háború doktrínáját hirdette. (A szeptember 11-i terrortámadások kapóra jöttek a „ke- 
mény magnak”, amely szerint a világ legnagyobb és legkorszerűbben felszerelt hadse- 
rege nem tudja megvédeni az Egyesült Államokat annak határain belülről, miután 
olyan ellenséggel áll szemben, amely nem köthető határokhoz.) Washington átértéke- 
lődő biztonságpolitikájában hangsúlyosabb szerepet kapott a Balkán, így a Fekete- 
tengerre kijárással rendelkező Románia is, amelyre – akárcsak a szomszédos Bulgá- 
riára – Washingtonban egyre inkább amolyan hídfőként tekintettek a Közel-Kelet és 
Ázsia távolabbi részei felé. 

De 2001. szeptember 11. nemcsak az Egyesült Államok, hanem a NATO tör- 
ténetében is fordulópont. Első alkalommal lépett életbe a szervezet washingtoni ala- 
pító okiratának 5., a közös védelemre vonatkozó cikkelye, a tagországokban pedig 
élénkebbé vált a vita a szervezet bővítéséről. A folyamat ellenzőinek fő érve az volt, 
hogy az 1999. márciusában teljes jogú taggá vált Magyarország, Lengyelország és 
Csehország nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: nem teljesítették a védelmi 
ráfordításokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat, és noha nem igényeltek külön 
ráfordítást, hozzájárulásuk sem volt jelentős. Mindössze Lengyelország mutatott fel 
számottevő eredményeket a hadsereg átszervezése terén, és szintén ez az ország volt 
az egyetlen, amelynek hozzájárulása a NATO védelmi kapacitásához mérhető.7 A bő- 
vítés ellenzői megpróbálták meglovagolni a magyar státustörvény körül kipattant vitát 
is, amelyet többen úgy értékeltek, hogy a nemrégiben taggá vált államok nem felelnek 
meg a Washingtonban leszögezett politikai kritériumoknak sem.8 Ilyen előzmények 
után került sor 2002. novemberében a NATO prágai csúcstalálkozójára, amelyen a 
tagországok hét jelölt ország – Románia, Bulgária, Szlovákia, Szlovénia, Lettország, 
Litvánia és Észtország – meghívásáról döntöttek. 

A prágai döntés 

Elemzők szerint 2002 novemberében Románia nem volt lényegesen felkészül- 
tebb a NATO-integrációra, mint 1999-ben, amikor a bővítési körből kimaradt.6 

Ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy Prágában mégsem kizárólag politikai ismérvek 
alapján döntöttek a bővítésről, legalábbis ami Romániát és Bulgáriát illeti. A másik öt 
meghívott ország kicsi, hadserege pedig gyenge. A legtöbb, ami ezektől az államoktól 
elvárható, hogy olyan speciális funkciókat lássanak el, mint a szállítás vagy az orvosi 
ellátás. Megfigyelők szerint az öt kis ország felvétele szóba sem kerülhetett volna, ha 
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a tagállamok ragaszkodnak az 1999-ben Washingtonban lefektetett kritériumok- 
hoz.10 A tagországok prágai döntése mégsem volt csupán politikai szempontból meg- 
alapozott. 

A prágai bővítés révén várhatóan megerősödik a NATO déli szárnya, hozzájá- 
rulva a Balkán stabilizálódásához. Közvetlen kapcsolat jön létre Törökország, illetve 
az eddig elszigetelt Magyarország között. Ez azért fontos, mert például a koszovói 
konfliktus idején gondot okozott, hogy a semleges Ausztria megtagadta a NATO va- 
dászgépeitől az átrepülési engedélyt. A kellemetlen helyzet Prága után megszűnik, mi- 
vel Szlovénia csatlakozása révén híd képződik Olaszország és Magyarország között. 

Az elmúlt években Románia jelentős előrelépéseket tett a haderőreform – a 
NATO-szabványoknak megfelelő, kompakt, hatékony, gyorsan alkalmazkodó és rea- 
gáló hadsereg megteremtése – terén. Az első lépés a hadsereg létszámának csökkenté- 
se volt. Romániában 2001 augusztusában a haderő létszáma 135 100 fő volt, 2005-re 
pedig nem haladja meg a 112 ezret. A tervek szerint ugyanakkor a hivatásos katonák 
száma a következő három évben a jelenlegi 47 százalékról 71 százalékra emelkedik, 
illetve fokozatosan nő a bevethető, NATO-kompatibilis egységek száma.11 

Szárazföldi erők 
1 ejtőernyős század 76 fő 
2 gyalogos zászlóalj 2 x 432 fő 
1 mérnökszázad 121 fő 
1 hegyivadász század 136 fő 
1 katonai rendőrszázad 123 fő 
1 aknaszedő különítmény 40 fő 
  

Légierő 
4 MIG – 21 Lancer 80 fő 
1 C-130 B szállító repülőgép 48 fő 
  

Tengerészet 
1 fregatt 280 fő 
1 aknaszedő hajó 80 fél 
1 búvárhajó 65 fő (45 fős legénység) 
1 tengeri vontatóhajó 70 fő 
2 páncélozott folyami hajó 115 fő 
1 folyami vontatóhajó 15 fő 
1 EOD/SEAL búvárcsoport 24 fő 
  

SFOR/KFOR stratégiai tartalék: 
2 gyalogos zászlóalj 2 x 400 fő 
1 mérnökszázad 119 fő 
1 felderítő szakasz 19 fő 
1 szállító szakasz 40 fő   

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
I. A demokrácia útján   Szőcs Levente: NATO-tagság 

52   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

A prágai döntés révén az észak-atlanti szervezet Romániával olyan szövetségest 
nyert, amely a remények szerint nemcsak “biztonságfogyasztó”, hanem „biztonság- 
termelő” is lesz.12 A végrehajtott reformok nyomán Románia az elsők között ajánl- 
hatta fel az Egyesült Államoknak és az észak-atlanti szervezetnek, hogy csapatokat 
küld Afganisztánba a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően, ezáltal be- 
váltva ígéretét, miszerint az integrációig is de facto tagként nyilvánul meg. 

A bukaresti törvényhozás alig több mint egy héttel a New York-i és washingto- 
ni terrortámadásokat követően, 2001. szeptember 19-én határozatot fogadott el, 
amelynek értelmében a szövetségesek igénybe vehetik a terrorizmus elleni harcban az 
ország légterét, szárazföldjét és felségvizeit. Szeptember 27-én tárcaközi bizottság ala- 
kult, amelynek feladataként az Egyesült Államokbeli terrortámadásokért felelőssé tett 
al-Kaida – Oszama bin Laden, illetve a vele kapcsolatban álló személyek – pénzügyi 
forrásainak felkutatását, illetve bankszámláinak zárolását határozták meg. Október- 
ben a kormány elfogadta a 141/2001. sürgősségi kormányrendeletet a terrorcselek- 
mények szankcionálásáról, december 14-én pedig életbe lépett az a jogszabály, amely- 
nek célja megelőzni, hogy a banki-pénzügyi rendszert a terrorszervezetek finanszíro- 
zására használhassák fel.13 Fokozódott a terrorizmussal szoros összefüggésben álló 
szervezett bűnözés – a személy- és illegális fegyverkereskedelem, illetve a stratégiai 
anyagcsempészet – elleni fellépés. A jelenség határokon átnyúló jellegét figyelembe 
véve különös hangsúlyt kapott a bukaresti székhelyű regionális SECI-központ. 

Románia konkrétan is hozzájárult a terrorizmus elleni harchoz. 2002 elején a 
következő csapatokat küldte Afganisztánba: 25 tábori rendőrt, három összekötő tisz- 
tet, 9 vezérkari tisztet, egy C-130 szállító repülőgépet 20 fős személyzettel.14 2002. 
júliusától Románia 405 gyalogossal járul hozzá az „Enduring Fteedom” fedőnevű 
hadművelethez, amelynek keretében az amerikai parancsnokság alatt szolgálatot telje- 
sítő román katonák éles bevetésekben is részt vettek. Emellett Románia munícióval 
és felszerelésekkel támogatta az Afgán Nemzeti Gárda felállítását. 

Változó szerep 

A szövetségesek körében kedvező visszhangot váltott ki a bukaresti hatóságok 
gyors reagálása, különösen, hogy Románia a különböző békefenntartó hadművele- 
tekben tapasztalatokat szerzett csapatokat bocsátott a NATO rendelkezésére. Az af- 
ganisztáni részvétel már csak azért is igen jó fényben tüntette fel Romániát – külö- 
nösen a kampány oroszlánrészét magára vállaló Egyesült Államok előtt –, mert a 
NATO-tagországok közül is csak néhányan reagáltak a várakozásoknak megfelelően; 
kiderült, hogy mindössze néhány állam rendelkezik megfelelően gyors reagálású és 
felkészült katonákkal ahhoz, hogy az afganisztáni konfliktusban részt vehessen.15 

Románia 2002–2003-as, egyben utolsó csatlakozási terve közvetlenül a NATO- 
tagállamok prágai csúcstalálkozója előtt, a javában zajló afganisztáni és az akkor már 
készülődő iraki háború kontextusában készült el. A dokumentum kidolgozásánál szo- 
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kás szerint figyelembe vették a korábban lefutott három ciklus tapasztalatait, illetve a 
19+1-es formula szerint évente lezajlott értékelések (Progress Report) következte- 
téseit, de a terv természetesen nem hagyja figyelmen kívül a globális biztonság terén 
bekövetkezett változásokat sem. Ebben, határozottsága és komolysága alátámasztá- 
saként, a bukaresti kormány előzetesen felelősséget vállalt arra, hogy – teljes jogú 
taggá válásáig is – teljesíti a NATO-tagországok döntéseit. Noha más területen ez ke- 
véssé jellemző, a NATO-val szemben tett ígéreteket valamennyi román kormány 
komolyan vette. Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy a politikai erők között 
egyetértés van abban: Románia nem elégedhet meg azzal, ha 2004-től pusztán egyike 
lesz a 26 NATO-tagországnak. A most zajló terrorizmusellenes, illetve az ezzel 
összefüggésben álló nemzetközi szervezett bűnözés elleni harc lefolyása arra utal, 
hogy Románia nem akar egyszerű szemlélője lenni ezeknek a folyamatoknak. 
Bukarestben úgy vélik, Románia rendelkezik a megfelelő potenciállal ahhoz, hogy 
teljes jogú tagként ne csak az operatív akciókban vegyen részt, hanem kezdeményező, 
koncepciófejlesztő szerepet is játsszék. Ennek alátámasztására több érvet is 
felsorakoztatnak.16 

Először is Románia kiváló viszonyt ápol az Egyesült Államokkal; kapcsolatait – 
az EBESZ-elnökség ideje alatt szerzett tapasztalatokkal – kiválóan hasznosíthatná a 
feszélyezetté váló transzatlanti viszony enyhítésére. A Kaukázus és Közép-Ázsia or- 
szágaival fennálló jó kapcsolatai fontosak lehetnek nemcsak biztonsági, hanem gaz- 
dasági szempontból is, elsősorban a kaukázusi olajtól függő nyugat-európai szövet- 
ségesek számára. Ugyanakkor látható, hogy Románia megpróbál aktív szerepet ját- 
szani a Balkán régió stabilitásának megteremtésében is. Nehéz megjósolni, hogy mi- 
lyen szerepet kap Románia az észak-atlanti szervezetben. Románia jövője NATO- 
tagként attól is függ, milyen végkifejlethez jut az észak-atlanti szövetség szerepéről a 
szervezeten belül folyó vita, hogyan körvonalazódik az egységes európai védelmi és 
külpolitika, illetve miként alakul egyfelől a NATO és Oroszország, másfelől az Euró- 
pai Unió és az Egyesült Államok viszonya. 

A csatlakozás haszna 

Rövid- és középtávon az észak-atlanti szervezethez való csatlakozás nemhogy 
csökkentené, hanem növeli a védelmi költségeket, azonban általános vélemény, hogy 
hosszú távon vitathatatlanul kevesebbe kerül, mintha az ország egymaga oldaná meg 
biztonságát. Egyelőre azonban a költségek nőnek. A csatlakozási tervben vállalt köte- 
lezettségek értelmében, a Védelmi Minisztérium költségvetési részesedése 2002-ben 
már meghaladta az egymilliárd dollárt, a 2003–2005 közötti időszakban pedig minden 
eddiginél nagyobb, a bruttó nemzeti össztermék 2,38 százalékának megfelelő lesz. 
Először is az integrációs felkészülés korántsem zárul le a csatlakozási szerződés alá- 
írásával. Romániának a következő években is jelentős összegeket kell költenie a had- 
sereg reformjára – elsősorban a légierő megerősítésére. Ehhez hozzájárulnak az úgy- 
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nevezett vendéglátó ország minőségből adódó költségek (Home Nation Support): 
biztosítani kell a szövetséges csapatok mozgásához szükséges infrastruktúrát. A teljes 
jogú taggá válásig fel kell készíteni a NATO civil és katonai struktúráiban részt vevő 
személyzetet: diplomatákat, katonákat, szakértőket, tisztviselőket. A tényleges csatla- 
kozásig Románia nem járul ugyan hozzá a szervezet költségvetéséhez, azt követően 
azonban ki kell vennie a részét a NATO beruházási programjából (NATO Security 
Investment Program – NSIP) – amelyből a NATO-tagországok területén esedékes 
befektetéseket: közlekedési útvonalak, kommunikációs hálózatok, üzemanyag-veze- 
tékek, raktárak stb. építését/fejlesztését finanszírozzák –, hozzá kell járulnia a NATO 
különböző ügynökségeinek költségvetéséhez, valamint a szövetség 2008-ban opera- 
cionálissá váló új főhadiszállásának megépítéséhez. Románia hozzájárulásának egy 
része az idők során visszatérhet az országba, például az NSIP révén, ha a szövetsége- 
sek szükségesnek találják romániai infrastrukturális beruházások eszközlését. 

Elemzők szerint gazdasági téren a NATO-tagság már rövid távon is előnyöket 
jelenthet. A román vállalatok például már közvetlenül a teljes jogú taggá válás után 
részt vehetnek a tagországokban meghirdetett, és a szervezet által finanszírozott in- 
frastruktúra-fejlesztési projektekben. Egyesek szerint várható a külföldi beruházások 
ütemének növekedése, mivel a külföldi gazdasági körök úgy értékelik, hogy befekte- 
téseik nagyobb biztonságban vannak egy NATO-tagországban.17 A nemzetközi kon- 
junktúra, a mélyülő globális gazdasági válság miatt azonban egyelőre úgy tűnik, rövid- 
távon Románia főként politikai téren élvezheti a csatlakozással járó előnyöket. A 
NATO-val szemben vállalt kötelezettségek teljesítése növelheti az ország külföldi hi- 
telét, és kedvező lökést adhat Románia európai uniós csatlakozásának. 

A már említett tényezők miatt eddig a csatlakozási meghívás egyetlen haszna 
gazdasági téren az ország hitelbesorolásának javítása volt. Biztonsági szempontból az 
integráció eleve csak hosszú távon jelenthet előnyt, hiszen Romániát nem fenyegeti 
fegyveres konfliktus belátható időn belül.18 Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kí- 
vül, hogy az Egyesült Államok oldalán hadba vonult Románia “kompromittálta ma- 
gát” a szélsőséges iszlám szervezet előtt, így meglehet, hogy ezek a szervezetek táma- 
dásokat hajtanak végre román célpontok ellen. Noha ennek nincs nagy valószínűsége, 
teljességgel nem zárható ki. 

1 A NATO csúcstalálkozójának zárónyilatkozata, Madrid, 1997. július. 
2 1998 októberében a román parlament “sürgős esetekre” átrepülési engedélyt adott a szövetséges har- 
ci gépeknek, 1999. április 22-én pedig határozatot fogadott el, amely megnyitotta a román légteret a 
NATO gépei előtt a jugoszláviai konfliktus teljes idejére. 
3 Valójában a MAP nem jelentett egyfajta világos útvonalat a csatlakozás felé, viszont körvonalazta 
azokat az ismérveket, amelyek alapján a jelölt országok kidolgozták éves felkészülési tervüket. Az öt 
kritérium: a) politikai-gazdasági fejlődés; b) védelmi és katonai kérdések; c) költségvetés; d) biztonság- 
politikai kérdések; e) törvénykezés. 
4 A NATO csúcstalálkozójának zárónyilatkozata, 7. szakasz, Washington, 1999. április 24. 
5 Mérvadók e tekintetben Constantin Ene egykori NATO-nagykövet nyilatkozatai, amelyek ma is ol- 
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vashatók Románia NATO- képviseletének honlapján (www.nato.int). 
6 George W. Bush elnök 2001. június 15-én Varsóban kijelentette, hogy „az új európai demokráciák- 
nak, a Balti tengertől a Fekete-tengerig, joguk van a régi Európához hasonló biztonságot és szabad- 
ságot élvezni”. 
7 Transforming the Armed Forces of Central and East Europe”, Strategic Forum, 2000. június. 
8 Jackson Diehl, ‘‘New NATO, old values,” Washington Post, 2002. március 4. A cikkben a szerző a na- 
cionalizmus, illetve Magyarország területi követeléseinek jeleként értékelte az Orbán-kormány kez- 
deményezését. 
9 Ilie Șerbănescu, NATO: Așteptările economice, Revista 22, 48. szám (2002. nov. 26 – dec. 2.) 
10 Paul E. Gallis, NATO Enlargement. Report for Congress, 2002. március 11. 
11 A védelmi minisztérium 2003. eleji adatai szerint. 
12 A New Alliance, Wall Street Journal, 2002. március 28. 
13 159/2001. sürgősségi kormányrendelet. 
14 A parlament által elfogadott felajánlás emellett 15 katonaorvos, egy 70 fős vegyvédelmi alakulat, il- 
letve 170 hegyivadász, kiképző tisztek, muníció és román gyártmányú géppisztolyok Afganisztánba 
küldését tartalmazta. 
15 Paul E. Gallis: NATO Enlargement, Report for Congress, 2002. március 11. 
16 PNA IV. 2002. október 2. 
17 Ilie Șerbănescu, NATO: Așteptările economice, Revista 22, 48. szám (2002. nov. 26 – dec. 2.) 
18 Románia biztonságpolitikai stratégiája, 2002. 
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Bíró Béla 

Politika vagy leszámolás? 

Az egyensúly dinamikája 

A politika a realitások elfogadásának művészete. Az önmagukat kizárólagos 
érvényűnek tételező ideológiák ezért nemcsak politika-, de társadalomellenesek is, 
hiszen minden kizárólagosság a társadalom stabilitását megalapozó egyensúlyt bo- 
ríthatja fel. 

Hogy (a ma már „hamis”-nak vélt) archaikus világképekre több száz vagy ezer 
éven át változatlanul vagy csaknem változatlanul fenntartható társadalmi rendszerek 
épülhettek, annak a magyarázata az volt, hogy az egyensúly magába a rendszerbe, an- 
nak szerkezetébe épülhetett bele. Ezért – a szó mélyebb értelmében – egy ilyen világ- 
kép nem is lehetett hamis, szerkezetének a társadalmi rendszer tényleges szerkezeté- 
vel (implicite működésének alapelvével) kellett jól egyeznie. A ma mélységesen igaz- 
ságtalannak érzett rendek vagy kasztok – ezen világképeknek a részeként – az érintet- 
tek számára egyáltalán nem tűntek igazságtalannak, a paraszt, a katona, a kézműves, a 
klerikus nem irigyelték egymást. Nem volt miért. Mindannyian a maguk módján és 
jobbára elégedetten szolgálták azt a – lényegi vonatkozásaiban harmonikus és örök- 
nek vélt – Egészet, melynek önérzetes részei gyanánt önmagukat meghatározhatták. 

Heller Ágnes és Fehér Ferenc A modernitás ingája című könyvükben ezt a fajta 
tradicionális berendezkedést a statikus igazságosság elvére vezetik vissza. A modernitás 
(melynek megvannak az ókori előzményei is) ezzel a hagyományos berendezkedéssel 
a dinamikus igazságosság új rendszerét állította szembe, melyben a társadalom működé- 
sét szabályozó értékrendek pluralizálódnak, s az alternatív lehetőségek közül az egyén 
szabadon választhatja ki a számára úgymond legmegfelelőbbet. „A statikus igazságos- 
sággal ellentétben – írják – a dinamikus igazságosság nem azt jelenti, hogy ugyanazt a mércét kö- 
vetkezetesen és állandóan mindenkire alkalmazzák, akire alkalmazható; ehelyett maguknak a 
mércéknek, akár normák, akár szabályok, megkérdőjelezését és ellenőrzését jelenti” 

Ez a rendszer is az egyensúlyon alapul, de ez az egyensúly a tradicionálissal el- 
lentétben nem a társadalmi térben, inkább a társadalmi időben valósul meg. Ezért 
nem pusztán a hagyomány (egészen pontosan a hagyományok) révén adott, a szem- 
ben álló törekvések túlhajtása folytán újra és újra fel is borul, így aztán újra és újra 
helyre kell állítani, azaz létre kell hozni. Eközben az egymással szemben álló politikai 

irányzatok (melyek normális esetben egy konzervatív-jobboldali, illetve egy liberális- 
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baloldali ideológiát jelenítenek meg) egymást váltják a hatalomban. Ily módon mind- 
kettő realizálhatja az ideológiájában rejlő teljesítménypotenciált, s annak kimerülésé- 
vel ellenfelének engedheti át a hatalmat, hogy az általa ki nem aknázott lehetőségeket 
a – társadalom egészének szolgálatában! – az ellenfél (korrektebb megnevezéssel: a 
partner) hasznosíthassa. 

A folyamat a valóságban természetesen jóval bonyolultabb. Már csak azért is, 
mert a társadalomban érvényesülő ellentéteket a politikai váltógazdálkodást működ- 
tető nagy pártok nem mindig képesek adekvát módon illetve megfelelő időben meg- 
jeleníteni, de a séma első megközelítésben talán elfogadható. Azt mindenesetre vilá- 
gosan jelzi, hogy az adott keretben a realitások elfogadása nem jelent egyebet, mint a 
partner igazságának – részleges, de mindenképpen türelmes – elfogadását. A rendszer 
azon az előfeltevésen alapul, hogy a másik félnek is lehet igaza, sőt ha jelentős társa- 
dalmi erőt tud maga mögé állítani, egészen bizonyosan igaza is van. Sőt, azt is bizo- 
nyosra vehetjük, hogy az az igazság, melyet az ellentábor képvisel – bár elsősorban a 
társadalom másik részének érdekeit képviseli – végeredményben a társadalom egészének, 
azaz maguknak az ellenfeleknek is javukra lehet. A társadalom, mint politikai rend- 
szer egységét az egymással szemben álló politikai irányzatok együttműködésen illetve 
vetélkedésen alapuló partnersége, azaz a divergens illetve konvergens törekvések egyen- 
súlya alkotja. 

Ennyi talán elég ahhoz, hogy világossá váljon: a mai magyar társadalom a fenti 
értelemben legfeljebb látszólag valóságos politikai rendszer, illetve valódi demokrácia. 
A magyar politikai életben konfrontálódó erők mindegyike mélyen meg van győződ- 
ve róla, hogy ő az igazság egyetlen és kizárólagos letéteményese, hogy kizárólag ő 
képviseli a társadalmat (a „nemzetet” vagy az „országot”), s ha a társadalom (a „nem- 
zet”, vagy az „ország”) irányítása a másik fél kezébe kerül, ismét elkövetkezik az apo- 
kalipszis (az „Ávó” pincéiben ismét „magyarok”-at vernek agyon, illetve Dunába lö- 
vik a „zsidók”-at). 

Ilyen körülmények között szó sem lehet arról, hogy az új kormányzat tovább 
építse, szépítse, tökéletesítse azt, amibe az előző belekezdett, éppen megfordítva, a 
hatalomra jutást követően minden kormányzat azzal kezdi, hogy elődei munkáját mi- 
nél teljesebben lerombolja, az ellentábor képviselőit – most már a hatalom birtoká- 
ban – elkedvetleníti, megfélemlíti, vagy egyszerűen eltávolítja őket az állami intézmé- 
nyekből, s csak ezt követően kezd bele az építkezésbe. Messzire azonban nem juthat, 
hiszen energiái javát máris a rombolásba ölte, az építkezésre vajmi kevés marad. Így 
készíti – öntudatlanul is – elő az ellenfél számára a hatalomátvétel esélyét. Hogy az- 
tán ellenkező előjellel kezdődhessen minden elölről. Ennél az alternatívánál már csak 
az a rosszabb, ha a két fél közül valamelyiknek sikerül tartósan megkapaszkodnia a 
hatalomban, s a kizárólagos alternatíva továbberőltetésével teljesen megmerevítenie a 
társadalmat. 

A romániai magyarság esetében sajnos már ez az alternatíva sem zárható ki. 
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Antidemokratikus „átmenet”? 

Az RMDSZ 1989 decemberében a legkülönbözőbb politikai irányzatok hetero- 
gén szövetségeként jött létre. Az akkor még távoli célok, a román társadalomra jel- 
lemző erőteljes magyarellenesség azonban csaknem teljesen elmosták a különbsége- 
ket. Az RMDSZ helyzetének megszilárdulását követően aztán minden fontosabb po- 
litikai irányzat újrafogalmazta saját programját is. A szövetség – ahogy akkor nevez- 
tük – „platformosodott”. S a platformok jó ideig vezető szerepet is játszottak a szö- 
vetség életében. 

Az 1996-os kormányzati részvétel azonban azokat a politikusokat juttatta jelen- 
tős előnyhöz, akik korábbi pártállami kapcsolataikra, kitűnő nyelvismeretükre, a ro- 
mán politikai színtéren való tájékozódási képességükre alapozva képesek voltak tevé- 
keny részt vállalni a kormányzásból. S mivel ilyen politikusok (szerencsére) minden 
vagy csaknem minden platformon belül akadtak, a platformok (sajnos) fokozatosan 
jelentőségüket veszítették. Létrejött egy csapat, mely képes volt a hatalmon lévő ro- 
mán politikai erőkkel együttműködni, mindenki más fokozatosan ellenzékbe szorult. 

A polarizáció a 2000. évi választásokat követően tovább éleződött. Az RMDSZ- 
elit azokkal a baloldali nacionalistákkal alakított ún. informális koalíciót, akiket koráb- 
ban javíthatatlan antidemokratákként írt le. Az „elképzelhetetlen” egyezség meglepő- 
en gyorsan és zökkenőmentesen tető alá került. Magyarország NATO-hoz való csat- 
lakozása ugyanis a román politikai elitet páni félelemmel töltötte el. A politikusok at- 
tól rettegtek, hogy Magyarország előbb-utóbb a NATO-csapatok támogatásával fogja 
Erdélyt úgymond „visszahódítani”.1 Ezt minden áron meg kellett hiúsítani. Romániá- 
nak, törik-szakad be kellett jutnia a NATO-ba! Ennek egyik fontos feltétele azonban 
a magyarokkal való viszony normalizálása, a kisebbségi kérdés (legalább látszólagos, de 
ha a látszat nem elegendő, hát bizonyos vonatkozásokban akár tényleges) rendezése. 

Hamar kiderült, hogy a Nyugat puszta látszatokkal már nem éri be. Így aztán a 
román kormányzat némely vonatkozásokban komoly engedményekre is rákénysze- 
rült. Ráadásul anélkül, hogy ezáltal az erősen nacionalista beállítottságú közvélemény 
támogatását kockáztatta volna, a vezető politikai személyiségekről mindenki tudta, 
hogy nacionalisták, ha mégis engednek a magyarok „zsarolásának”, az csakis azt je- 
lentheti, hogy nem tehetnek másként. 

Így aztán a szociáldemokraták olyan intézkedéseket foganatosíthattak, melyekre 
a korábbi demokratikusabb gondolkodású politikusok gondolni sem mertek. Az egy- 
házi javak jelentős részét visszaszolgáltatták. Az erdők (beleértve a közösségieket is) 
jórészt visszakerültek jogos tulajdonosaikhoz. A nyelvhasználatot liberalizálták. A 20 
százaléknál nagyobb magyar népességgel rendelkező településeken a magyar nyelv 
kvázi-hivatalos nyelvvé vált. Legalábbis elméletileg. A magyar állami egyetemet nem 
sikerült ugyan megvalósítani, a két politikai alakulat által megkötött egyezmény (az 
ún. Protokollum) számos más pontjához hasonlatosan ez is a következő évi egyez- 
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ségbe ment át, de a román állami egyetemeken némileg javult a magyar csoportok és 
katedrák helyzete, a magyar állam által finanszírozott magyar alapítványi egyetem lét- 
rehozásához pedig a kormányzat hozzájárult. 

Mindez azonban a román dominanciát még a többségükben magyarok által la- 
kott székely megyékben sem veszélyeztethette. A Székelyföld állami intézményeiben 
a románság ma is magasan túlreprezentált, s ez a román többségű megyékre is érvé- 
nyes, a magyarság ott is mindig valóságos számarányánál jóval alacsonyabb arányban 
képviseltetheti magát. A magyarság gazdasági helyzete még a románságénál is jóval 
rosszabb. A székelyföldi állami vállalatok zömét román érdekcsoportok – családi kap- 
csolatok (magyar strómanok) felhasználásával – privatizálták, majd kiárusították (ro- 
mán hatalmi csoportok kezébe játszották át). A nagyobb városokban (Nagyváradon, 
Szatmárnémetiben, sőt még Marosvásárhelyen is) a szabad nyelvhasználat puszta – 
viszonylag ritkán realizálható – lehetőség. 

2002 elejére világossá vált, hogy továbblépésre csak akkor van lehetőség, ha a 
fennálló problémákat helyi szinten is rendezik. Ha a kormányzati szinten kidolgozott 
kompromisszumokat a két politikai alakulat helyi szervezetei által kötött egyezségek 
erősítik meg. Így jött létre az a megállapodás (a 2002-es protokollum2), mely a meg- 
egyezésbe a megyei szervezetek által kidolgozandó egyezségeket, s ezzel a végrehaj- 
tás tényleges esélyeit is beépíti. A dokumentumot a két párt képviselői 2002. január 
29-én szentesítették aláírásaikkal. Ezzel a két politikai alakulat közt világos, jól kö- 
vethető és számon kérhető politikai egyezség jött létre. 

Az egyezség magyar szempontból legfontosabb pontjai az egyházi és közösségi 
javak visszaszolgáltatására, a magyar oktatási rendszer bővítésére, az állami intézmé- 
nyekben folytatott káderpolitikára, a helyhatóságok pénzügyeire vonatkoztak. Minden 
fontosabb intézkedésnél pontos határidőket is megjelöltek. A helyi szinteken nem 
mindenben sikerült megegyezni, hiszen a románság képviselői az arányszámukat jóval 
meghaladó intézményi képviseletről (a „zsíros” állásokról) semmiféle protokollum 
kedvéért nem voltak hajlandók lemondani. Igaz, ezen a területen az ígéretek teljesíté- 
se is nehezen mérhető. A közösségi javak visszaszolgáltatása is kínkeservesen haladt, 
de néhány vonatkozásban sikerült látványos sikereket is elérni. 

Az egyezmény meg nem valósult pontjainál (a közösségi javak visszaszolgálta- 
tása, az aradi Szabadság-szobor felállításának kérdése stb.) fontosabb, hogy a sikere- 
kért az RMDSZ-nek súlyos árat kellett fizetnie. Kénytelen volt átvenni a partner poli- 
tikai stílusát. Olyan törvények megszavazásához asszisztált (támogatóan vagy tartóz- 
kodva), melyekkel maga sem értett egyet, és amelyek a román demokráciát is komo- 
lyan károsították. Ilyen volt az azóta a román nyilvánosságban is nevetségessé vált, 
megvalósíthatatlan nyelvtörvény, mely az idegen (köztük az angol eredetű) szavak 
használatát is – súlyos büntetések terhe alatt – kitiltotta volna a nyilvánosságból; a 
titoktörvény, mely a sajtót verheti gúzsba; az adótörvény, melynek keretében a ka- 
matokat és az osztalékokat is megadóztatják; az egészségbiztosítási rendszer vissza- 
központosítása és sok minden egyéb. A román ellenzéki sajtó a magyarok machiavel- 
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lizmusát emlegette, arról cikkezett, hogy az RMDSZ meghatározó politikusai román 
partnereikkel közösen keveredtek gyanús gazdasági ügyletekbe, s egyikük-másikuk az 
ország leggazdagabb emberei közé „küzdötte fel” magát. 

Voltak egyéb következmények is. Az RMDSZ azzal, hogy hátat fordított a ro- 
mán ellenzéknek (egykori koalíciós partnereinek), maga is siettette az ellenzék széte- 
sését. E pillanatban – hacsak a szélsőséges nacionalistákat nem tekintjük annak – a 
szociáldemokratáknak a román politikai színtéren nincs számba jöhető konkurensük. 
Hatalmukat, s implicite az RMDSZ-elit hatalmát ma már semmi nem fenyegetheti. 

A legsúlyosabb következmény, hogy a romániai magyarok többsége képtelen 
arra, hogy képviselőit a hajtűkanyarban is kövesse, s korábbi engesztelhetetlen ellen- 
ségeit valódi szövetségesnek fogadja el. Meglazult, sőt megszakadt a kapcsolat a ro- 
mániai magyarság és a politikai képviselet között. A helyzetet az anyagi feltételek 
romlása is súlyosbította. Egy tanár-mérnök házaspár a nyugdíjából a közköltségeket 
sem képes kifizetni, parlamenti képviselői azonban dúskálnak a földi javakban. S ezt a 
sajtó természetesen nem hallgatja el. Az egészségbiztosítási rendszer az összeomlás 
határán egyensúlyoz, az ingyenes vagy résztérítéses gyógyszerekhez nem lehet hozzá- 
jutni, a fizetésekből azonban automatikusan levonják a betegbiztosítást. A belügymi- 
nisztériumi alkalmazottak (és ki tudja még kik?) számára azonban külön betegbiztosí- 
tót hoztak létre, mely („természetesen”) fizet (az adófizető pénzéből, nyilván). S a 
sort még hosszan folytathatnók... 

Az átlagember mélységesen kiábrándult a politikából és a politikusokból. 

Elpuskázott lehetőségek 

A belső ellenzék számára ilyen körülmények között egyetlen lehetőség maradt 
volna: a parlamenti politizálással a helyhatóságokban folytatott munkát, a nacionalis- 
tákkal való szövetséggel a román társadalom demokratikus erőivel kialakított szövet- 
séget, az – egyes vonatkozásokban – elvtelen politizálással az elvekhez való követke- 
zetesebb ragaszkodást állítsa szembe. Ennek megvolt a lehetősége. Az 1996 utáni 
kormányzati részvételt lehetővé tevő román-magyar kapcsolatrendszert ugyanis ép- 
pen a későbbi ún. belső ellenzék alakította ki, nem kis részben a FIDESZ által támo- 
gatott bálványosi nyári szabadegyetemek keretében. Ezeket a kapcsolatokat kellett vol- 
na a 2000-es választások után szorosabbra fűzni, s az országos politizálással elfoglalt 
RMDSZ-elit által gyakorlatilag feladott helyi politizálást kézbe venni, a magyarság 
kisközösségeit, a civil társadalmat, a magyar intézményrendszert megszervezni. 

A helyi magyar társadalmak megszervezése, a mai román kormányzattal szem- 
ben álló értelmiséggel és politikai erőkkel (méltányos) kapcsolat fenntartása, a parla- 
menti sikerek életképességét is garantáló helyi politizálás a kizárólagosságra épülő 
ellentéteket is komplementer alternatívákká változtathatta volna át. Hogy erre jó esé- 
lyek kínálkoztak, azt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozása és 
eredményei is bizonyítják. 
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Ez esetben a két irányzat megléte és párhuzamos megerősödése az egész romá- 
niai magyarság javára válhatott volna. Ehelyett megindult a hatalomért folytatott küz- 
delem, melyre a belső választások kínálhattak volna valóban demokratikus lehetősé- 
get – ha kivitelezhetők lettek volna. Sajnos nem bizonyultak annak. 

A Reform Tömörülés körül szövetkező belső ellenzék ráadásul gyors sikerre 
törekedett, ezért nem román ellenzéki erőkkel, hanem (egyfajta kiút gyanánt) magyar- 
országi hatalmi tényezőkkel (főként FIDESZ-beli nemzedéktársaival) próbált szoro- 
sabb kapcsolatokat kialakítani. Az persze kezdettől fogva világos lehetett volna, hogy 
a két kormányzat az RMDSZ-en belüli folyamatok befolyásolásában nem rendelkezik 
azonos esélyekkel. A magyar politika közvetlenül nem szólhat bele a romániai folya- 
matokba. A szervezetet természetszerűleg a parlamenti képviselet illetve a helyható- 
ságok RMDSZ-es tisztségviselői működtetik. A magyarországi támogatások legfel- 
jebb arra lehetnek elegendőek, hogy az ellenzéket életben tartsák, ahhoz, hogy a Szö- 
vetségen belül pozíciókhoz is juttathassák, már nem. 

Az ellenzék a politikai stratégiát is másként képzelte el, mint az uralkodó elit. 
Az autonóm struktúrák kialakításának irányában kereste a kibontakozás útját. És arra 
hivatkozhatott, hogy ebben a Szövetség előző kongresszusain kijelölt utat követi. De 
mert a belső demokrácia kialakítását, a tényleges képviseleti rendszer kiépítését a 
program az ún. belső választások lebonyolításával látta lehetségesnek, a belső válasz- 
tások meghiúsulásával a célkitűzések – legalábbis a 2002-es esztendő vonatkozásában 
– illuzórikusnak bizonyultak. A Szövetségi Képviselők Tanácsa az autonómia-kon- 
cepció értelmében a romániai magyarság ún. miniparlamentje gyanánt működött vol- 
na. Rövidesen azonban kiderült, hogy a belső választások kérdését további problé- 
mák terhelik. 

Az RMDSZ és a romániai magyarság nem azonos. Vannak magyarok, akik nem 
tagjai az RMDSZ-nek, de tagjai a romániai magyar közösségnek. Az RMDSZ kit kép- 
visel: az RMDSZ-tagokat vagy a romániai magyar közösséget? Kik vehetnek részt a 
belső választásokon: az RMDSZ-tagok vagy a romániai magyarok? Amennyiben az 
RMDSZ a romániai magyarság egészének az érdekképviseleti szervezete, mely eltérő 
politikai irányzatok képviselőit tömöríti, hogyan lehetne megtagadni, az önmagukat 
magyaroknak tartó polgároktól a szavazati jogot? Időközben azonban az is kérdéses- 
sé vált, ki tagja az RMDSZ-nek és ki nem? A Szövetség évek óta még a tagsági díjakat 
sem szedi be. Így aztán, ha a választásokat az RMDSZ-tagokra korlátozzák, könnyen 
kiderülhetne, hogy az RMDSZ mögül ma már hiányzanak a romániai magyarság tö- 
megei, ami a Szövetséget a román nyilvánosság előtt is kínos helyzetbe hozhatná. 

A másik lehetőség a regisztráció lett volna. A Reform Tömörülés emellett vok- 
solt, a FIDESZ-kormányzat állítólag támogatta volna ebben. A regisztrációra azon- 
ban nem került sor. 

S voltak, akik a magyar igazolványokban látták a regisztráció egyik lehetséges 
formáját. A magyar igazolványok azonban erre a célra (számos okból) bizonyosan al- 
kalmatlanok. 
  

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
I. A demokrácia útján   Bíró Béla: Politika vagy leszámolás? 

62   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

A belső választások megtartását a Szövetség előző kongresszusa ennek ellenére 
félreérthetetlen kötelezettségként rótta az új vezetésre. Tőkés László, a Szövetség 
tiszteletbeli elnöke törvényességi mulasztás vádjával beperelte a szövetség aktuális 
vezetését, de első fokon pert veszített. Dr. Kincses Előd ügyvéd fellebbezett, a 
kérdés azonban függőben maradt. Egyre világosabbá vált, hogy a 2003 elejére össze- 
hívott kongresszus, minek utána a Reform Tömörülés úgy döntött, hogy nem vesz 
részt rajta, minden bizonnyal a jelenlegi helyzetet fogja legalizálni. Az ellenzék szem- 
szögéből illegálisan... 

Hazárdjátékok 

Az RMDSZ-elit és a belső ellenzék ezek után nyíltan háborút üzenhetett egy- 
másnak, és mind radikálisabban ellentétes argumentumokra alapozhatta diskurzusát. 
A többségi tábor kizárólag a sikereket reklámozza, s azt a benyomást kelti, hogy azok 
kizárólag a parlamenti csoport erőfeszítéseinek eredményei (és nem elsősorban nem- 
zetközi kényszerek folyományai), a kisebbség látszateredményekről beszélhet, s a 
„mérsékelteket” az eredeti célok elárulásával, az autonómia-program feladásával vá- 
dolhatja meg. Következésként mindkét tábor úgy mondhat igazat, hogy közben el is 
torzítja az igazságot, azaz hazudik is. 

Egészen a magyarországi minta szerint. 
A minta Romániában is katasztrofálisnak mutatkozott. A szemben álló táborok 

a kínálkozó lehetőségek aktualizálása helyett egymást próbálták meg lejáratni, kiszorí- 
tani, lehetetlenné tenni. Teljes sikerrel. Az RMDSZ népszerűsége fokozatosan rom- 
lott. Egyre többen hangoztatják, hogy a következő választásokon el sem mennek sza- 
vazni, vagy ha igen, nem az RMDSZ-re szavaznak. 

A RMDSZ-többség arra alapítja stratégiáját, hogy a – nacionalistább beállított- 
ságú – kisebbségnek nem lesz bátorsága ahhoz, hogy egységet bontson. Ezért min- 
dent egyetlen lapra tesz fel. A belső választást bírósági ítélettel sem sikerült kikény- 
szeríteni, de – a kudarcot mérséklendő – a mai vezetés sem igyekezett enyhíteni a 
helyzeten, nem kínált föl valamiféle, az RT számára is elfogadható kompromisszu- 
mot. Esetleg olyan a civil szervezeteket és a platformokat nagyobb képviselethez 
juttató rendszert, mely némileg demokratikusabb versenyfeltételeket teremthetett 
volna. Arra a – némiképp naiv és ezért meglehetősen veszedelmes – hitre alapoztak, 
hogy az RT-nek nem lesz bátorsága megkockáztatni a szakadást, illetve az esetleges 
szakadásért a romániai magyarok túlnyomó többsége az RT-t tehetné felelőssé illetve 
büntetné. 

Föl sem merült: mi lesz, ha mégsem így történne? És ha a történtek nyomán az 
RT úgy ítélné meg, hogy egyetlen lehetősége marad arra, hogy a „belső választásokat” 
kikényszerítse, hogy ugyanis „külsővé” teszi azokat? Hogyan „bízhat meg” a mai 
RMDSZ-vezetés ennyire vakon egy olyan politikai irányzatban, melyről egyébként azt 
állítja, hogy felelőtlen és megbízhatatlan? 
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Mindkét fél a tűzzel játszott, ahelyett, hogy a demokrácia játékszabályait igyeke- 
zett volna – úgy ahogy lehet – kialakítani. 

Kiszorítósdi 

A két tábor a romániai magyarság sorsát illető legfontosabb kérdésekben sem 
tud egységes álláspontra jutni, ami arra utal, hogy valamelyik, vagy rosszabb esetben 
mindkét felet olyan antidemokratikus motivációk vezérlik, melyek semmiképpen sem 
hozhatóak közös nevezőre, egyértelműbben fogalmazva: saját jövőjét mindkét fél a 
hatalom kizárólagos birtokában, a másik teljes vagy gyakorlatilag teljes kirekesztésével 
tudja elképzelni. 

Ki a hibás a kialakult helyzetért, nehezen megválaszolható kérdés. 
Az RT tömegbefolyását úgy próbálta megalapozni, hogy az RMDSZ-en belül 

mindinkább elszigetelődni látszó Tőkés Lászlót állította – szimbolikus személyiség 
gyanánt – előtérbe. Ez a döntés tévesnek bizonyult. Tőkéssel a fiatalok túlnyomó 
többsége (az RT virtuális támogatói) nem tudtak igazán azonosulni. Az Európa 
nyugati felében valóban hatékony argumentációt is felhasználó, de a két világháború 
közötti korszak reflexeire alapozott nemzeti elfogultság alól, melyet Tőkés képviselt, 
mind jobban kicsúszott a talaj, hiszen egyértelművé vált, a romániai magyarság sorsá- 
nak jobbrafordulására ez idő szerint főként az együttműködési stratégia és az európai 
intézményrendszerben bekövetkező fokozatos változások, a kisebbségi kérdés iránti 
fokozódó, de minden radikalizmustól idegen érzékenység kiaknázása teremthet lehe- 
tőséget. Ennek színtere pedig a román parlament. 

És itt az RMDSZ valóban jelentős sikereket érhetett el. 
A Markó által képviselt vonal eközben igyekezett megszabadulni mindenkitől, 

aki ennek a folyamatnak a megtorpanását okozhatta volna. A vezetésen belüli viszo- 
nyok fokozatosan átalakultak, a döntéshozó szervekből, melyekben korábban Tőkés 
hívei is erős pozíciókkal rendelkeztek, sőt Tőkés nimbuszára alapozva időnként 
sikerült azt a benyomást is kelteniük, hogy ők vannak többségben, fokozatosan 
kiszorították őket. 

Pedig a szembenálló táborok a romániai magyarság érdekérvényesítésének és a 
román demokrácia kialakításának olyan alternatív lehetőségeit képviselik, melyek in- 
kább kiegészítik, semmint kizárnák egymást. Ezért a közösség szempontjából az és 
csakis az volna járható út, ha a hatalmat józanul megosztva, mikor az egyik, mikor a 
másik szárny szempontjai érvényesülhetnének. A körülmények függvényében. 

Az, hogy Markóék annak ellenére is a román kormánypárttal való együttműkö- 
dés mellett döntöttek, hogy ezt a lehetőséget a választások előtt még egyértelműen 
kizártnak minősítették, bölcs döntésnek bizonyult. Látnunk kell azonban, hogy ennek 
a döntésnek jócskán voltak és vannak negatív következményei is. Nyilvánvaló volt, 
hogy a túl szoros együttműködést a román ellenzék (az egykori koalíciós partnerek) 
nem veszik jó néven, bár a kormányzattal fenntartott kapcsolatokat, a román-magyar 
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együttműködés intézményes kereteinek fenntartását az ország nemzetközi megítélése 
szempontjából elvileg maguk is helyeslik. 

Ha Markó és Tőkés csapatjátékot játszanak, akkor a román ellenzéki pártokkal 
való kapcsolattartást, s ezzel az ellenzékiség RMDSZ-en belüli folytonosságának 
fenntartását a Reform Tömörülésre és Tőkés Lászlóra osztják ki. És ebbe az alterna- 
tívába – ha valóban a romániai magyarság érdekeit tartják szem előtt – Toró és Tőkés 
lelkesen bele is mennek, hiszen nyilvánvaló, hogy az ellenzéki szerep nemcsak a ro- 
mán ellenzéken belüli pozícióikat erősítheti, de a magyarellenesség retorikája helyett a 
román politikai élet egészét a magyarokkal való sikeres együttműködésben teheti ér- 
dekeltté. 

Nem ez történt, a két szárny gyakorlatilag semmiben sem tudott megegyezni. 
Így nemcsak a román ellenzék maradt magyar szövetségesek nélkül, de a Markó- 
szárny olyan, a kormánypártnak tett engedményekbe is belement, melyek súlyosan 
sértették a demokratikus ellenzék érdekeit is. Ezért az ellenzéken belül a magyarelle- 
nes hang vált dominánssá, az ellenzék képtelen volt ellenállni a csábításnak és maga is 
a nemzeti demagógia alkalmazásával tett kísérletet a közvélemény manipulálására. 

Ráadásul a közvélemény demokratikusabb részében is az a benyomás alakulha- 
tott ki, hogy a magyarok az ördöggel is képesek összefogni, csak önző kisebbségi ér- 
dekeiket érvényesítsék. A magyarság természetesen a kormánypárt nacionalistáinak 
szemében sem vált rokonszenvessé. Paradox módon úgy sikerül engedményeket ki- 
csikarni, hogy a román átlagember magyarokkal szembeni előítéletei nem tompultak, 
bizonyos esetekben még fokozódtak is. A Markó-szárnynak jogi vonatkozásokban 
sikerült látványos eredményeket elérnie, de a közélet állapotai, a gazdasági stagnálás, a 
szervezetnek a választói bázistól való eltávolodása fokozta a kilátástalanság-érzetet, a 
fiatalok kiáramlását. A helyzet ellentmondásosságára, az esetleges kritikákra és fenn- 
tartásokra az RMDSZ-vezetés a belső demokrácia erős visszafogásával reagált. A 
Szövetség végül már önnön korábbi határozatait sem tartotta be, egyfajta állandósí- 
tott provizorátusra rendezkedett be, melynek során a belső ellenzéket – mint arra 
korábban is utaltunk – fokozatosan kiszorította minden döntésképes pozícióból. Ez 
pedig csakis a hatalmi harc továbbéleződéséhez vezethetett. 

A kibontakozás lehetősége 

Ilyen körülmények között az ún. „RMDSZ-modell” az elért eredmények dacára 
is könnyen politikai csődnek bizonyulhat. A kormányzat jogi kompromisszumai, az 
egyházi vagyon visszaszolgáltatása, a nyelvhasználat szabályozása fontos lépések a ro- 
mániai magyarság emancipációjának útján, de ezek csak akkor válhatnak gyümölcsö- 
zővé, ha a magyarokkal való együttműködés távlatait, a magyaroknak tett „engedmé- 
nyeket” a szavazók többsége is hajlamos lesz végre valóban elfogadni. Ez pedig alapve- 
tően megváltozott stratégiát követel. A romániai magyarság szervezete nem kötelez- 
heti el magát egyoldalúan a – taktikai megfontolásokból engedékenynek mutatkozó – 
nacionalisták mellett. 
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A szerepeket és a hatalmat bölcsen megosztva mindkét féllel fenn kell tartani a 
szoros kapcsolatokat. Ennek legfontosabb akadályai a belháborúk, a Markó-szárny 
ugyanis nem alakíthat ki egyformán jó viszonyt a román politikai élet minden szerep- 
lőjével, a belső ellenzékkel karöltve azonban ezt is megteheti. 

Törvények immár vannak, de az elfogadott törvényi rendelkezések végrehajtása 
ez idő szerint csak azokban a helyhatóságokban garantált, ahol a magyarság a lakos- 
ság többségét alkotja, s ezért az akaratérvényesítésben – legalábbis annak bizonyos 
vonatkozásaiban – nincs akadály. Azaz jobbára a Székelyföldön. Ámbár a hatalmi 
struktúra átalakítása itt is szinte már legyőzhetetlen akadályokba ütközik. A román 
többségű erdélyi városokban, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen a 
nyelvhasználati törvény alkalmazásának a feltételei is váratnak magukra. 

Ilyen körülmények közt csakis a többség és a kisebbség közti demokratikus 
együttműködés, a demokratikus alapelvek belső meggyőződésen alapuló érvényesíté- 
se, a mentalitások átalakítása segíthet a továbblépésben. Az önmagát fokozatosan 
egypártrendszerré kiépítő posztkommunista hatalom támogatására ebben már nem 
lehet számítani. Ehhez valódi szövetségesekre van szükség. Romániában és Európá- 
ban egyaránt. Okos stratégiával (bármennyire is lehetetlennek tűnhetne e pillanatban) 
a magyar kérdést a kormány és az ellenzék közti vetélkedés tárgyává lehetne tenni. 
Nyugat ugyanis az együttműködés hatékonyságát jól érzékelhetően az európai integ- 
ráció egyik fontos kritériuma gyanánt kezeli. Aki úgy tudna kiállni a magyarságért, 
hogy azzal a többség ellenszenvét nem fokozza (mert az úgy érezheti, hogy a magya- 
roknak tett engedmények – így vagy úgy – számára is haszonnal járhatnak), a bel- 
politikai küzdelmekben komoly előnyre tehetne szert. 

S ezzel a kisebbségi kérdés rendezése és a demokrácia ügye – a jelenlegi állapo- 
tokkal ellentétben – kéz a kézben haladhatna tovább. 

1 Ennek az egészen képtelen feltevésnek a meglétét Adrian Năstase egy 2002 decemberi beszédében 
igazolta is, Románia NATO-ba való felvételét egy helyi vezetőkkel tartott távértekezleten az Erdély 
elcsatolására irányuló szándékok meghiúsításaként értékelte. 
2 Lásd a www.psdr.ro weboldalt. 
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Márton János 

Az egyensúly dinamikája:  

az RMDSZ 1996–2002 között 

Bevezető 

Jelen tanulmány célja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1996 és 2002 
közötti politikai szerepvállalásának értékelése, különös tekintettel azoknak az elvek- 
nek a képviseletére, amelyeknek a gyakorlatba ültetése az önálló romániai magyar 
társadalom intézményi kiépülésének és megerősödésének a feltétele, s amelyek követ- 
kezésképpen a romániai magyarság szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak. 

A vizsgált témát két szempont szerint közelítjük meg: egyrészt azt vizsgáljuk, 
miként módosultak a különböző RMDSZ-programokban és programszerű dokumen- 
tumokban – pártprogramok, választási programok, valamint kormányprogramok/ko- 
alíciós prioritások – azok az elvek, amelyek a romániai magyarság sajátos szükségle- 
teit jelenítik meg; másrészt azt tanulmányozzuk, mit sikerült az RMDSZ-nek a prog- 
ramjaiban megfogalmazott elvekből 1996–2002 között megvalósítania. 

A vizsgálat érdekében az időszakot két korszakra osztjuk: az 1996–2000 kö- 
zötti időszakra, amikor az RMDSZ tagja volt a kormánykoalíciónak, illetve a 2001– 
2002-es időszakra, amikor az RMDSZ ellenzéki pártként parlamenti támogatásban 
részesítette a választások után kisebbségi kormányt alakító Román Szociáldemokrata 
Pártot. 

A megfogalmazott hipotézis, hogy az RMDSZ az 1996-os választásokon való 
részvétel, s még inkább a kormánykoalíciós szerepvállalás miatt kénytelen volt olyan 
elvekről lemondani, amelyek megvalósulása alapvető fontosságú a romániai magyar- 
ság megmaradásának és az önálló romániai magyar társadalom intézményi megerősö- 
désének szempontjából. Pontosabban az RMDSZ legalábbis arra kényszerült, hogy 
ezen elvek képviseletét programjaiban és politikájában háttérbe szorítsa. 

Ugyanakkor megfogalmazunk egy kiegészítő hipotézist: az RMDSZ-nek több 
konkrét eredményt sikerült elérnie (többet valósított meg célkitűzéseiből) konstruktív 
ellenzéki pártként kívülről támogatva a kormányt 2001–2002 között, mint a kormány- 
koalíció tagjaként 1996–2000 között. Elvégezzük tehát a két korszak eredményeinek 
összehasonlítását is. 
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Elméleti-módszertani kérdések 

Elméleti keret 

Mivel a dolgozat központi szereplője az RMDSZ, elsősorban az etnoregiona- 
lista pártokra vonatkozó elméleti keretet kívánjuk bemutatni. Továbbá azt, hogy a 
koalícióalkotásban milyen tényezők játszanak szerepet. 

Az RMDSZ pártként való meghatározására többen vállalkoztak, számos megkö- 
zelítés létezik.1 Jelen tanulmányban az RMDSZ-t etnoregionalista pártnak tekintjük. 
Az etnikai és regionalista, illetve a kis pártok összehasonlító elemzésére Lieven De 
Winter és Ferdinand Müller-Rommel dolgozott ki értelmezési keretet. Az általuk 
ajánlott értelmezési kereteket Szász A. Zoltán átdolgozta, megpróbálva föltárni e pár- 
tok választási és politikai (policy) sikerességének magyarázó tényezőit.2 Mivel az etno- 
regionalista pártok definíciójának kidolgozása akadályokba ütközik, Szász A. Zoltán 
szerint a fogalmi pontosság célját – minden oda tartozó elem bevétele, minden más 
kiszűrése – az etnikai és regionalista pártok minimáldefiníciója szolgálja. A definíció- 
nak minimális követelményeket kell támasztani mind a „pártság” (pártjelleg), mind az 
etnoregionalista jelleg tekintetében. A szerző szerint „a pártság egyetlen kritériuma a 
szervezet abbéli hajlandósága, hogy részt vegyen a választásokon, hiszen ez a hivata- 
lok betöltésének és a politikaformálásban (policy-making) való részvétel joga megszer- 
zésének demokratikus útja.”3 Az etnoregionalista jelleg továbbá valamely kisebbségi 
csoport sajátos kulturális identitásának és ebből eredően sajátos érdekeinek is a kife- 
jezésére, elismertetésére és védelmezésére irányuló politikai törekvés. Látható tehát, 
hogy az RMDSZ teljesíti e definíció feltételeit. 

Lieven De Winter különbséget tesz az etnoregionalista pártok választási, hiva- 
talszerzési (office-holding) és (köz)politikai siker(esség)e között.4 Szász A. Zoltán a sike- 
rességi mutatóra vonatkozóan írja: „De Winter megállapítja, hogy politikai sikerük 
nem tőlük függ. A koalíciós kormányalakítás logikájából adódóan és amiatt, hogy 

rendszerint nem a gazdasági bal-jobb tengelyen találhatók, hanem attól viszonylag 
távol, potenciális koalíciós partnerek. Vagyis az, hogy valamely etnoregionalista párt 
tárcát szerez vagy sem, attól függ, hogy a legnagyobb párt milyen magasnak ítéli meg 
a koalíciós kormányzás költségeit. Másrészt pedig a (köz)politikai siker a választási 
siker függvénye. Minél több szavazatot szerez egy párt, annál inkább esélye van arra, 
hogy (legalább egyes) követeléseit teljesítsék.”5 

Ezeknek a pártoknak a politikai sikeressége függ attól, hogy milyen mértékben 
képesek kormánykoalíciós partnerekké válni. A kis pártok koalícióalkotási potenciál- 
ját Gordon Smith vizsgálta. Megállapította, hogy esélyeik akkor a legnagyobbak, ha a 
pártrendszeren belül több párt van versenyben, és a kis pártok valamely nagyobb párt 
köré csoportosulnak, azt támogatják. Ezek a kiegyensúlyozott többpártrendszerek 
vagy domináns párttal rendelkező többpártrendszerek. A versenytársaival szemben 
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kényelmes előnyre szert tett nagy párt törvényszerűen a kis pártok között keres ma- 
gának szövetségest. Lényeges a kis párt elhelyezkedése a pártverseny főtengelye men- 
tén: a pártpaletta szélén található pártok (marginális pártok) nem igazán jönnek szóba 
koalíciós partnerekként. Azoknak a pártoknak a legkedvezőbb az alkupozíciója, ame- 
lyek a tengelyen a nagy pártok között találhatók, hiszen nem hagyhatók ki egyetlen 
kormánykoalícióból sem. Ezek a „csuklópártok”. A pártverseny főtengelyéről levált 
pártok, vagyis azok, amelyeknek programja nem a pártrendszert polarizáló fő té- 
má(k)ra összpontosít, ritkább koalíciós partnerek. Ennek ellenére az a tény, hogy a 
nagy pártok könnyen meg tudnak egyezni velük – hacsak ez utóbbiak nem lépnek fel 
radikális követelésekkel – vonzó koalíciós partnerekké teszi őket.6 

A továbbiakban a kormánykoalíciós tárgyalások és a koalíciótípusok fontosabb 
jellemzőit határozzuk meg. A koalíciós kormányalakítás a többnyire sokpárti parlamen- 
tek problémája. Az ebben a dolgozatban használt forrás az Enyedi Zsolt és Körösé- 
nyi András által kidolgozott osztályozási mód.7 Ez elsősorban az Arend Lijphart által 
kidolgozott elméletekre alapoz, kombinálva azt a Laver és Schofield által használt el- 
méletekkel. 

A koalícióalkotással kapcsolatban két lényeges elemre kell kitérni: a koalíció- 
alkotás tétje és a koalíciós elméletek típusai. 
• A kormányalakításról folyó tárgyalások tétje egyfelől a tárcák elosztása a koalíciót al- 

kotó pártok között, másrészt a követendő politikákról történő megállapodás le- 
het. A szereplők motivációitól függően – hivatalorientált vagy programorientált 
politikusok – a koalíciók különböznek: a hivatalorientált modellben a hangsúly a tár- 
cák elosztásán van, a programorientált modellben a követendő kormánypolitikán.8 

• A koalíciós elméleteknek három nagy csoportja van: az első csoportba azok az elméletek 
tartoznak, amelyekben a koalícióalkotási logika kizárólag a politikusok hivatal- 
orientáltságára épít; a másodikban a hivatalorientáltság mellett a politikai-ideoló- 
giai elv is helyet kap; a harmadik csoportba pedig az olyan elméletek tartoznak, 
amelyek kizárólag a politikai-ideológiai elveket tartják szem előtt. 

A fentiek alapján a felsorolt koalíciós modelleket három kategóriába sorol- 
hatjuk: hivatalorientált modellek, programorientált modellek és vegyes modellek. 

A hivatalorientált modellekben az elosztandó tárcák száma eleve adott, a játék so- 
rán nem változik, és amennyivel több jut az egyik játékosnak, annyival kevesebb jut a 
többinek. A hivatalorientált modellek a következők: egyszerű többségi koalíció, mini- 
mális többségi koalíció és legegyszerűbb koalíció. 

A vegyes koalíciós modellek is hivatalorientált politikusokat feltételeznek, ugyanak- 
kor szerepet kapnak a politikai preferenciák – a pártok közötti politikai-ideológiai tá- 
volság – is, de csak a hivatalszerzés céljának alárendelten. Vegyes koalíciós modellek: 
minimális szélességű koalíció és kapcsolt többségi koalíció. 

A programorientált modellek esetében minden párt saját politikai preferenciáit sze- 
retné érvényesíteni a kormánypolitikában. A koalíciós alku tehát nem egyszerűen a tár- 
cák elosztásáról, hanem a kormány programjáról folyik. A pártok így csak olyan koa- 
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líciókban hajlandók részt venni, amelyeknek programja közel áll saját politikai preferen- 
ciáikhoz. A programorientált modellek: kisebbségi kormány és fölös többségi koalíció.9 

Összefüggés van a kormánykoalíció típusa és a kormány élettartama között. A. 
Lijphart a kormányok élettartamának mérésére a Dodd által javasolt két alternatívát 
használja. Az első egy kritérium alapján határozza meg a kormányváltás fogalmát, az- 
az valamely kormány megszűnésének és egy új kormány életbe lépésének a folyama- 
tát: a kabinetek pártösszetételében bekövetkező változások. A másik alternatíva négy 
kritériumot alkalmaz: a kabinet pártösszetételében bekövetkező változások, a minisz- 
terelnök személyének megváltozása, a koalíciótípus megváltozása és új választások 
kiírása.10 E kritériumok szerint megvizsgálva harminchat ország kormányainak élet- 
tartamát az 1945–1996 közötti időszakban, Lijphart arra a következtetésre jutott, 
hogy az egypárti többségi kormányok és az egyszerű többségi koalíciók rendelkeznek 
a legmagasabb élettartammal, mindkét típus tovább marad hatalmon, mint a kisebb- 
ségi egypárti kormányok vagy a fölös többségű koalíciók. A legalacsonyabb az élet- 
tartama a kisebbségi koalíciós kormányoknak. 

Módszertani alapvetés 

A megfogalmazott hipotézist összehasonlító tartalomelemzéssel kívánjuk iga- 
zolni. A tartalomelemzésben felhasználjuk azon országos szintű párt- és kormány- 
dokumentumokat, amelyek meghatározták az RMDSZ 1996–2000 és a 2001–2002 
közötti időszakokban folytatott politikáját, illetve valamilyen szinten kapcsolatban 
álltak azzal. A tartalomelemzést a Manifesto Research Group (MRG) által kidolgozott 
módszer szerint végezzük el,11 amelynek lényegét és alkalmazási területeit a követ- 
kezők jelentik. 

Az első lépés a pártok kiválasztása: az elemzés a releváns (parlamenti) pártokat 
öleli fel. A pártok relevanciáját koalíciós potenciáljuk vagy a zsarolási potenciáljuk ha- 
tározza meg. A koalíciós potenciák meghatározó tényezők: a párt részvétele – jelen pil- 
lanatban vagy korábban – a kormányzásban, avagy a kormányzásban való részvétel 
lehetősége. Zsarolási potenciálon valamely pártnak az a képessége értendő, hogy befo- 
lyásolja a pártok közötti versengés taktikáját, pontosabban centripetálisról centrifu- 
gálisra változtatja a versengés irányát, a kormányzásra hajlamos pártok jobbra, balra 
vagy mindkét irányba tolódását váltva ki.12 

A kvantitatív elemzési módszer azt vizsgálja, hogy a pártok milyen eszméket, 
kérdéseket és politikákat hangoztatnak programjaikban. A kódolás módszerét úgy ter- 
vezték meg, hogy az országok nagyszámú csoportja összehasonlítható legyen, függet- 
lenül a köztük levő kulturális vagy társadalmi-gazdasági különbségektől. Ennek követ- 
keztében olyan osztályozási sémát dolgoztak ki, amely állandó, általános kategóriák 
által képes átfogni a választási program teljes tartalmát, és lehetőség van a program- 
ban kifejezett preferenciák azonosítására is. Mindenik kategória kapcsolódó témákat 
foglal magában. A kódolási eljárás egy kvantifikációt és egy osztályozást jelent. 
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A kódolás lépései: a kódolás első lépése a kvantifikáció, a kódolás alapegységeinek 
a meghatározása. A kódolási alapegység az ún. kvázi-mondat, amelyet egyetlen érv ha- 
tároz meg. Az érv egyetlen politikai eszmére vagy kérdésre vonatkozik. Egyszerűbb 
esetekben egy mondat egyetlen érvet tartalmaz, azonban a nyelv komplexitásából fa- 
kadóan az összetett mondatok két vagy több érvet is magukban foglalhatnak. Emiatt 
a hosszú mondatokat kvázi-mondatokra tagoljuk, oly módon, hogy egy kvázi-mondat 
egyetlen politikai eszmét fejezzen ki. A kódolás első lépésében tehát a program 
szövegének minden mondatát elolvassuk, azonosítjuk a bennük szereplő érveket, 
majd kvázi-mondatokká alakítjuk azokat, bejelölve az egyes kvázi-mondatok határát. 
Végül a kapott elemzési alapegységek száma megegyezik az adott program releváns 
szövegrészében azonosított kvázi-mondatok számával.13 

A kódolás második lépése az osztályozás. Ahhoz, hogy az egyes programokat 
összehasonlíthassuk, szabványosításra, tipizálásra van szükség. Az MRG kidolgozott 
egy kódolási rendszert, amelynek keretében bármely választási program mindegyik 
kvázi-mondata kódolható. A kódolási rendszer 56 standard kategóriát tartalmaz, s 
ezeket hét átfogó politikai témakör szerint csoportosítja. (Lásd az I. függeléket.) A 
módszer kidolgozói létrehoztak – az 56 standard kategória kiegészítéseként – még 53 
alkategóriát, amelyek az átmeneti demokráciák pártjainak elemzésére alkalmazhatók. 
(Lásd a II. függeléket.) 

A kvázi-mondatok azonosítása után azt kell eldönteni, hogy az egyes mondatok 
melyik kategóriába vagy alkategóriába sorolhatók. A kódolási kézikönyv tartalmazza 
mindegyik kategória meghatározását, ami megkönnyíti a kvázi-mondatok kódolását.14 

A kódolás során felmerülhetnek nehézségek. A leggyakoribb, amikor nincs al- 
kalmazható kategória az illető kvázi-mondatra. Ennek a nehézségnek a kezelésére a 
következő megoldást ajánljuk: ezeket a kvázi-mondatokat – megfelelő ellenőrzés után 
– kódolhatatlannak tekintjük, és 000-val kódoljuk. Ez nem azt jelenti, hogy nincs je- 
lentésük, csupán azt, hogy az illető kódolási rendszerbe nem illeszthetők bele, illetve 
a program szempontjából tartalmat nem hordozónak tekinthetők.15 

Léteznek olyan kvázi-mondatok is, amelyek nem illeszthetők a kódolási rend- 
szerben ismertetett kategóriák egyikébe sem, hanem az illető ország vagy párt néző- 
pontjából lényeges kérdést tartalmaznak. Ezekben az esetekben a kódolási kézikönyv 
azt javasolja, hogy a kódoló hozzon létre olyan alkategóriákat, amelyekbe az illető 
kvázi-mondat beilleszthető. Általános szabály, hogy az általunk létrehozott alkategó- 
riák beilleszthetők legyenek az 56 standard kategória valamelyikébe. Az általunk létre- 
hozott alkategóriának adunk egy ideiglenes kódszámot és egy definíciót. A kódolás 
során 12 saját alkategóriát hoztunk létre. Ebben két szempont vezérelt: egyrészt vol- 
tak olyan kvázi-mondatok, amelyek nem illeszkedtek a kézikönyv által javasolt 109 
kategória és/vagy alkategória egyikébe sem, másrészt számos olyan kvázi-mondat lé- 
tezett, amely a romániai magyar társadalommal, illetve a nemzeti kisebbségekkel kap- 
csolatos sajátosságokra vonatkozott. Ezek nagy része ugyan kódolható lett volna va- 
lamely létező kategóriába vagy alkategóriába, azonban ez esetben nem lett volna le- 
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hetséges az összehasonlítás a romániai magyarság sajátos helyzetéből fakadó kérdések 
alapján, hiszen ezek a kérdések keveredtek volna a román társadalom egészére vonat- 
kozó kérdésekkel. Mivel a hipotézis tesztelése végett éppen az előbbi sajátos kérdé- 
seknek az elvek és célkitűzések szintjén történő át- meg újrafogalmazását vizsgáljuk 
és elemezzük, mindenképpen szükséges volt ezek elkülönítése az egész román társa- 
dalomra vonatkozó általános kérdésektől. (Lásd a III. függeléket.) A tizenkét alkate- 
gória között van kettő – turizmus és egészségügy –, amely nem a romániai magyarsággal 
kapcsolatos kérdéseket ölel fel. Azonban az RMDSZ kormányzati szereplésének ér- 
tékelésekor – figyelembe véve, hogy az RMDSZ birtokolta mind a turisztikai, mind 
az egészségügyi tárcát – megkönnyíti az elemzést, ha ezek kiemelten jelentkeznek. 

I. A kormánykoalíciós szereplés 

Az 1996. november 3-án tartott parlamenti választásokat a Román Demokrata 
Konvenció nyerte meg. A győztes és a Szociáldemokrata Unió alakított koalíciós kor- 
mányt, amelybe az RMDSZ is meghívást kapott. Ez azért érdekes, mert a Demokrata 
Konvenciónak és Szociáldemokrata Uniónak együttesen megvolt a parlamenti több- 
sége: mindkét házban a mandátumok több mint 50%-ával rendelkeztek.16 Így valójá- 
ban nem volt szükség az RMDSZ részvételére, hiszen ez utóbbi mandátumainak szá- 
ma is kevés volt a kétharmados többség biztosításához.17 Feltételezhető, hogy az 
RMDSZ-t azért vonták be a kormányba, mert egyrészt Romániában a 3%-os többség 
igen törékeny előnynek bizonyulhat, másrészt a közelgő NATO-csúcs alkalmából jó 
színben tüntette fel Romániát, hogy egy kisebbségi párt is részt vesz a kormányzás- 
ban, harmadrészt pedig az RMDSZ „olcsó” partnernek tűnt, nem követel túl sokat, 
és a politikai polarizációt illetően is a legközelebb állt a kormányt alakító pártokhoz.18 

A kormányalakítás során az RMDSZ az alábbi hivatalokat kapta: két miniszteri 
tárcát – Turisztikai Minisztérium és Kisebbségvédelmi Hivatal –, hét államtitkári po- 
zíciót – Oktatásügyi Minisztérium; Művelődésügyi Minisztérium; Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium; Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium; Területrendezési 
Minisztérium; Egészségügyi Minisztérium; Erdőgazdálkodási, Vízügyi és Környezet- 
védelmi Minisztérium –, két prefektusi tisztséget – Hargita és Szatmár megye –, nyolc 
alprefektusi tisztséget – Kovászna, Maros, Kolozs, Szilágy, Bihar, Arad, Hunyad me- 
gyék és Bukarest megyei jogú város –, illetve hat prefektúrai vezérigazgatói pozíciót – 
Kovászna, Hargita, Arad, Máramaros, Fehér és Bákó megyék.19 

Az 1996–2000-es időszak RMDSZ-programjainak tartalomelemzése 

Mindenekelőtt meg kell határozni azokat a fontos politikai kérdéseket és elveket, 
amelyek az összehasonlításban fő figyelmet kapnak. A romániai magyarság szempont- 
jából legfontosabbnak tartott, az RMDSZ-programokban megjelenő kérdések a kö- 
vetkezők: az önrendelkezés és önszerveződés, a különböző autonómiaformák(kal 
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kapcsolatos kérdések) megjelenése, a magyar nyelvű oktatás, a magyar nyelvű kultúra 
és művelődés, illetve a kulturális autonómia igénye, közösségi és egyéni kisebbségi jo- 
gok (a kisebbségek nyelvének használata a társadalmi élet különböző területein – köz- 
igazgatás, igazságszolgáltatás, a kisebbségek identitásvédelme, kisebbségvédelmi in- 
tézkedések), a történelmi magyar egyházakkal kapcsolatos kérdések, a szórvánnyal kap- 
csolatos kérdések, Magyarországgal és az összmagyarsággal való pozitív kapcsolatok. 

A kódolás során létrehozott nyolc kategória: 
ü Autonómiaformák (6077-es alkategória); 
ü Magyar nyelvű oktatás (6074-es alkategória); 
ü Magyar nyelvű kultúra és művelődés (6073-as alkategória); 
ü Kulturális autonómia (6071-es alkategória); 
ü Kisebbségi jogok, kisebbségvédelem és nemzeti identitás (6075-ös alkategória); 
ü Kisebbségi egyházak és vallásfelekezetek (6076-os alkategória); 
ü Szórvány (6078-as alkategória); 
ü Magyarország(gal való kapcsolatok) kedvező említése (1013a alkategória). 

Ezeket az alkategóriákat a továbbiakban a fogalmi egyszerűsítés érdekében ma- 
gyarság-orientált kategóriáknak nevezzük. Még van néhány kategória, amelyek túllépnek 
az ún. magyarság-orientált kérdéseken, azonban az RMDSZ-programok esetében a 
tárgykörükbe tartozó kijelentéseknek tartalmi szempontból ilyen jellegük (is) van. 
Ezek: a Tulajdon-visszaszolgáltatáshoz való pozitív viszonyulás (4013-as alkategória); Reha- 
bilitáció és kárpótlás (3054-es alkategória). Van további hat kategória, amelyek az egész 
romániai társadalomra vonatkoznak, azonban a tárgykörükbe tartozó kérdések meg- 
valósulása nagyobb mértékben érinti a romániai magyarságot: Decentralizáció (301-es 
kategória); Regionalizmus és regionális politika (3012-es alkategória); Multikulturalizmus 
(607-es kategória); Külső kisebbségek (7052-es alkategória); Nemzetközi dokumentumok, 
szerződések és jogszabályok (1081-es alkategória); Civil társadalom (6079-es alkategória). 

Összegzésül: az elemzés és az összehasonlítás homlokterébe a felsorolt tizenhat 
(al)kategória kerül, ezek a romániai magyar társadalmat közvetlenül vagy közvetetten 
érintő, annak működését befolyásoló és sajátos igényeit megfogalmazó kérdésekre és 
kijelentésekre vonatkoznak. 

Az 1996–2000 közötti időszak elemzésére a következő programok szolgálnak: 
az 1995-ös RMDSZ-program, az 1996-os választási program, valamint az 1997-es 
RMDSZ kormánykoalíciós cselekvési prioritások. Ezeken kívül megvizsgáljuk a szó- 
ban forgó időszak három kormányprogramjában megjelenő, a kisebbségekkel (ezen 
belül elsősorban a romániai magyar kisebbséggel) kapcsolatos kijelentéseket. 

a) Az 1995-ös RMDSZ-program 

Az 1995-ös RMDSZ-program kiindulópontként szolgált az 1996-os választási 
programnak és a kormányban képviselt elveinek a megfogalmazásában. A program 
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több mint öt év politikai tapasztalatait felhasználva és egy esetleges kormányzati rész- 
vétel lehetőségét is előrevetítve fogalmazta meg azokat az elveket, amelyeket az 
RMDSZ képviselni szeretne. 

A kódolás során a programot 509 kvázi-mondatra tagoltuk. A kvázi-mondatok 
1,76%-a az ún. semleges kijelentések – 000-val számozott – kategóriába került, ezek 
tartalmilag egyetlen más kategóriába sem voltak besorolhatók, általános, bevezető 
illetve összekötő kijelentéseket fogalmaznak meg, amelyek a program szempontjából 
semlegesnek tekinthetők. Az alábbi táblázatban ismertetjük a már felsorolt – a romá- 
niai magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintő – kérdések relatív gyakoriságát, 
továbbá összehasonlításképpen más – a programban nagyobb hangsúllyal jelentkező 
– kérdések előfordulását is:20 

1. sz. táblázat: Az 1995-ös pártprogram kódolásának eredményei 

1995-ÖS RMDSZ PÁRTPROGRAM 

Magyarság-orientált kérdések 
A romániai magyarságot 

közvetetten érintő 
kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi - 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 10 1,96 301 27 5,30 000 9 1,76 
6071 5 0,98 607 28 5,50 107 20 3,92 
6073 27 5,30 1081 13 2,55 201 33 6,48 
6074 24 4,71 3012 2 0,39 501 35 6,87 
6075 27 5,30 3054 6 1,17 504 36 7,07 
6076 12 2,35 4013 4 0,78 706 26 5,10 
6077 15 2,94 6079 11 2,16    
6078 5 0,98 7052 5 0,98    

Összesen 125 24,55 Összesen 96 18,86    
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 509 

Az adatok mutatják, a kódolt kvázi-mondatok 24,55%-a a romániai magyarsá- 
got közvetlenül érintő kérdésre vonatkozik, a romániai magyarságra közvetetten vo- 
natkozó kategóriákba a kijelentések 18,86%-a került, tehát a romániai magyarságot a 
maga sajátosságában érintő kérdésekre utaló kijelentések a program 43,41%-át teszik ki. 
Megtalálhatók a programban az RMDSZ autonómiával kapcsolatos elképzelései is; az 
Alapelvek című fejezet ismerteti a Szövetség által a romániai magyarság számára meg- 
felelőnek tartott autonómiaformákat. Mindazonáltal az autonómia kérdése – ezt az 
Autonómiaformák és a Kulturális autonómia kategóriákba sorolt mondatok száma mutat- 
ja – a program csekély részét, 3,92%-át képezi, ami arra enged következtetni, hogy a 
program megalkotásakor az RMDSZ-nek nem volt jól kidolgozott, egységes és kohe- 
rens autonómiaprogramja, illetve következetes autonómiapolitikája sem. 
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b) Az 1996-os RMDSZ választási program 

Az 1996-os választási program szövege nagymértékben az 1995-ös pártprog- 
ram szövegére épül, néhol teljes bekezdéseket kölcsönöz abból. Miközben az 1995- 
ös pártprogramban a gazdaságra vonatkozó fejezet volt a legrövidebb, az 1996-os vá- 
lasztási program legterjedelmesebb része a gazdasági fejezet. A programban 925 kvá- 
zi-mondatot azonosítottunk és kódoltunk. A 1996-os választási program meglepően 
sok semleges kijelentést tartalmaz: a kódolt mondatok 13,72%-a egyetlen kategóriába 
sem volt sorolható, ezek a 000 kategóriába kerültek. 

2. sz. táblázat: Az 1996-os választási program kódolásának eredményei 
1996-ös RMDSZ VÁLASZTÁSI PROGRAM 

Magyarság-orientált kérdések 
A romániai magyarságot 

közvetetten érintő 
kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi- 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 5 0,54 301 40 4,32 000 127 13,72 
6071 3 0,32 607 33 3,56 201 45 4,86 
6073 15 1,62 1081 25 2,70 202 49 5,29 
6074 8 0,86 3012 6 0,64 408 51 5,51 
6075 28 3,02 3054 3 0,32 501 48 5,18 
6076 11 1,18 4013 9 0,97 504 76 8,21 
6077 17 1,83 6079 7 0,75    
6078 1 0,10 7052 8 0,86    

Összesen 88 9,51 Összesen 131 14,10    
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 925 

Az 1996-os választási programban a kijelentéseknek csak a 9,51%-a vonatko- 
zik a romániai magyarságot közvetlenül érintő kérdésekre és az azt közvetetten érintő 
kérdések aránya is csak 14,10% . Ez összesen 23,61%. Az autonómiával kapcsolatos 
kijelentések gyakorisága az 1996-os választási program esetében 2,15%, ami arra en- 
ged következtetni, hogy a választásokon az RMDSZ gyakorlatilag – legalábbis a prog- 
ram szintjén – nem vállalta fel, vagy igen kis mértékben vállalta fel, a romániai ma- 
gyar közösség különböző autonóm szerveződéseinek képviseletét. 

c) Az 1997-es RMDSZ kormánykoalíciós cselekvési prioritások 

A dokumentum teljes címe: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kormánykoa- 
líciós Cselekvési Prioritásai. Felsorolásszerűen tartalmazza az RMDSZ célkitűzéseit a 
kormánykoalíciós időszakra, nincs összekötő szöveg, illetve hiányoznak az aktuális 
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politikai helyzetre vonatkozó tényszerű megállapítások. Emiatt nem meglepő, hogy a 
kódolás során egyetlen kvázi-mondat sem került a Semleges kijelentések (000) kategóriá- 
ba, mindegyük mondat értelmezhető a 121 kategória, illetve alkategória részeként. A 
dokumentum lényegesen rövidebb, mint a pártprogram vagy választási program, 
összesen 127 kvázi-mondatot tartalmaz. 

3. sz. táblázat: Az 1997-es kormánykoalíciós prioritások kódolásának eredményei 

1997-es KORMÁNYKOALÍCIÓS CSELEKVÉSI PRIORITÁSOK 

Magyarság-orientált 
kérdések 

A romániai magyarságot 
közvetetten érintő 

kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi- 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 1 0,78 301 13 10,23 000 0 0 
6071 0 0 607 0 0 402 12 9,44 
6073 2 1,57 1081 7 5,51 408 6 4,72 
6074 6 4,27 3012 3 2,36 411 6 4,72 
6075 5 3,93 3054 0 0 504 5 3,93 
6076 2 1,57 4013 3 2,36 4011 6 4,72 
6077 0 0 6079 0 0 5042 8 6,29 
6078 3 2,36 7052 2 1,62    

Összesen 19 14,48 Összesen 28 22,04    
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 127 

A táblázatból kiolvasható, hogy a magyarság-orientált kérdések előfordulási 
aránya a program kijelentéseinek 14,48%-át jelentik. A romániai magyarságot közve- 
tetten érintő kérdéskörökbe a kvázi-mondatok 22,04%-a került. Ez összesen a kvázi- 
mondatok 36,52%-át teszi ki. Teljesen hiányoznak az RMDSZ kormánykoalíciós 
cselekvési prioritásai közül az autonómiára vonatkozó kérdések: a dokumentumban 
kódolt kijelentések közül egyetlenegy sem került az Autonómiaformák vagy a Kulturális 
autonómia kategóriákba. 

A programok összehasonlítása a kódolási eredmények alapján 

Az elemzett három programot hasonlítjuk össze, továbbá jelezzük, hogy a kor- 
mányprogramokban milyen kisebbségpolitikai elvek jelentkeznek. Az alábbi táblázat- 
ban összesítjük a kódolási eredményeket, azt is megvizsgálva, hogy a kategóriákat 
magukban foglaló hét nagyobb témakör mindegyike milyen gyakorisággal szerepel az 
egyes programdokumentumokban. 

A táblázatban összesített adatok alapján látható, hogy a romániai magyar társa- 
dalmat közvetlenül vagy közvetetten érintő kérdések legnagyobb számban az 1995-ös 
RMDSZ-pártprogramban jelentkeznek. A pártprogramban kódolt kvázi-mondatok 
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43,41%-a vonatkozik ezekre a kérdésekre. A választási program esetében ez jóval ke- 
vesebb, abban már csak a kijelentések 23,61%-a vonatkozik ugyanezekre a kérdések- 
re. Ez a változás legjobban a hét nagy témakör szerinti összehasonlítás által érhető 
tetten; láthatjuk, hogy két témakörben mutatkozik jelentős eltérés az 1995-ös pártprog- 
ram és az 1996-os választási program között: a gazdaság témakörben egy több mint 10 
%-os gyakoriság-növekedés, a társadalmi szerkezet témakörben egy több mint 15%-os 
gyakoriság-csökkenés tapasztalható a választási program szövegében. Tekintettel arra, 
hogy a 8 magyarság-orientált kategória közül 7 a társadalmi szerkezet témakörben ta- 
lálható, ez egyértelműen arra enged következtetni, hogy az 1996-os választásokon az 
RMDSZ nem vállalta fel az 1995-ös pártprogramban megfogalmazott, a romániai 
magyar társadalomra vonatkozó elvek tekintélyes részét. Ez nem csupán a progra- 
mok össz-kijelentéseihez képest viszonyított gyakoriság esetében jelent csökkenést, 
hanem számbelileg is: míg az 1995-ös programban 125 kvázi-mondat vonatkozott 
magyarság-orientált kérdésekre, az 1996-os választási programban 88. 

4. sz. táblázat: A három dokumentum kódolási eredményeinek összesítése 

Kérdések/Programok 1995-ös 
pártprogram 

1996-os választási 
program 

1997-es koalíciós 
prioritások 

Magyarság-orientált 
kérdések 

24,55% 9,51% 14,48% 

A magyarságot közvetet- 
ten érintő kérdések 

18,86% 14,10% 22,04% 

A fentiek összege 43,41% 23,61% 36,52% 

A témakörök relatív gyakorisága (a kódolás 7 nagy témaköre szerint) 
Külkapcsolatok 9,43% 8,64% 11,02% 

Szabadság és demokrácia 10,41% 12,86% 0% 

Politikai rendszer 7,46% 6,91% 15,74% 

Gazdaság 4,71% 15,56% 34,64% 

Jólét és életszínvonal 25,73% 20,70% 18,89% 

Társadalmi szerkezet 32,02% 15,67% 14,17% 

Társadalmi csoportok 7,85% 5,72% 5,51% 

Az 1997-ben – közel egyéves kormányzati tapasztalat után – megfogalmazott 
kormánykoalíciós cselekvési prioritások látszólag előrelépést jelentenek az 1996-os 
választási programhoz képest a romániai magyarságot érintő kérdések tekintetében, 
bár ez nem mondható el az 1995-ös pártprogrammal való összehasonlításban. A táb- 
lázatban szereplő adatokból az olvasható ki, hogy az 1997-es dokumentumban a ma- 
gyarság-orientált kategóriákban közel 5%-kal magasabb értékek szerepelnek a kijelen- 
tések relatív gyakoriságát illetően, mint az 1996-os dokumentumban, továbbá a romá- 
niai magyar társadalmat érintő kérdéseket összesítő tizenhat kategória tekintetében ez 
a növekedés közel 13%. Ennek a látszólagos változásnak azonban olyan magyarázatai 
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is vannak, amelyek nem feltétlenül támasztják alá azt, hogy a pozitív irányú változás 
tartalmilag is megmutatkozna. 

Az első torzító hatás annak tulajdonítható, hogy az 1996-os választási program- 
ban a kijelentések 13,72%-a semleges kijelentés, amelyek jelentősen megnövelik a kó- 
dolandó kvázi-mondatok számát, így ezáltal csökken a más kategóriákba kódolt mon- 
datok relatív-gyakorisága. Ezzel szemben az 1997-es dokumentum egyetlen semleges 
kijelentésnek kódolt kvázi-mondatot sem tartalmaz. Ha az 1996-os választási prog- 
ram esetében eltekintünk a 000 kategóriába kódolt kijelentésektől, akkor a magyarsá- 
got közvetlenül vagy közvetetten érintő kategóriák relatív gyakorisága közel 3%-kal 
lenne magasabb. Mivel a gyakoriságnövekedés így is több mint 10% marad, ezért más 
magyarázatokra is szükség van. 

Egy másik magyarázatra mutathatunk rá, ha összehasonlítjuk a 2. és a 3. táblá- 
zat adatait: láthatjuk, hogy a decentralizáció (301), a nemzetközi egyezmények (1081) és a 
külső kisebbségek (7052) kategóriák esetében tapasztalható a relatív gyakoriság növeke- 
désének közel 10%-a. Tehát voltaképpen az 1997-es dokumentum esetében a növe- 
kedés olyan kategóriákban mutatkozik, amelyek csupán közvetetten érintik a romá- 
niai magyarságot. A sajátosan magyarság-orientált kategóriák tekintetében csak a ma- 
gyar nyelvű oktatás (6074) esetében jelentkezik jelentősebb eltérés az 1996-os választási 
program és az 1997-es kormánykoalíciós prioritások között: ez utóbbiban az illető 
kategóriába sorolt kijelentések relatív gyakorisága közel 3,5%-kal nagyobb. 

A harmadik, és talán a legmeggyőzőbb érvet akkor kapjuk, ha összehasonlítjuk 
tartalmi szempontból a két dokumentum azon részeit, amelyek a magyarság-orientált 
kijelentéseket tartalmazzák. Néhány kategóriában a besorolt kijelentések relatív gya- 
koriságát illetően nincs jelentős eltérés a két dokumentum között: magyar nyelvű kultúra 
és művelődés, kisebbségi jogok, kisebbségvédelem és nemzeti identitás, kisebbségi egyházak és vallás- 
felekezetek. Ha megnézzük a magyarságra vonatkozó kvázi-mondatok számát, azt ta- 
pasztaljuk, hogy az 1996-os programban jóval több kijelentés jelenik meg, mint az 
1997-es dokumentumban, a relatív gyakoriságok megközelítőleg azonos értéke a do- 
kumentumok mérete közötti különbségből fakad. Tartalmilag elemezve ezeket a mon- 
datokat, azt látjuk, hogy az 1997-es kormánykoalíciós prioritásokban megfogalmazott 
célkitűzések szinte kivétel nélkül mind megjelennek az 1996-os választási programban, 
továbbá ez utóbbi még számos más, a romániai magyarságra nézve jelentős célkitű- 
zést is megfogalmaz.21 A magyar nyelvű oktatás kategóriában tapasztalható 3,4%-os el- 
térés mögött is a fent említett tendencia érvényesül, azaz a kormánykoalíciós prioritá- 
sok között megfogalmazott kijelentések megjelennek a választási programban is, illet- 
ve ez utóbbi még más fontos célkitűzéseket is megfogalmaz. Az RMDSZ a számada- 
tok ellenére tehát az 1997-ben elfogadott kormánykoalíciós cselekvési prioritásokban 
kevesebb magyarság-orientált elvnek a képviseletét vállalta fel, mint az 1996-os válasz- 
tási programban, az autonómiára vonatkozó célkitűzések pedig teljesen hiányoznak. 

Az alábbiakban röviden kiterjesztjük a vizsgálódást az 1996–2000 közötti idő- 
szak kormányprogramjaira is. Az 1996-os parlamenti választások után a Victor Ciorbea 
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vezetésével megalakult kormány programjában22 összesen 17, valamilyen formában a 
nemzeti kisebbségekre vonatkozó kvázi-mondat azonosítható. Ezek közül a legtöbb 
a kisebbségi jogok, kisebbségvédelem és nemzeti identitás (6075) kategóriába tartozik, szám sze- 
rint 5. Két-két kijelentés került a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi egyházak és vallásfele- 
kezetek kategóriákba. A többi mondat a kisebbségeket érintő általános kijelentés. 

A Ciorbea-kormányt 1998 áprilisában felváltó Vasile-kormány programja23 va- 
lamivel több kisebbségekre vonatkozó kijelentést tartalmaz: 30 kvázi-mondat tar- 
tozik a vizsgált kategóriákba. A legnagyobb számban itt is a kisebbségi jogok, kisebbségvé- 
delem és nemzeti identitás (6075) kategóriába sorolt mondatok vannak, éspedig 6-6. Négy 
kvázi-mondat került kódolásra a külső kisebbségek (7052) kategóriába. A program, ha- 
sonlóképpen az előző kormányprogramhoz, a kisebbségeket általánosan érintő kije- 
lentéseket is tartalmaz. 

Az 1999 decemberében beiktatott Mugur Isărescu vezette kormány program- 
ját24 átolvasva azt tapasztalhatjuk, hogy egyetlen olyan kijelentést sem tartalmaz, ami 
a kisebbségekre vonatkozna, egyetlen kijelentést sem lehetett a kiemelkedő fontos- 
sággal kezelt kategóriák valamelyikébe sorolni. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a 
kormány a 2000-es választásokig hátralevő időre az ország gazdasági és szociális prob- 
lémáinak a megoldására, illetve az euro-atlanti csatlakozásra vonatkozó célkitűzéseket 
fogalmazott meg – ami, az ország akkori helyzetét figyelembe véve egyáltalán nem 
meglepő –, és nem tartotta prioritásnak a kisebbségek kérdésével foglalkozni. 

Elmondható tehát, hogy az 1996–2000-es időszak három kormányprogramjá- 
ban igen kis mértékben jelentkeztek a romániai magyarságra vonatkozó kérdések. Az 
adatok száma, illetve tartalmi szempontból elvégezett összehasonlítás arra a megálla- 
pításra vezet, hogy a magyarság-orientáltnak nevezett kérdések – külön, de akár kie- 
gészítve a romániai magyarságra közvetetten befolyással levő kérdésekkel is – legna- 
gyobb számban az 1995-ös pártprogramban képviseltetnek. Ezt követi az 1996-os vá- 
lasztási program, majd az 1997-es kormánykoalíciós prioritások. A kormányprogramok- 
ban ezen kérdéseknek a jelenléte elhanyagolható, vagy teljes mértékben hiányzik. 

Két következtetés vonható le ezek alapján. Az egyik: az RMDSZ minél inkább 
a politikai képviselet magasabb szintjére jutott, a romániai magyar társadalom sajátos 
igényeire vonatkozó elveinek és célkitűzéseinek megfogalmazását és képviseletét egy- 
re inkább háttérbe szorította. A másik következtetés: jóllehet az RMDSZ a kormány- 
koalíció tagja volt, egyik kormánnyal szemben sem sikerült elérnie azt, hogy program- 
jából a romániai magyar társadalomra vonatkozó legfontosabb elvek bekerüljenek a 
kormányprogramba. Az RMDSZ a kormányban képtelen volt érvényesíteni – lega- 
lábbis a kormányprogramok megalkotásának szintjén – annak a közösségnek a sajá- 
tos érdekeit, amelynek képviseletére vállalkozott, és amely a választásokon a neki sza- 
vazott bizalom alapján saját érdekeinek képviseletével megbízta. 

A fenti két következtetés alapján elmondható, hogy az 1996–2000 közötti idő- 
szak esetében sikerült igazolni a dolgozat bevezetőjében megfogalmazott hipotézist, 
mely szerint az RMDSZ az 1996-os választásokon való részvétel, majd konkrétan a 
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kormánykoalíciós szerepvállalás miatt kénytelen volt olyan elvekről lemondani, illetve 
ezek képviseletét háttérbe szorítani, amelyek megvalósulása alapvető fontossággal bír- 
na a romániai magyarság megmaradásához, és az önálló romániai magyar társadalom 
intézményes kialakulásához. 

A kormányzati szereplés kiértékelése 

Következzen az RMDSZ 1996–2000 közötti közpolitikai sikerességének vizs- 
gálata a programjaiban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása szemszögéből. 
Jóllehet az RMDSZ politikai eredményeit több szempont szerint lehetne vizsgálni, 
csak a Szövetség közpolitikai sikerességét értékeljük. Az elemzés során használt mód- 
szer lényegében egyszerű: összehasonlítjuk az RMDSZ által megfogalmazott célkitű- 
zéseket azokkal az eredményekkel, amelyeket a Szövetségnek sikerült elérnie a kor- 
mánykoalíciós szereplés során. Szükséges megjegyezni, hogy elsősorban – az eddigi 
módszerhez hűen – azon célkitűzések megvalósításának a vizsgálata kap nagyobb fi- 
gyelmet, amelyek a romániai magyar társadalom sajátos kérdéseire vonatkoznak. A 
kormányzati szereplés értékelését a Kormánykoalíciós cselekvési prioritásokból kiindulva 
végezzük el. Ez a dokumentum jelenti az RMDSZ a legmagasabb politikai szinten – a 
kormányban – folytatott politikájának programdokumentumát. Az elemzés másik 
alapdokumentuma az RMDSZ által kiadott Mérlegen című kiadvány, amely a Szövet- 
ség hivatalos értékelése az 1996–2000 közötti kormánykoalíciós szereplésről. Ezen 
kívül természetesen más forrásokat is felhasználunk: tanulmányokat, törvény-gyűj- 
teményeket, kronológiákat. Terjedelmi okokból a lényegesebb eredményeket és ku- 
darcokat soroljuk fel témakörök szerint. 

Az első témakör a külpolitika. Ezen a területen lényeges megvalósításokra nem 
került sor, nem sikerült megvalósítani a két legfontosabb célkitűzést: a NATO-felvé- 
telt és az EU-vízumkényszer eltörlését. Elkezdődtek azonban az európai integrációs 
tárgyalások. Továbbá pedig a Románia és Magyarország közötti kapcsolatok terén 
előrelépések történtek. 

A gazdasági célkitűzések között egy sem található, amely kimondottan a romá- 
niai magyarságra vonatkozna, az itt megfogalmazott kijelentések a romániai társada- 
lom egészére vonatkoznak. Az alábbi területeken születtek eredmények: első lépések 
az ipari parkok létrehozásának területén; kidolgozták a kis- és középvállalkozások 
támogatási rendszerét (1998-ban létrehozták a Kis- és Középvállalatok Országos 
Ügynökségét, amely eredményeket ért el ezen a területen); bevezették a személyi jö- 
vedelemadót; 1999-ben kidolgoztak egy új privatizációs törvényt, ezáltal elindulhatott 
a privatizációs folyamat felgyorsítása.25 Ezeket természetesen nem lehet megvalósí- 
tott RMDSZ-célkitűzéseknek tekinteni, de létrejöttükhöz a Szövetség is hozzájárult. 

Fontos továbbá megvizsgálni, hogy az RMDSZ-nek milyen eredményeket sike- 
rült felmutatni a turisztika területén, ahol 1996–1998 között Birtalan Ákos révén bir- 
tokolta a miniszteri tárcát. Legfontosabb eredmény a tárca szerkezeti és működési 
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szempontból való átszervezése volt, ami az addig teljesen központosított intézmény 
decentralizálását jelentette. A minisztérium az alábbi eredményeket könyvelheti el: a 
magántulajdonú ingatlanok eladásának megfékezése, ezáltal esélyt biztosítva arra, 
hogy ezek visszakerülhessenek volt tulajdonosaikhoz; a turisztikai szolgáltatások árai- 
nak szabaddá tétele; a turisztikai alap elfogadtatása 1998 januárjában (ami a költség- 
vetési alaphoz viszonyítva több tízszeres forrásnövekedést jelentett); a turisztikai ága- 
zat privatizációjának kidolgozása és a kormány általi elfogadása; az ágazat közép távú 
fejlesztési stratégiájának kidolgozása; a román-magyar turisztikai kapcsolatok felélesz- 
tése, a faluturizmus támogatására vonatkozó kormányrendelet elfogadása és más ki- 
sebb eredmények.26 

A cselekvési prioritások következő fejezete a munkaerő-gazdálkodás. Az itt megfo- 
galmazott célkitűzések közül megvalósult az Országos Foglalkoztatási és Munkaerő- 
képzési Ügynökség létrehozása, amelynek a feladata a munkaerőpiac egyensúlyban 
tartása.27 

A következő fejezet a szociális védelem. Ezen a területen létrejött az Országos La- 
kásügynökség, beindultak a lakásépítések és a hitelnyújtási rendszer. A nyugdíjas kor- 
osztály támogatására létrehozták az Országos Nyugdíjpénztárt, amelynek feladata a 
nyugdíjalap kezelése, illetve az új nyugdíj törvény alkalmazása volt. 

Külön fejezetként jelentkezik a cselekvési prioritások között az egészségügy. Tekin- 
tettel arra, hogy az RMDSZ 1998–2000 között birtokolta ezt a tárcát, előbb Bárányi 
Ferenc, majd Hajdu Gábor miniszterek révén, ezt a területet egy kissé jobban át kell 
tekinteni. Az Egészségügyi Minisztérium keretén belül, illetve annak irányításával az 
alábbi jelentősebb eredmények születtek: a miniszteri tevékenység legnagyobb ered- 
ménye az 1998-as egészségbiztosítási törvény hatályba léptetése. A minisztérium de- 
centralizálási folyamatához járult hozzá a páciensekkel foglalkozó egészségügyi biz- 
tosítási intézményrendszer és az orvosi kamara elkülönítése, mint para- vagy nem- 
kormányzati szervezetek lérehozása. Sikerült a költségvetésből növelni az egész- 
ségügy számára kiutalt összeg nagyságát és arányát: míg 1996-ban a költségvetésből 
2,95% jutott az egészségügyre, ez 2000-re – folyamatos éves növekedést mutatva – 
4,72%-ra emelkedett.28 További eredmények: az egészségbiztosítási intézményrend- 
szer létrehozása és tevékenységének megkezdése 1999-ben, a megyei közegészségügyi 
igazgatóságok létrehozása, az Orvosi Kamara jogi és szervezési kereteinek megterem- 
tése, a körorvosok jogi státusának megváltoztatása – helyette a vállalkozó háziorvost 
helyezték az egészségügyi alapszolgáltatás középpontjába. Sikerült egyes forrásokat 
elkülöníteni a magyarok által többségben lakott megyékben levő egészségügyi intéz- 
mények számára. Figyelembe kell venni, hogy egy olyan ágazatról van szó, amelyben 
az eredmények csak többpárti összefogással érhetők el, az RMDSZ egymagában nem 
lehetett képes jelentős eredményeket felmutatni. 

Az önkormányzatokra vonatkozó témakörben többnyire a decentralizációval kap- 
csolatos célkitűzések találhatók. A romániai magyarság szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű ezen a területen – azt is mondhatnánk, hogy az Önkormányzat című feje- 
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zet legfontosabb célkitűzése – a 69/1991-es helyi közigazgatásról szóló törvényt mó- 
dosító és kiegészítő 22/1997-es sürgősségi kormányrendelet, amely számos, a kisebb- 
ségi anyanyelvhasználattal kapcsolatos intézkedést írt elő. Az RMDSZ prioritásai kö- 
zött megfogalmazta ennek a kormányrendeletnek a parlament általi megerősítését, 
amit nem sikerült megvalósítani, mivel a kormányrendeletet nem emelték törvénye- 
rőre. A területre vonatkozó többi célkitűzés nagy része megvalósult: az 1998/189-as 
helyi közpénzügyekről szóló törvény; a 1998/213-as köztulajdonról és ennek jog- 
állásról szóló törvény; az 1998/82-es törvény az 1997/43-as, az utak jogállásról szóló 
törvényerejű rendelet jóváhagyásáról; az 1998/129-es, a koncesszióról szóló törvény; 
az 1999/188-as köztisztviselőkről szóló törvény és a 2000/3-as a népszavazás szer- 
vezéséről és lebonyolításáról szóló törvényt sikerült elfogadni. Önkormányzati ered- 
ménynek számít az 1999/199-es törvény, amelyben Románia ratifikálta az 1985. ok- 
tóber 15-én Strasbuorgban aláírt Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját. 

A romániai magyarság számára az egyik legfontosabb fejezet a Kisebbségpolitika 
című. Ezen a területen eredményként könyvelhető el a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartájának a ratifikálása, illetve a helyi autonómiát erősítő egyes törvények 
kisebbségvédelmi vonatkozásainak a kidolgozása.29 Sikertelenségek is voltak, s ezek 
között elsősorban azt kell megemlíteni, hogy nem sikerült egy kisebbségvédelmi ke- 
rettörvényt elfogadtatni. Továbbá az erőszakos beolvasztás és a kisebbség-lakta öve- 
zetek demográfiai összetételének módosítását tiltó rendelkezések sem születtek. A 
közösségi és egyházai javak visszaszolgáltatásának a kérdése a területnek talán a legbonyo- 
lultabb vonatkozása. A kérdés rendezése igen kis mértékben sikerült, de elindult a 
visszaszolgáltatási folyamat. Jelentősebb lépések a mezőgazdasági és erdős területek 
visszaszolgáltatása terén történtek: elfogadták az 1991/18-as, a földalapra vonatkozó 
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 1997/169-es törvényt, illetve a mező- 
gazdasági földterületek és erdők visszaszolgáltatásáról szóló 2001/1-es törvényt. E 
két törvény alapján indult el a mezőgazdasági területek és erdők – a közösségi (első- 
sorban közbirtokossági) meg községi erdők – visszaszolgáltatása. Lényeges, hogy a 
törvény alkalmazását megakadályozták a 2000/180-as számú, alkalmazási szabályokra 
vonatkozó kormányhatározattal, így a visszaszolgáltatás nem haladt a várt ütemben.30 

Az ingatlanok visszaszolgáltatása terén is született néhány jogszabály: az 1997/21-es 
kormányrendelet, az 1998/13-as kormányrendelet – amely 17, köztük 8 magyar vo- 
natkozású ingatlanról rendelkezik –, az 1999/83-as kormányrendelet – 36 ingatlan, 
köztük 15 magyar vonatkozású –, illetve a 2000/94-es sürgősségi kormányrendelet, 
amely a romániai vallásfelekezetektől elkobzott egyes ingatlanok visszaadására vo- 
natkozik. Mivel az ingatlanok visszaszolgáltatási procedúrája bonyolult, gyakorlatilag 
nagyon kevés ingatlan került vissza a jogos tulajdonosokhoz: összesen 9 magyar kö- 
zösségi tulajdont képező ingatlant telekkönyveztek, és ebből 2-őt vettek ténylegesen 
birtokba. 

A dokumentum következő fejezete az oktatásra vonatkozik. Az oktatás terüle- 
tén sikerült eredményeket elérni, és vannak sikertelenségek is. Ez utóbbiak közül: 
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nem sikerült megvalósítani a csángómagyar oktatásra vonatkozó célkitűzéseket, illet- 
ve a kolozsvári állami magyar tudományegyetem visszaállítását sem. Jelentős sikerek 
születtek a magyar nyelven végezhető iskolák skálájának és a magyarul tanulók létszá- 
mának növelése terén.31 Ugyancsak a megvalósítások közé tartozik, hogy sikerült bő- 
víteni az anyanyelvű felsőoktatást Székelyföldön és a Partiumban. Az 1995-ös oktatá- 
si törvény kormányrendelettel történő módosítása a magyar oktatás számára előnyös 
kitételeket tartalmazott: a minden szintű anyanyelvű oktatás lehetőségének tételes 
megfogalmazása; az intézményalapítás lehetősége (beleértve a felsőoktatást is); az 
egyházak világi oktatási intézményalapításának lehetősége részleges állami támoga- 
tással; az anyanyelvű szakiskolai oktatás lehetősége; az anyanyelven történő egyetemi 
felvételi vizsga lehetősége; Románia történelmének és földrajzának anyanyelven tör- 
ténő oktatása; a román nyelv külön tanterv szerint történő tanítása elemi és általános 
oktatási szinten; az iskolai dokumentumok anyanyelven történő kiállításának a lehető- 
vé tétele (ez nem vonatkozik az iskolai bizonyítványokra és egyéb hivatalos iratok- 
ra).32 A törvény parlamenti megerősítésekor azonban két olyan módosulást szenve- 
dett, amely jelentős mértékben csökkentette a siker mértékét: az önálló állami finan- 
szírozású egyetem valamely kisebbségi közösség nyelvén, illetve a földrajz és történe- 
lem anyanyelven történő tanítása nem kerültek be a szövegbe. 

A kultúra területén a romániai magyarságra nézve jelentős eredmények nem szü- 
lettek. Az RMDSZ ide vonatkozó legfontosabb célkitűzése – a Nemzetiségi Kultu- 
rális Statútum kidolgozása – nem valósult meg. Előrelépések történtek a Nemzetiségi 
Főigazgatóság pályázati alapjainak felhasználása terén.33 

Az egyházakra vonatkozó fejezet kiemelt jelentőségű a romániai magyar közös- 
ség számára. Az igazán lényeges kérdésekben ezen a területen sem születtek jelentős 
eredmények: nem sikerült visszaszerezni az elkobzott egyházi javakat, csupán 2000- 
ben indult el az erre vonatkozó jogszabályok elfogadásának a procedúrája; nem szüle- 
tett meg az egyházügyi törvény; nem oldódott meg a csángómagyarok számára az 
anyanyelven történő misézés bevezetése. Eredményként könyvelhető el, hogy sikerült 
magánoktatás keretében visszaállítani a minden szakirányt felölelő felekezeti oktatást. 

A koalíciós prioritások utolsó fejezete az RMDSZ ifjúságpolitikai célkitűzéseit 
fogalmazza meg. Ezek általánosan a romániai ifjúságra vonatkoznak, nincs külön a 
romániai magyar ifjúságra vonatkozó politika. Az RMDSZ a hivatalos értékelésben 
az ifjúság és sport területén elért eredmények között csak a 2000/69-es számú sport- 
törvény elfogadását említi, ennek előterjesztésében a Szövetség társkezdeményező volt. 

Következtetések az RMDSZ kormányzati szereplését illetően 

A kormánykoalíciós szereplés eredményeinek elemzése alapján kijelenthető: az 
RMDSZ tudatosan készülve az esetleges kormánykoalíciós szerepvállalásra, már a 
programok szintjén „feláldozta” a román társadalom számára nehezen elfogadható 
elveket és célkitűzéseket, amelyek csökkentették volna a majdani kormánykoalícióban 
való részvétel esélyeit. 
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Továbbá az egyes elvekről való lemondás szerepet játszott bizonyos kudarcok 
bekövetkeztében is. Az RMDSZ-nek nem sikerült megtalálnia a középutat célkitűzé- 
seinek oly módon történő megfogalmazásával, hogy az a romániai magyar közösség 
szempontjából a lehető legtöbb eredmény megvalósítását eredményezze – elsősorban 
a kulcsfontosságú kérdésekben –, ugyanakkor a koalíciós partnerek elégedetlenségét 
se váltsa ki azáltal, hogy túlzottnak tűnő követeléseket támaszt. Az RMDSZ kor- 
mányzati szereplésének kudarcait már a koalícióra lépés körülményei nagymértékben 
megpecsételték azáltal, hogy az RMDSZ olyan pártként tüntette fel magát, amely 
nem támaszt különösebb követeléseket kormányzati céljait illetően. A koalíciós part- 
nerek ezt a hozzáállást a későbbiek során maximálisan kihasználták, és miközben az 
RMDSZ jóhiszeműen betartotta vállalásait s szavazataival támogatta a törvényho- 
zásban a kormány kezdeményezéseit, azzal kellett szembesülnie, hogy a sajátos céljai 
megvalósításában partnerei nem támogatják. 

Végkövetkeztetésként az RMDSZ kormányzati szereplése tekintetében az von- 
ható le, hogy a sikerek inkább a hivatalorientált modellben értelmezhetők és értékelhe- 
tők, mintsem a politikaorientált modellben. Ugyanis az RMDSZ a romániai közösség 
számára a kormányhivatalokban elnyert pozíciók és az ezek révén hozzáférhető for- 
rások által tudta kivívni egyes célok megvalósítását.34 Ezzel szemben a törvényhozás- 
ban, de a kormányban is, amikor a Szövetség politikájának érvényesítése került elő- 
térbe, főként a romániai magyarság számára kulcsfontosságú kérdésekben, az 
RMDSZ ellentétbe került kormánykoalíciós partnereivel, nem volt képes megszerezni 
koalíciós partnerei támogatását. Ennek ellenére a romániai magyarság számára jelen- 
tős eredmény, hogy megnőtt a forrásokhoz való hozzáférés lehetősége, továbbá 
egyes állami intézményekben megnőtt a magyar szakemberek száma. 

II. Az RMDSZ 2001–2002 között: a kisebbségi SZDP-kormány 
ellenzéki támogatása 

A kormánykoalíció sikertelen működése, illetve a koalíciós partnerek közötti 
nézetkülönbségek hatásaként a 2000-es helyhatósági választásokat minden szinten a 
Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja nyerte meg.35 A 2000-es őszi parlamenti 
választásokon bekövetkezett a helyhatósági választások eredményei alapján előre- 
látható váltás: a győzelmet itt is a TDRP szerezte meg. A választásokat megnyerő 
párt úgy döntött, hogy Adrian Năstase vezetésével kisebbségi kormányt alakít a 
parlamenti helyek átlagosan 45%-ának birtokában.36 A párt azonban megállapodást 
javasolt a Nemzeti Liberális Pártnak és az RMDSZ-nek parlamenti támogatásukról.57 

Az RMDSZ képviselői tárgyalásokba kezdtek a TDRP képviselőivel a kisebb- 
ségi kormány parlamenti támogatását illetően. Az elvi megállapodáson túl lehetőség 
nyílt arra is, hogy a nagyszámú magyarság által lakott megyékben magyar alprefektu- 
sokat nevezzenek ki. 2000. december 27-én a két párt – Markó Béla és Adrian 
Năstase – együttműködési megállapodást (protokollumot) írt alá a 2001-es évre. 
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A 2001–2002-es időszakban az RMDSZ szempontjából meghatározó progra- 
mok tartalomelemzése során a fő figyelmet a korábban már ismertetett tizenhat kate- 
góriának szenteljük. Az elemzésben a következő dokumentumokra támaszkodunk: az 
1999-es RMDSZ-pártprogram és a 2000-es választási program, az RMDSZ-SZDP 
közötti 2001-re, illetve 2002-re kötött országos együttműködési megállapodások. Ezen- 
kívül megvizsgáljuk az SZDP 2001–2004-es időszakra szóló kormányprogramjának 
kisebbségekre vonatkozó kijelentéseit. 

a) Az 1999-es RMDSZ-pártprogram 

Az 1999-es pártprogram az 1997-es kongresszuson elfogadott program módo- 
sított, bővített változata. A kódolás során a programot 775 kvázi-mondatra tagoltuk. 
A tartalmilag semleges, vagy a program szempontjából nem értelmezhető kijelentések 
a program 1,54%-át teszik ki. Az alábbi táblázat tartalmazza a romániai magyarságot 
közvetlenül vagy közvetetten érintő kérdéseket tartalmazó kategóriák relatív gyakori- 
ságát, továbbá más – a programban hangsúllyal jelentkező – kérdések előfordulását is. 

5. sz. táblázat: Az 1999-es pártprogram kódolásának eredményei 

1999-es RMDSZ-PÁRTPROGRAM 

Magyarság-orientált kérdések 
A romániai magyarságot 

közvetetten érintő 
kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi- 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 11 1,41 301 41 5,29 000 12 1,54 
6071 5 0,64 607 38 4,90 201 39 5,03 
6073 35 4,51 1081 25 3,22 408 45 5,80 
6074 23 2,96 3012 19 2,45 411 24 3,09 
6075 38 4,90 3054 7 0,90 501 46 5,93 
6076 11 1,41 4013 9 1,16 504 38 4,90 
6077 13 1,67 6079 14 1,80 703 27 3,48 
6078 6 0,77 7052 9 1,16 706 26 3,35 

Összesen 142 18,32 Összesen 162 20,90  
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 775 

A kódolt kvázi-mondatok 18,32%-a vonatkozik magyarság-orientáltnak neve- 
zett kérdésekre. Közvetlenül vonatkozik a romániai magyarságra a kijelentések 20,9 
%-a. Tehát a programban szereplő kijelentések 39,22%-a közvetlenül vagy közvetet- 
ten érinti a romániai magyarságot. 

Az RMDSZ autonómiapolitikájára vonatkozó kijelentések, illetve programré- 
szek közül az 1999-es programban a Kulturális autonómia illetve az Autonómiaformák 
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kategóriákba a kvázi-mondatok 2,31%-a került, ami – mint a korábbi RMDSZ prog- 
ramdokumentumok esetében – jelentéktelen hányad. 

b) A 2000-es RMDSZ választási program 

A 2000-es választási programban 566 kvázi-mondatot kódoltunk. Az 1996-os 
választási programhoz hasonlóan a 2000-es programban is elég nagy arányban van- 
nak semleges, a 000 kategóriába sorolt kijelentések. A kódolt mondatok 11,48%-a 
egyetlen más kategóriába sem volt sorolható, ezek a program szempontjából semle- 
gesek vagy nem értelmezhetők. A programban előforduló fontosabb témák, illetve az 
ezekbe sorolt kvázi-mondatok relatív gyakoriságát az alábbi táblázat mutatja. 

6. sz. táblázat: A 2000-es választási program kódolásának eredményei 

2000-es RMDSZ választási program 

Magyarság-orientált kérdések 
A romániai magyarságot 

közvetetten érintő 
kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi- 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 1 0,17 301 15 2,65 000 65 11,48 
6071 3 0,53 607 7 1,23 408 35 6,18 
6073 26 4,59 1081 8 1,41 411 14 2,47 
6074 19 3,35 3012 39 6,89 501 55 9,71 
6075 22 3,88 3054 4 0,70 503 20 3,53 
6076 19 3,35 4013 7 1,23 504 27 4,77 
6077 4 0,76 6079 0 0 703 34 6,00 
6078 7 1,23 7052 2 0,35 

   
Összesen 101 17,84 Összesen 82 14,48 
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 566 

Az 2000-es választási programban a kijelentések 17,84%-a magyarságot köz- 
vetlenül érintő kérdésekre vonatkozik; a magyarságot közvetetten érintő kérdések 
aránya 14,48%. Ez az összes kvázi-mondatok 32,32%-ának felel meg, a program kö- 
zel egvharmadát jelenti. Az autonómiával kapcsolatos kijelentések gyakorisága a 2000- 
es választási program esetében 1,29%, további csökkenést jelent. 

c) A 2001-es RMDSZ-SZDP együttműködési megállapodás 

A 2001-re kötött együttműködési megállapodás 64 kvázi-mondatot tartalmaz, 
ezek 10,39%-a semleges kijelentés, a többi mondat téma szerinti megoszlása. 

Az alábbi táblázatban szereplő adatok szerint jelentős eltérés mutatkozik a ko- 
rábbi programokhoz képest. A leggyakrabban előforduló kategóriák közvetlenül vagy 
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közvetetten érintik a romániai magyarságot: multikulturalizmus (17,16%), decentralizáció 
(9,37%), kisebbségvédelem, kisebbségi jogok és nemzeti identitás (9,37%), magyar művelődés és 
kultúra (7,81%). A magyarságot közvetlenül érintő kérdések aránya 25%, a közvetet- 
ten érintőké pedig 40,62%. A megállapodás szövegében megfogalmazott kijelenté- 
seknek összesen a 65,62%-a vonatkozik a romániai magyar társadalomra. 

A dokumentumból teljesen hiányoznak azok a kijelentések, amelyek valamilyen 
formában a romániai magyarság intézményi vagy kulturális autonómiáját fogalmaz- 
nák meg. 

7. sz. táblázat: A 2001-es protokollum kódolásának eredményei 

A 2001-ES RMDSZ-SZDP EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Magyarság-orientált kérdések 
A romániai magyarságot 

közvetetten érintő 
kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi- 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 0 0 301 6 9,37 000 7 10,9 
6071 0 0 607 11 17,18    
6073 5 7,81 1081 1 1,56    
6074 4 6,25 3012 0 0    
6075 6 9,37 3054 0 0    
6076 1 1,56 4013 4 6,25    
6077 0 0 6079 0 0    
6078 0 0 7052 4 6,25    

Összesen 16 25 Összesen 26 40,62    
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 64 

d) A 2002-es RMDSZ-SZDP együttműködési megállapodás 

Az RMDSZ és az SZDP a 2002. esztendőre is kötött megállapodást. Ez terje- 
delmesebb az előző évinél, nagy számban tartalmaz semleges, a 000 kategóriába kó- 
dolandó kijelentést is; ezek aránya az azonosított kvázi mondatok számából – 174 
kvázi-mondat található összesen a szövegben – 21,26%, a mondatok mintegy egy- 
ötöde. A mondatok relatív gyakoriságát az alábbi táblázat mutatja: 

A 2002-es megállapodásban a romániai magyar társadalomra közvetlenül vagy 
közvetetten vonatkozó kijelentések az össz-kijelentések 39,07%-át teszik ki. Ebből 
14,36% a magyarság-orientáltnak nevezett kategóriákba sorolható, 24,71% közve- 
tetten vonatkozik a romániai magyarságra. 

A korábbi megállapodáshoz hasonlóan, ebben a dokumentumban sem találha- 
tók autonómiával kapcsolatos kijelentések, egyetlen kvázi-mondat sem került az Auto- 
nómiaformák vagy a Kulturális autonómia kategóriák valamelyikébe. 
  

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
Márton János: Az RMDSZ 1996–2002 között  I. A demokrácia útján 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  87 
 

 

8. sz. táblázat: A 2002-es protokollum kódolásának eredményei 

A 2002-ES RMDSZ-SZDP EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Magyarság-orientált kérdések 
A romániai magyarságot 

közvetetten érintő 
kérdések 

A programban a legnagyobb 
gyakorisággal előforduló 

kérdések 

Kategória 
Kvázi- 

mondatok 
száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
Kategória 

Kvázi- 
mondatok 

száma 

Relatív 
gyakoriság 

(%) 
1013a 1 0,57 301 14 8,04 000 37 21,26 
6071 0 0 607 3 1,72 104 6 3,44 
6073 6 3,44 1081 4 2,29 108 6 3,44 
6074 9 5,17 3012 0 0 408 10 5,74 
6075 8 4,59 3054 3 1,72 503 6 3,44 
6076 1 0,57 4013 12 6,89 504 12 6,89 
6077 0 0 6079 0 0    

6078 0 0 7052 7 
 4,02    

Összesen 25 14,36 Összesen 43 24,71    
A programban található kvázi-mondatok száma összesen: 174 

A programok összehasonlítása a kódolási eredmények tükrében 

A bemutatott négy dokumentum összehasonlítása mellett megvizsgáljuk azt is, 
hogy a 2001–2004-es időszakra szóló kormányprogram milyen kisebbségpolitikai in- 
tézkedéseket tartalmaz. Az alábbi táblázat tartalmazza a négy dokumentum adatait 
bemutató táblázatok egyes elemeit, illetve összesíti a hét nagy témakörbe sorolt kvázi- 
mondatok relatív gyakoriságát. 

9. sz. táblázat: A négy dokumentum kódolási eredményeinek összesítése 

 1999-es 
párt- 

program 

2000-es 
választási 
program 

2001-es 
megálla- 

podás 

2002-es 
megálla- 

podás 
Magyarság-orientált kérdések 18,32% 17,84% 25,00% 14,36% 
A romániai magyarságot közvetetten 
érintő kérdések: 20,90% 14,48% 40,62% 24,71% 

A fentiek összege 39,22% 32,32% 65,62% 39,07% 
Az egyes témakörök relatív gyakorisága (a kódolási rendszer hét nagy témaköre szerint): 
1. Külkapcsolatok 9,93% 3,53% 9,37% 11,49% 
2. Szabadság és demokrácia 8,25% 3,88% 3,12% 1,72% 
3. Politikai rendszer 9,16% 11,48% 9,37% 12,06% 
4. Gazdaság 17,67% 15,72% 9,37% 17,80% 
5. Jólét és életszínvonal 19,74% 25,61% 6,25% 13,21% 
6. Társadalmi szerkezet 25,16% 20,31% 45,31% 16,66% 
7. Társadalmi csoportok 8,51% 7,95% 6,25% 5,74%   

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
I. A demokrácia útján   Márton János: Az RMDSZ 1996–2002 között 

88   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

Az összehasonlítást a dokumentumok megjelenésének időrendi sorrendjében 
végezzük el. Az 1999-es pártprogramot a 2000-es választási programmal összehason- 
lítva megállapítható, hogy a pártprogramban mind a magyarság-orientált kijelentések, 
mind a romániai magyarságot közvetetten érintő kijelentések nagyobb számban van- 
nak jelen, jelentős eltérés azonban nem mutatkozik, főként az előbbiek esetében. Az 
1999-es programban a magyarság-orientált kérdések aránya 18,32%, a magyarságra 
közvetlenül vonatkozó kérdések aránya 20,90%, szemben a választási program 17,84 
%-ával, illetve 14,48%-ával. A pártprogram esetében ezek a kijelentések 39,22%-át, 
a választási programban pedig 32,32%-át teszik ki. Az eltérés 6,9%. Az eltérés a 
kvázi-mondatok számát tekintve jelentősebb: az 1999-es pártprogramban 304 mon- 
datot lehetett ide kódolni, a 2000-es választási program esetében 183 kvázi-mondatot 
A kimondottan magyarság-orientált kérdések tekintetében nincs lényeges eltérés, azt 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az autonómia képviselete itt is kisebb mérték- 
ben jelentkezik a választási program esetében, mint a pártprogram esetében. 

Ami a megállapodásokat illeti, a fenti táblázat adatai alapján paradox módon az 
tapasztalható, hogy a 2001-es évi együttműködési megállapodás szövegében lényege- 
sen nagyobb gyakorisággal jelentkeznek a romániai magyarságot érintő kérdések, 
mint az előbb tárgyalt két dokumentumban. A kvázi-mondatok 65,62%-a tartozik a 
vizsgált 16 kategória valamelyikébe, ebből 25% a magyarság-orientált elveket megje- 
lenítőkbe. Ez a számadat csak első ránézésre meglepő. 

Két torzító hatás határozza meg az adatok ilyetén alakulását. Az egyik a doku- 
mentum típusából, műfajából fakad: a dokumentum lényegesen különbözik a párt- 
illetve választási programoktól; míg azok célkitűzéseket és elveket fogalmaznak meg, 
addig a két párt közötti együttműködési megállapodás kétoldalú vállalásokat tartal- 
maz. Az egyik fél, az RMDSZ azt vállalta, hogy támogatja a kisebbségi kormányt ala- 
kító SZDP-t a parlamentben a kormányprogram megvalósítása érdekében. 

A megállapodásban az RMDSZ vállalásaira vonatkozó részek a kijelentések kis 
hányadát jelentik, hiszen a Szövetség ezt a támogatást a szavazataival képes nyújtani. 
Az SZDP cserében bizonyos politikai célok gyakorlatba ültetését ígéri az RMDSZ- 
nek. A megállapodás szövegének nagy részét tehát a leírt „cserére” vonatkozó kije- 
lentések teszik ki. Emiatt nem meglepő, hogy a megállapodásban elég nagy számban 
vannak jelen a romániai magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintő elvek. Az 
alkuhelyzet sajátosságaiból fakad tehát a dokumentum sajátos jellege is. Az elemzésbe 
való beemelésük némiképp megbontja az eddigi gondolatmenetet, de célunk, hogy 
összehasonlítható legyen ezáltal is az RMDSZ szempontjából két jelentős időszak, az 
1996–2000-es kormányzati szereplés, illetve a 2001–2002-es konstruktív ellenzéki idő- 
szak. (Erre még kitérünk.) 

A másik magyarázat a dokumentum méretéből fakad. Az eddig vizsgált doku- 
mentumok közül a 2001-es megállapodás a legrövidebb, csupán 64 kvázi-mondatot 
tartalmaz. Figyelembe véve, hogy a dokumentum eleve a kisebbség-orientált kérdé- 
sekre összpontosít, nyilvánvaló, hogy ezek aránya még magasabbnak tűnik kevesebb 
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számú kvázi-mondat esetén. A 2001-es megállapodás szövegében ez nagy mértékben 
látszik, főként, ha a kijelentések megoszlását tekintjük a hét nagy téma között: a hat 
magyarság–orientált kategóriát magában foglaló társadalmi szerkezet nevű témakör a 
kódolt kvázi-mondatok 45,31%-át összesíti. 

A 2002-es megállapodás szövege kevesebb kisebbség-orientált kijelentést tartal- 
maz, mint a korábbi. Ebben a magyarság-orientált kijelentések aránya 14,36%, a ma- 
gyarságot közvetlenül érintő kijelentéseké 24,71%. Ez összesen 39,07%-ot jelent, 
ami alacsonyabb, mint az 1999-es pártprogram esetében. Itt is érvényes az előbbi 
megállapodással kapcsolatos két megjegyzés, jóllehet a 2002-es megállapodás közel 
háromszor hosszabb a 2001-es megállapodásnál. 

Az összehasonlítás alapján az a következtetés vonható le, hogy a számadatok- 
ban jelentkező eltérés nem felel meg a szövegben mutatkozó eltéréseknek. A két meg- 
állapodásban – bár a relatív gyakoriság tekintetében több a romániai magyarságot 
érintő kijelentést tartalmaznak, illetve a magyarság-orientált kategóriákban egyes 
konkrét célkitűzéseket is megfogalmaznak – néhány olyan alapvető elv nem jelenik 
meg, amelyek megtalálhatók a két korábbi programban, és amelyek a legfontosabbak 
a romániai magyarságra vonatkozó kérdések közül. Ezek: a teljes önálló magyar nyel- 
vű oktatási hálózat az óvodától az egyetemig, minden szakra kiterjedően; a magyar 
intézményrendszer kiépítése; az autonómiára vonatkozó kijelentések; a magyar nyelv 
minél szélesebb körű használatának joga. 

Az alábbiakban megvizsgáljuk, milyen kisebbségorientált kijelentések kerültek 
be a 2001–2004-es kormányprogramba.38 A korábbi kormányprogramokhoz hason- 
lóan itt is csak a vizsgált kérdésekre vonatkozó kijelentésekkel foglalkozunk. A 2001- 
2004-es kormányprogramban összesen 50 kijelentés tartozott a prioritásként kezelt 
kategóriákba. Igen nagy hányadot tesz ki a multikulturalizmus kedvező említése (607), 19- 
et. Nagyobb számban kerültek kijelentések az alábbi kategóriákba is: kisebbségvédelem, 
kisebbségi jogok és nemzeti identitás (6075) – 8 kijelentés és külső kisebbségek (7052) – 4 
kijelentés. A magyarság-orientált kategóriák esetében a következő módon oszlanak 
meg a kijelentések: magyar nyelvű kultúra és művelődés – 4, magyar nyelvű oktatás – 3, kisebb- 
ségi egyházak – 3, Magyarországgal való kapcsolatok – 1 kijelentés. 

Az 2000–2001-es időszak dokumentumainak elemzése alapján megállapítható, 
hogy a megfogalmazott hipotézist az RMDSZ-nek ezzel a korszakával kapcsolatosan 
is sikerült igazolni, hiszen az összehasonlításból kitűnik: az 1999-es pártprogramtól a 
2002-es együttműködési megállapodás megkötéséig a vizsgált dokumentumokban 
szűkültek a romániai magyarságra vonatkozó kijelentések. Bár ez nem mutatkozik 
meg olyan nyilvánvalóan, mint az 1996–2000-es időszakban, és a szűkülés nem min- 
den esetben érhető tetten az azonosított kijelentések relatív gyakoriságában is, amire 
jó példa a 2001-es megállapodás. Legtöbb esetben tartalmi jellegű módosulásokról 
van szó, az egyes – legfontosabbnak tartott – elvek kimaradásáról vagy mérsékeltebb 
megfogalmazásáról. 
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A 2001–2002-es időszak kiértékelése 

Vizsgáljuk meg az RMDSZ által megfogalmazott célkitűzéseket. Az együttmű- 
ködési megállapodások esetében komplexebb a helyzet, mivel a két párt megyei szin- 
ten is megállapodásokat írt alá. Az RMDSZ-célkitűzések megvalósulásának az elem- 
zése a helyi megállapodások bevonásával lenne teljes. Vizsgálódásunk kereteit viszont 
meghaladja a helyi megállapodások elemzése. Az elemzés eddigi gondolatmenetéhez 
hűen, elsősorban a romániai magyarság szempontjából jelentős kérdésekre figyelünk. 
A kiértékelésben hivatalos RMDSZ-kiadványokat, kronológiákat, törvénygyűjtemé- 
nyeket, tanulmányokat és más forrásokat használtuk fel. 

A 2001-es együttműködési megállapodás számos, a romániai magyar közösséget köz- 
vetlenül vagy közvetetten érintő célkitűzést tartalmaz. A dokumentum öt témakörben 
fogalmazza meg a két párt célkitűzéseit a 2001. esztendőre vonatkozóan: a gazdasági 
reformfolyamat folytatása, a közigazgatás decentralizálásának folytatása, az államosított tulajdo- 
nok visszaszolgáltatásának véglegesítése, a nemzeti kisebbségek védelme, a regionális fejlesztés. 

A gazdasági reformfolyamat folytatása terén megfogalmazott egyetlen célkitűzés – 
folytatni az elkezdett reformokat a kormány 2001–2004-es programtervezete és az 
ország gazdasági fellendítésére, az európai és euro-atlanti integrációra vonatkozó kö- 
zép távú stratégiájának az alapján39 – az ország egészére vonatkozik, nincs kisebbségi 
vonatkozása. Megvalósulása nehezen nyomon követhető és kvantifikálható. 

A közigazgatás decentralizálásának folytatása területén a legjelentősebb eredmény a 
helyi közigazgatásról szóló 2001/215-ös törvény elfogadása. Ezzel az RMDSZ-nek 
sikerült megvalósítania a kormánykoalíció tagjaként megfogalmazott célkitűzését, de 
nem tudta kivívni: a korábbi közigazgatási törvényt módosító kormányrendelet par- 
lamenti megerősítését.40 A helyi önkormányzatokra vonatkozik a helyi közpénzügye- 
ket szabályozó 2001/337-es törvény.41 További jogszabályok: 2001/83-as kormány- 
rendelet az útlevél-kibocsátási és nyilvántartási közszolgálatok létesítéséről, szervezé- 
séről és működéséről, valamint a 2001/84-es kormányrendelet a személy-nyilvántar- 
tási közszolgálatok létesítéséről, szervezéséről és működéséről, miáltal a lakosság- 
nyilvántartás a rendőrségtől átkerül a polgármesteri hivatalok és a megyei tanácsok 
hatáskörébe. Ezeket a kormányhatározatokat törvényerőre emelték.42 

Az államosított tulajdonok visszaszolgáltatása terén megfogalmazott célkitűzések a 
romániai magyarság szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Ezen a területen való- 
ban történtek előrelépések 2001-ben: a 2001/1172-es kormányhatározat a földterü- 
letek, illetve az erdők visszaszolgáltatására vonatkozó 2000/1-es törvény alkalmazási 
utasításait tartalmazza. A visszaszolgáltatás területén jelentős jogszabály a 2001/10-es 
törvény, amely az 1954. március 6. és az 1989. december 22. közötti időszakban jog- 
talanul átvett ingatlanok jogállását szabályozza, lehetővé téve természetes és jogi sze- 
mélyek számára, hogy visszaigényeljék az állam által törvénytelenül elkobzott ingat- 
lanokat. A törvényt azóta több esetben is módosították, illetve kiegészítették. 
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A romániai magyarságot leginkább érintő kérdések nagy része a nemzeti kisebbsé- 
gek védelmére vonatkozó részben olvasható. Ebben fogalmazták meg a magyar kultúrá- 
val, a magyar oktatással, a kisebbségi egyházakkal kapcsolatos kérdéseket. 

A kultúra területén konkrét megvalósításnak egyes helyi magyar kereskedelmi 
rádióadók létesítése tekinthető. Visszatérő téma, hogy a közszolgálati román tévé na- 
gyobb műsoridőt engedélyezzen a magyar nyelvű adások számára, illetve kiépüljön 
egy független magyar rádió- és televízió-hálózat. Ezek megvalósítása még várat magára. 

Az egyházakkal kapcsolatosan az RMDSZ a kormányzati időszakból hozott ma- 
gával egy célkitűzést: a kultusztörvény elfogadását. Ezt 2001-ben sem sikerült megva- 
lósítani, azonban született néhány a kisebbségi egyházakat is kedvezően érintő jog- 
szabály: a 2001/242-es törvény a kis jövedelmű vagy jövedelem nélküli vallásfeleke- 
zeti egységek pénzügyi támogatására; illetve az egyházfiak/lelkipásztorok bérezé- 
se/pénzügyi támogatását szabályozó 2001/647-es törvény. 

Az oktatás területén legjelentősebb 2001-es eredményként az Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem létrehozása könyvelhető el. Ezzel egy áthidaló megoldás született 
az RMDSZ-nek az önálló magyar egyetem visszaállítását illető követelésére. Az önál- 
ló magyar állami egyetem létrehozása mind a mai napig nem valósult meg, ezzel még- 
is jelentős lépés történt a romániai magyar felsőfokú oktatás területén. 

Sikerült megvalósítani olyan célkitűzéseket is 2001-ben, amelyek nem jelentek 
meg az RMDSZ és az SZDP közötti országos együttműködési megállapodásban, de 
a romániai magyarság szempontjából fontosnak tekinthetők. Az idevágó jogszabá- 
lyok: a 2001 évi 55-ös és 56-os törvények, amelyek egyes, Románia és Magyarország 
közötti határon túli együttműködési programokra vonatkozó memorandumok jóvá- 
hagyását szabályozzák; a 2001/292-es törvény, amely az 1945. március 6-án beveze- 
tett diktatúra által politikai okokból üldözött személyek, valamint a külföldre depor- 
tált vagy fogságba ejtett személyek számára nyújtandó támogatásokat szabályozza; a 
2001/396-es törvény, amely a nemzeti kisebbségek helyzetének tanulmányozásával 
foglalkozó intézet létrehozásáról szól; a 2001/422-es törvény a történelmi műemlé- 
kek oltalmazásáról. Jogszabályok elfogadásáról van szó, amelyek lehetővé teszik a 
bennük foglaltak megvalósulását vagy éppen előírják azt, alkalmazásuk viszont a poli- 
tikai konjunktúra függvénye is lehet. 

A 2002-es megállapodásban az RMDSZ tulajdonképpeni célkitűzései a dokumen- 
tum harmadik, a kormány támogatásával kapcsolatosan a kormányprogram alkalmazása érde- 
kében című fejezetben találhatók. Itt a 2001-es megállapodás szövegéhez hasonlóan 
témakörönként csoportosulnak a megvalósításra váró célkitűzések. 

Az első témakör a gazdasági reform felgyorsítására vonatkozik. Itt nem szerepelnek 
magyarság-orientált kérdések, az aláíró felek az ország egészére vonatkozóan fogal- 
mazzák meg közös célkitűzéseiket. Az egyetlen határidőhöz kötött célkitűzést nem 
sikerült megvalósítani: a szövetkezetek szervezéséről és működéséről szóló törvény- 
tervezet véglegesítésére nem került sor 2002. június 30-ig. Ugyanakkor megvalósult 
egy célkitűzés: a 2002/390-es törvénnyel létrehozták a Külföldi Beruházások Romá- 
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niai Ügynökségét.43 A többi célkitűzést a 2003-as megállapodás szövegébe is belefog- 
lalták, tehát ezek megvalósulása sem következett be. 

A következő terület a tulajdon-visszaszolgáltatásra vonatkozik. A megfogalmazott 
célok mindegyike érinti a romániai magyarságot, és mindegyik gyakorlatba ültetése 
határidőhöz kötött. Ami az eredményeket illeti: a birtoklevelek kibocsátása nem tör- 
tént meg teljes mértékben. A 2000/1-es törvény módosítására és kiegészítésére vo- 
natkozó 2002/102-es kormányrendeletet a Képviselőház jóváhagyta a 2002/400-as 
törvénnyel. A 2002/501-es törvénnyel jóváhagyják a romániai vallásfelekezetektől 
elkobzott egyes ingatlanok visszaadására vonatkozó 2000/94-es sürgősségi kormány- 
rendeletet, illetve a 2001/10-es törvény módosítására vonatkozó és azt kiegészítő 
2002/184-es sürgősségi kormányrendeletet. 

A közigazgatás decentralizációja területén megfogalmazott célkitűzések közül a 
lakosság-nyilvántartásra, a rendkívüli állapotokra és az útlevél-kibocsátásra vonatkozó 
kormányrendeleteket már 2001-ben meghozták, a jóváhagyásukat elrendelő törvénye- 
ket 2002-ben elfogadta a parlament. E jogszabályokat azonban még nem, vagy rész- 
ben ültették át a gyakorlatba. Megvalósult egy másik célkitűzés: a helységek, kereske- 
delmi társaságok, társadalmi-kulturális intézmények neveinek megváltoztatását tiltó 
1990/100-as törvényerejű rendeletet a 2002/63-as kormányrendelettel hatályon kívül 
helyezték. 

A szociális védelem terén a minimálbérre és a nyugdíjakra illetve nyugdíjasokra vo- 
natkozó célkitűzéseket 2003. június 30-i határidővel a 2003-as megállapodás szövegé- 
ben újra megfogalmazták, tehát 2002-ben nem sikerült ezeket megvalósítani. 

A következő terület az oktatás. Ezekben a kérdésekben jelentős előrelépés nem 
történt 2002-ben. Nem került sor magyar tagozat létrehozására a marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. A kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadé- 
mián, a kolozsvári Agrártudományi Egyetemen, illetve a marosvásárhelyi Petru Maior 
Műegyetemen magyar csoportok létrehozására nem került sor 2002-ben. A Babeș- 
Bolyai Tudományegyetemen sem hoztak létre új magyar tanszékeket, azonban a kor- 
mánypárt és az RMDSZ között létrejött egy megegyezés, melynek értelmében létre- 
hoznak két magyar nyelvű kart az egyetem keretén belül – egy társadalomtudományi 
illetve egy természettudományi kart – az addig létező tagozatok egyesítésével. Ezt a 
megállapodást belefoglalták a 2003-as együttműködés szövegébe, mint a 2003–2004- 
es tanévtől megvalósítandó célt.44 

A hangos-képes médiával kapcsolatosban megfogalmazott célkitűzések közül a leg- 
fontosabb megvalósítására, a marosvásárhelyi területi televízió-stúdió újraindítására 
nem került sor 2002-ben. 

Született még néhány eredmény, amely érinti a magyar kisebbséget: a nemzeti 
szimbólumok és a nemzeti kisebbségek szimbólumainak használatára vonatkozó in- 
tézkedések; a rendőrök jogállására vonatkozó törvény kiegészítése, miszerint azokban 
a helységekben, ahol a nemzeti kisebbségek számaránya meghaladja a 20 százalékot, 
kötelező a kisebbségek nyelvét ismerő rendőrök alkalmazása. Elfogadtak két a kisebb- 
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ségi egyházakat is érintő törvényt a vallásfelekezetekre vonatkozóan. Van néhány 
fontos célkitűzés, amelyek megvalósítása nem sikerült, ezek a 2003-as megállapodás- 
ban is megjelennek: a nemzeti kisebbségeket tanulmányozó intézet létrehozása; a 
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájának ratifikálása; a nemzeti kisebbségek 
arányos képviseletének biztosítása országos, területi és helyi szinten különböző intéz- 
mények döntéshozó testületeiben. 

Van néhány eredmény a két párt helyi szintű együttműködésére vonatkozó cél- 
kitűzések között is, ezeket a megállapodás következő fejezetében fogalmazták meg. 
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti líceum országos vihart kavaró politikai hu- 
zavona után visszanyerte magyar tannyelvű státusát.45 A brassói Áprily Lajos Elméleti 
Líceum ügyében megkezdődött az együttműködés. Az aradi Szabadság-szoborcso- 
port kérdésében – amely számos politikai vita tárgyát képezte – a város önkormány- 
zatának 2002. november 26-i határozata jelent előrelépést, amely elrendelte a műem- 
lék Arad belvárosának egyik közterén való felállítását. 

Következtetések a protokollum-politikát illetően 

A 2001–2002-es időszak teljesen új pozíciót jelentett az RMDSZ számára. El- 
lenzéki pártként, ugyanakkor együttműködve a kormánypárttal vállalkozott arra, hogy 
célkitűzéseit megvalósítsa. 

A 2001–2002-es időszakra is jellemző, hogy a romániai magyarság sajátos igé- 
nyeivel kapcsolatos elvek a legmagasabb számban az 1999-es választási programban 
találhatók meg, ez után fokozatosan visszaszorulnak, ahogy a Szövetség politikai po- 
zícióit illetően jobb helyzetbe kerül. Az autonómia, az önálló magyar iskolahálózat, az 
önálló magyar intézményrendszer gondolata fokozatosan kiszorul a dokumentumok- 
ból, illetve lekerül a politikai képviselet napirendjéről, és egyre ritkábban jelentkezik a 
politikai diskurzus szintjén is. 

Mégis, a kormánypárttal kötött együttműködési megállapodások révén sikerült 
megvalósítani olyan célkitűzéseket, amelyre a Szövetség nem volt képes a kormány 
tagjaként. Bár számos célkitűzés gyakorlatba ültetése elmaradt – olyanoké is, amelyek 
több egymást követő megállapodás szövegében jelen vannak –, vagy a megvalósítás 
során nem tartották be a kitűzött határidőket, a kormánypárt tudatában volt annak, 
hogy az RMDSZ szavazataiért cserében neki is teljesítenie kell. A legfontosabb előre- 
lépések ama területeken történtek, ahol a kormányzati időszakban az RMDSZ a leg- 
nagyobb sikertelenségeket könyvelhette el: a tulajdon-visszaszolgáltatás – elsősorban 
az ingatlanok visszaszolgáltatása –, az önálló magyar nyelvű egyetem, illetve a közigaz- 
gatásban történő anyanyelvhasználat területén. 

Az RMDSZ 2001–2002-es politikai sikerei mindenképpen értékelendők. Szem- 
ben az 1996–2000 közötti kormánykoalíciós szerepléssel – amely a hivatalorientált 
modellben való értelmezést tesz lehetővé – a 2001–2002 közötti politikai sikerek a 
politikaorientált modellben értelmezendők. A Szövetségnek ellenzéki helyzetéből 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
I. A demokrácia útján   Márton János: Az RMDSZ 1996–2002 között 

94   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

fakadóan nem sikerült ugyan hatalmi pozíciókhoz jutnia, azonban a kormánypárttal 
kötött együttműködés révén lehetővé vált, hogy a programjában megfogalmazott cél- 
kitűzéseiből többet belefoglaljon a megállapodás szövegébe, és azok közül számosat 
megvalósítson. 

Összegzés, végkövetkeztetések 

Az elemzés eredményeit röviden összegezve, elsősorban a két vizsgált időszak 
összehasonlítására fordítunk hangsúlyt. Az összehasonlítás alapján levonjuk a végkö- 
vetkeztetéseket a vizsgált témával kapcsolatban. 

Sikerült igazolni a megfogalmazott hipotézist, miszerint a Szövetség azáltal, 
hogy a politikai élet egyre magasabb szintjein tevékenykedett, egyre inkább háttérbe 
szorította a romániai magyarság szempontjából kiemelkedő fontosságú elvek képvise- 
letét, mind a programjaiban, mind a politikai gyakorlatban. Ez főként az 1996–2000 
közötti időszakra jellemző, de a 2001–2002-es időszak esetében is érvényes. 

A hipotézisen túl megfogalmazott empirikus sejtést illetően – az RMDSZ-nek 
több eredményt sikerült elérni a romániai magyarságot sajátosan érintő kérdésekben a 
2001–2002-es időszak alatt, amikor konstruktív ellenzéki pártként parlamenti támoga- 
tásban részesítette a kormányt, mint 1996–2000 között, amikor a koalíciós kormány 
tagja volt – részletekbe menő összehasonlítás nélkül, az eddigiek alapján kijelenthet- 
jük: ez a póthipotézis is igaz. 

Az alábbiakban néhány végkövetkeztést fogalmazunk meg az elemzés alapján. 
Annak, hogy az RMDSZ éppen kormánytagként nem volt képes érvényesíteni aka- 
ratát, míg ellenzékből támogatva a kormányt nagyobb eredményeket tudott felmutat- 
ni, több oka is lehet. 
► 1996-ban fölös többségű koalícióban való részvételre kérték fel az RMDSZ-t. A 

kormánykoalícióba való belépés, a kormánykoalíciós egyezmény hiánya azt a lát- 
szatot keltette, hogy a Szövetség olyan partner kíván lenni, amely nem támaszt 
nagy követeléseket partnereivel szemben. Ezt igazolta a négyéves kormányzati 
szereplés során számos momentum: az 1996-os kormányprogramban nem sze- 
repel egyetlen igazán lényeges kérdés sem az RMDSZ magyarság-orientált cél- 
kitűzései közül, és tapasztalható a kormányváltások során megalkotott programok 
esetében is. Amikor a kormányban az RMDSZ által követelt politikák megvalósí- 
tásáról lett volna szó, a koalíciós partnerek részéről nem jött kellő támogatás, így 
az RMDSZ nem volt képes átvinni a parlamenten sajátos célkitűzéseit. 

► Programorientált modellben értékelve az RMDSZ kormányzati szereplését – a romá- 
niai magyarság sajátos igényeinek megvalósulását tekintvén mércének –, azt kell 
mondani, hogy a Szövetség sikertelen kormányzati szereplést hagyott maga után. 
A politikusok önérdekére építő hivatalorientált modell szerint az eredmények már 
sokkal látványosabbak: sikerült számos kormányhivatalba és más megyei, illetve 
helyi szintű hivatalokba magyar szakembereket bejuttatni – ami az 1996 előtti 
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helyzethez képest igen jelentős eredmény – és ezeken keresztül több forrást biz- 
tosítani a romániai magyar társadalom különböző rétegeinek és intézményeinek. 
Ezáltal az RMDSZ patronázspárt szerepét töltötte be a romániai magyar társada- 
lomban. A hivatalokban való tevékenység révén sikerült tapasztalatokat szerezni 
és szakembereket képezni, ami bármikor előnyére válhat a Szövetségnek egy eset- 
leges kormányzati szereplés során. 

► 2001–2002-ben, az SZDP-kormány támogatásával elért eredmények annak is kö- 
szönhetőek, hogy az RMDSZ más pozícióból indult. A kisebbségi kormányt ala- 
kító SZDP-nek túlzott követelések nélküli partnerre volt szüksége, amely megbíz- 
hatóan támogatja a parlamentben. Ez volt az RMDSZ, hiszen a magyar kisebbség 
pártja már a kormánykoalícióban bebizonyította, hogy tiszteletben tartja a szóbeli 
megállapodásokat is. Az együttműködési megállapodások megkötésével pedig si- 
került biztosítani az RMDSZ-t, hogy célkitűzései közül több megvalósulhat. 

► A 2001–2002-es időszak eredményeit tekintve elmondhatjuk, hogy születtek je- 
lentős jogszabályok az RMDSZ sajátos igényeinek kielégítésére, azonban a kor- 
mánypárt azt is bebizonyította, hogy az engedmények területén van egy határ, 
amit nem hajlandó átlépni. A korábban tabunak számító és a többségi románság 
érzékenységét sértő elvek – kulturális és területi autonómia, teljesen önálló, álla- 
milag támogatott kisebbségi oktatás és intézményrendszer, széles körű anyanyelv- 
használat – továbbra sem képezik alku tárgyát, ugyanúgy radikális követelésnek 
számítanak, amelyek felvállalására és megvalósítására a román pártokban nincs 
hajlandóság. Mégis a politikaorientált modell szerint egy eredményeket felmutató 
időszakról beszélhetünk. A 2001–2002-es időszak eredményei természetszerűen 
csakis a politikaorientált modellben értelmezve bizonyítják, a kormánypolitika 
befolyásolása nem kizárólag a kormány tagjaként lehetséges, hanem valamely 
pártnak a törvényhozási helyzete is biztosíthat megfelelő alkupozíciót. A kor- 
mánypárttal kötött megállapodások arra utalnak, hogy az RMDSZ-nek ebben az 
időszakban volt a legmagasabb a koalíciós és a zsarolási potenciálja.46 

Az elvégzett elemzést számos más elemzéssel lehetne árnyalni, illetve teljeseb- 
bé tenni. Egyrészt szükséges lenne azt megvizsgálni, hogy a helyi szintekről milyen 
befolyás gyakorolható az RMDSZ országos programjainak alakítására, másrészt az 
RMDSZ–SZDP megállapodások esetében akkor lenne teljes a munka, ha az elemzés 
kiterjedne a helyi szintekre. Ezt a megyei megállapodások szövegének elemzésével 
lehetne elvégezni. Továbbá ki lehetne térni arra is, milyen hatásai voltak az RMDSZ 
kormányzati szereplésének és a „protokollumos” időszaknak a romániai magyar tár- 
sadalom alakulására, hogyan befolyásolta mindez a romániai magyar választók maga- 
tartását, milyen hatással volt az RMDSZ belső viszonyainak alakulásában. 
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I. számú függelék: Az 56 standard kategória 

1. témakör: Külkapcsolatok 
101 Speciális külkapcsolatok: pozitív 
102 Speciális külkapcsolatok: negatív 
103 Imperializmus-ellenesség 
104 Hadsereg: pozitív 
105 Hadsereg: negatív 
106 Béke 
107 Internacionalizmus: pozitív 
108 Európai Közösség: pozitív 
109 Internacionalizmus: negatív 
110 Európai Közösség: negatív 
2. témakör: Szabadság és demokrácia 
201 Szabadság és emberi jogok 
202 Demokrácia 
203 Alkotmányosság pozitív/kedvező 

említése 
204 Alkotmányosság negatív/kedvezőtlen 

említése 
3. témakör: Politikai rendszer 
301 Decentralizáció 
302 Centralizáció, központosítás 
303 Kormányzati és közigazgatási 

hatékonyság 
304 Politikai korrupció 
305 Politikai autoritás 
4. témakör: Gazdaság 
401 Szabad vállalkozás 
402 Ösztönzők 
403 Piaci szabályozás 
404 Tervgazdaság, gazdasági tervezés 
405 Korporatizmus 
406 Protekcionizmus: pozitív 
407 Protekcionizmus: negatív 
408 Gazdasági célok 
409 Keynes-i kereslet menedzsment 
410 Termelékenység 

 
411 Technológia és infrastruktúra 
412 Irányított gazdaság 
413 Államosítás 
414 Hagyományos gazdaság, gazdasági 

ortodoxia 
415 Marxista elemzés 
416 Fejlődés (növekedés) ellenes gazdaság 
5. témakör: Jólét és életszínvonal 
501 Környezetvédelem 
502 Kultúra 
503 Társadalmi igazságosság, méltányosság 
504 Jóléti állam kiterjesztése 
505 Jóléti állam korlátozása 
506 Oktatás kiterjesztése 
507 Oktatás korlátozása 
6. témakör: Társadalmi szerkezet 
601 Nemzeti életmód: pozitív 
602 Nemzeti életmód: negatív 
603 Hagyományos erkölcsök: pozitív 
604 Hagyományos erkölcsök: negatív 
605 Törvény és rend 
606 Társadalmi harmónia, összhang 
607 Pozitív viszonyulás a 

multikulturalizmushoz 
608 Negatív viszonyulás a 

multikulturalizmushoz 
7. témakör: Társadalmi csoportok 
701 Munkásosztály, munkáscsoportok: 

pozitív 
702 Munkásosztály, munkáscsoportok: 

negatív 
703 Mezőgazdaság 
704 Középosztály és értelmiség 
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II. számú függelék: Az átmeneti demokráciákra vonatkozó 53 alkategória 

1. témakör: Külkapcsolatok 
1011 Oroszország/Szovjetunió/FÁK:  
pozitív 
1012 Nyugati államok: pozitív 
1013 Kelet-európai országok: pozitív 
1014 Balti államok: pozitív  
1015 Északi Tanács: pozitív 
1016 Jugoszláv SZK: pozitív 
1021 Oroszország/Szovjetunió/FÁK: 
negatív 
1022 Nyugati államok: negatív 
1023 Kelet-európai országok; negatív 
1024 Balti államok: negatív 
1025 Északi Tanács: negatív 
1026 Jugoszláv SZK: negatív 
1031 Orosz hadsereg: negatív 
1032 Függetlenség: pozitív 
1033 Nemzetek jogai: pozitív 
2. témakör: Szabadság és demokrácia 
2021 Átmenet a demokráciába, 
(demokratikus átmenet) 
2022 Szigorú kritériumok alapján defineált 
állampolgárság 
2023 Laza kritériumok alapján defineált 
állampolgárság 
2031 Elnöki rendszer: pozitív 
2032 Köztársaság: pozitív 
2041 Monarchia: pozitív  
3. témakör: Politikai rendszer 
3011 Központi hatalom: pozitív  
3051 Politikai helyzet: negatív 
3052 Kommunizmus: pozitív 
3053 Kommunizmus: negatív 
3054 Rehabilitáció és kárpótlás 
3055 Politikai koalíciók 
 

4. témakör: Gazdaság 
4011 Privatizáció: pozitív 
4012 Gazdaság feletti ellenőrzés: negatív 
4013 Tulajdon-visszaszolgáltatás: pozitív 
4014 Bónos privatizáció: pozitív 
4121 Társadalmi tulajdon: pozitív 
4122 Vegyes gazdaság: pozitív 
4123 Köztulajdonú ipar: pozitív 
4124 Szocialista tulajdon: pozitív 
4131 Tulajdon-visszaszolgáltatás: negatív 
4132 Privatizáció: negatív 
5. témakör: Jólét és életszínvonal 
5021 Magán- és közfinanszírozás a 

kultúrában  
5031 Magán- és közfinanszírozás a 

társadalmi igazságosságban  
5041 Magán- és közfinanszírozás a jólétben 
5061 Magán- és közfinanszírozás az 

oktatásban  
6. témakör: Társadalmi szerkezet 
6011 A Karabach (Karabük)-kérdés 
6012 Szovjetunió újjáépítése 
6013 Nemzetbiztonság 
6061 Általános válság  
6071 Pozitív viszonyulás a kulturális 

autonómiához 
6072 Multikulturalizmus: pozitív viszonyulás 

a cigány/roma kisebbséghez 
6081 Multikulturalizmus: negatív viszonyulás 

a cigány/roma kisebbséghez  
7. témakör: Társadalmi csoportok 
7051 Belső kisebbségek 
7052 Külső kisebbségek 
7061 Háborús résztevők 
7062 ekültek 
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III. számú függelék: A 12 új alkategória 

Itt az elemzés számára létrehozott tizenkét alkategóriát soroljuk fel, elnevezésük és 
definíciójuk ismertetésével. 
1013a Magyarország(gal való kapcsolatok) kedvező említése 
Ebbe a kategóriába kódoltuk azokat a kijelentéseket, amelyek pozitívan érté- 
kelik a Magyarországhoz fűződő kapcsolatokat, hangsúlyozzák ezek szükségességét, 
továbbá minden olyan kijelentést, amely a magyar közösséghez, a magyar nemzethez, 
a magyar kultúrához való kötődést fejezi ki. 
1081 Nemzetközi (EU-s) dokumentumok, szerződések, jogaszályok 
Egyes nemzetközi (elsősorban európai és EU-s) jogszabályok, szerződések, do- 
kumentumok, normák kedvező említése, illetve ezek a román állam részéről betartá- 
sának/tiszteletben tartásának szükségessége; a román jogrendnek ezekhez a doku- 
mentumokhoz történő igazítása. 
3012 Regionalizmus és regionális politika 
A regionális együttműködések szorgalmazása, különféle regionális politikákra 
vonatkozó célkitűzések. 
4081 Turizmus 
A turizmussal kapcsolatos kijelentések és programrészek, idegenforgalom stb. 
5042 Egészségügy 
A szociálpolitikai intézkedések és alapelvek közül azokat kódoltuk ebbe az al- 
kategóriába, amelyek kimondottan az egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. 
6073 Magyar kultúra, művelődés 
Ebbe az alkategóriába kódoltuk azokat a követeléseket, elveket, amelyek a 
nemzeti kisebbségek (elsősorban a magyar) kulturális intézményeinek létrehozásával, 
támogatásával kapcsolatosak. (Pl. magyar művelődési intézmények támogatása; ma- 
gyar nyelvű tömegtájékoztatás; magyar nyelvű kiadók, kiadványok, művelődési ese- 
mények finanszírozása) 
6074 Magyar nyelvű oktatás 
Ebbe az alkategóriába soroltuk azokat a kijelentéseket, amelyek a magyar nyel- 
vű önálló oktatási hálózat létrehozására, támogatására vonatkoznak. (Pl. magyar tan- 
nyelvű tagozat létrehozása a különböző egyetemeken; a teljes magyar nyelvű oktatási 
hálózat létrehozása és bővítése; magyar szakemberek bevonása az oktatással kapcso- 
latos döntéshozatalba; a magyar nyelvű tankönyvek támogatása; sajátos tantervek ki- 
dolgozása a magyar diákok számára stb.). 
6075 Kisebbségi jogok, kisebbségvédelem és nemzeti identitás 
Ebbe az alkategóriába soroltunk olyan kijelentéseket, amelyek a nemzeti kisebb- 
ségek különböző jogaira (emberi és kisebbségi jogok, közösségi jogok) vagy a nem- 
zeti kisebbségek védelmére vonatkoznak, illetve a nemzeti identitással kapcsolatos 
kérdéseket. (pl. anyanyelvhasználat joga a különböző intézményekben, közigazgatás- 
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ban; a kisebbségek méltányos képviseltének biztosítása; nemzeti kisebbségek intéz- 
ményi és jogi kereteinek kiépítése és fejlesztése; nemzeti szimbólumok használatának 
joga; asszimiláció elítélése, asszimilációellenes törekvések stb.) 
Megjegyzés: nem soroltuk ebbe az alkategóriába azokat a kijelentéseket, amelyek a 
nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos általános pozitív kijelentéseket tartalmaznak, anél- 
kül, hogy konkrétan megneveznének valamely jogot, illetve általában beszélnek a ki- 
sebbségek védelmének szükségességéről. Ezek kategóriája a 7052-es külső kisebbségek. 
6076 Kisebbségi egyházak és felekezetek 
Ebbe a kategóriába soroltuk az általában a kisebbségi egyházakkal kapcsolatos 
kérdéseket, kiváltképp a történelmi magyar egyházakkal kapcsolatos kijelentéseket. 
(pl. kisebbségi egyházak támogatása, örökségük és vagyonuk megőrzése stb.) 
Megjegyzés: A egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos célkitűzéseket 
nem ebbe a kategóriába soroltuk, azok a tulajdon-visszaszolgáltatáshoz való pozitív 
viszonyulás (4013-as) alkategóriába kerültek. 
6077 Autonómiaformák 
Ebbe az alkategóriába kódoltuk elsősorban az RMDSZ programjainak azon ki- 
jelentéseit, amelyek a Szövetség autonómiapolitikájának vetületeit jelenítik meg. Ezt a 
kódszámot kapták más szakterületek azon kijelentései is, amelyek egyes intézményi és 
multikulturális vagy kisebbségi vetületük is van (önszerveződés, a belső önrendelke- 
zés elve a koppenhágai záródokumentum alapján). 
6078 Szórvány 
Azok a kijelentések, amelyek a szórványban élőkre, elsősorban a csángóma- 
gyarokra vonatkoznak. 
6079 Civil társadalom 
Mivel az RMDSZ programjaiban több helyen is jelentkeznek olyan kijelenté- 
sek, amelyek a civil társadalommal kapcsolatosak, fontos e téma elkülönítése a multi- 
kulturalizmus kategórián belül. Azok a kijelentések kapják ezt a kódszámot, amelyek 
a civil társadalom megteremtésének szükségességét emelik ki, elsősorban a magyar 
civil társadalmi kezdeményezések tekintetében, továbbá az RMDSZ-nek a magyar 
civil szervezetekkel fenntartott kapcsolataira vonatkozó kijelentéseket. 

1 Lásd: Bakk M.–Bodó B.–Kántor Z.–Lőrincz D;. J.–Salat L.–Szász A. Z.: Az erdélyi magyar politikatudo- 
mány a második évezred utolsó évtizedében. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét 
év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. 419. 
2 Szász A. Zoltán: Etnoregionalista pártok és választóik Nyugat-Európa hat országában. In Veress 
Valér–Gyarmati Zsolt (szerk.): 'Társadalom- és humán tudományok. Kolozsvár, 2001, Kriterion Könyv- 
kiadó. /RODOSZ-Tanulmányok, III. kötet/. 135–157. 
3 Uo., 138. 
4 De Winter, Lieven: Conclusion: a comparative analysis of the electoral, office and policy success of 
ethnoregionalist parties. In Lieven De Winter–Huri Türsen (eds.) Regionalist Parties in Western Europe. 
London–New York, 1998, Routledge. /Routledge–ECPR Studies in European Political Science. 
5 De Winter, Lieven: u. o., Hivatkozik rá: Szász A. Zoltán: i. m., 140. o. 
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6 Szász A. Zoltán: i. m., 141. o. 
7 Enyedi Zsolt-Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, 2001, Osiris Kiadó, /Osiris tan- 
könyvek/. (12. fejezet: Kormányalakítás és koalíciós elméletek, 187–201. o.) 
8 Uo., 190. o. 
9 Uo., 195–197. o. 
10 Arendt Lijphart: Modele ale democrației. Forme de guvernare și funcționare în treizeci și șase de țări. București, 
2000, Editura Polirom, 131–132. o. 
11 A módszert ismertető kézikönyv Andrea Volkens Manifesto Coding Instructions című munkája. A kézi- 
könyv a szerző 1992-ben megjelent Content Analysis of Party Programmes in Comparative Perspective: Hand- 
book and Coding Instructions című munkájának második, javított kiadása. 
12 Uo. 2. o. 
13 Uo. 4. o. 
14 Uo. 7–8. o. 
15 Uo. 8–9. o. 
16 A RDK a Képviselőházban a mandátumok 35,57%-át szerezte meg, a Szenátusban pedig 37,06%-át. 
A Szociáldemokrata Unió a Képviselőházban a mandátumok 15,45%-t, a Szenátusban pedig 16,08 
%-át birtokolta. Forrás: România – Biroul Electoral Central. Alegerea Camerei Deputaților 
[www.kappa.ro/guv/bec/r-dep.html]; România – Biroul Electoral Central. Alegerea Senatului 
[www.kappa.ro/guv/bec/r-sen.html]. 
17 Az RMDSZ a képviselőházban a mandátumok 7,29%-át, a szenátusban 7,69%-át szerezte meg. 
18 Kántor Z.-Bárdi N.: Az RMDSZ és a kormánykoalíció 1996–2000. In Bodó B. (szerk.): Romániai 
Magyar Évkönyv 2001. Temesvár–Kolozsvár, 2001, Szórvány Alapítvány–Polis Könyvkiadó, 31. o. 
19 RMDSZ Tájékoztató. IV. évfolyam, 933. szám (1996. december 18.) In: Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség 1989–1999 (CD-ROM). Kolozsvár, 2000, RMDSZ Ügyvezető Elnökség 
20 A táblázatban – és a tanulmányban található többi hasonló táblázatban is – helyszűke miatt csupán 
az egyes kategóriák kódszámát használom, az illető kódszámokhoz tartozó kategóriák nevei az I–III. 
számú függelékekben találhatók meg. 
21 Vö.: Együtt sikerülni fog. Az RMDSZ választási programja, 1996. In: Romániai Magyar Demokrata Szö- 
vetség 1989–1999 (CD-ROM). Kolozsvár, 2000, RMDSZ Ügyvezető Elnökség és A Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség Kormánykoalíciós Cselekvési Prioritásai. Elfogadta az RMDSZ V. kongresszusa. 
Marosvásárhely 1997. október 3–4. In: Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1989–1999 (CD-ROM). 
Kolozsvár, 2000, RMDSZ Ügyvezető Elnökség 
22 Program de guvernare 1997–2000. Monitorul Oficial al României, anul VIII, nr. 342 (12 dec. 1996). 
23 Program de guvernare 1998–2000. Monitorul Oficial al României, anul X, nr. 152 (16 aprilie 1998). 
24 Program de guvernare. Monitorul Oficial al României, anul XI, nr. 625 (22 decembrie 1999). 
25 Forrás: Mérlegen. Az RMDSZ a koalícióban: 1996–2000. RMDSZ, 2000, 22–39. o. 
26 Uo., 29–30. o. 
27 Mérlegen. Az RMDSZ a koalícióban: 1996–2000. RMDSZ, 2000, 35. o. 
28 Mérlegen. Az RMDSZ a koalícióban: 1996–2000. RMDSZ, 2000, 7–9. o. 
29 Kántor Z.-Bárdi N.: i. m. 36. o. 
30 Péter Zsuzsa: A 2000-ben elfogadott kisebbségpolitikailag fontos jogszabályok. In: Bodó B. (szerk.): 
Romániai Magyar Évkönyv 2001. Tvár-Kvár, 2001, Szórvány Alapítvány-Polis Könyvkiadó 386. o. 
31 A romániai magyar nemzetiségű egyetemi és főiskolai hallgatók száma az 1999/2000-es tanévben 
közel kétszerese (19654) volt az 1995/1996-os tanévinek (10535). Forrás: Mérlegen. Az RMDSZ a 
koalícióban: 1996–2000. RMDSZ, 2000, 11. o. 
32 Toró T. Tibor: Az RMDSZ kormánykoalíciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb 
politikai érdekképviselet felé?. Magyar Kisebbség, IV. évf. (1998) 1. szám. [http://www.hhrf.org/magyar 
kisebbseg/9801/m980127.html] 
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33 Kántor Z.-Bárdi N.: i. m. 36. o. 
34 Herbert Kitschelt egyik tanulmányában megkülönböztet karizmatikus, programatikus és klienteláris/ 
patronázspártokat. Lieven De Winter a már korábban idézett tanulmányában a Dél Tiroli Néppártot 
(Südtiroler Volkspartei) az ottani németek hegemonikus pártjának tekinti. Romániában az RMDSZ 
is tekinthető a romániai magyarok hegemonikus patronázspártjának, ugyanis a megszerzett hivatalo- 
kon keresztül sikerült biztosítania a romániai magyar társadalom különböző rétegeinek és intézmé- 
nyeinek a forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Vö: Herbert Kitschelt: Formation of Party 
Cleavages in Post-Communist Democracies. Theoretical Propositions. Party Politics, vol. 1., no. 4 
(1995), 447–472. o. és Lieven De Winter: i. m., 226. o. 
35 Lásd: Alegeri locale 2000 [http://domino.kappa.ro/election/locale2000.nsf/All/Home] 
36 A TDRP a képviselőházban a mandátumok 44,93%-át, a szenátusban pedig a mandátumok 46,43%- 
át szerezte meg. Forrás: Alegeri parlamentare și prezidențiale (26 noiembrie și 10 decembrie 2000) 
[http://domino.kappa.ro/election/election2000.nsf] 
37 Az RMDSZ a képviselőházi mandátumok 7,83%-át, a szenátusiak 8,57%-át szerezte meg. Forrás: 
Alegeri parlamentare și prezidențiale (26 nov. și 10 dec. 2000) [http://domino.kappa.ro/election/election 
2000.nsf] 
38 Program de guvernare pe perioada 2001–2004. [http://www.guv.ro/obiective/afis-index-diversedoc- 
o.php?drubrica=1] 
39 Egyezmény a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja 
között (2001). Bukarest, 2000. december 27. 
40 A törvény szavatolja az anyanyelv használatát a helyi közigazgatásban azokban a helységekben, ahol 
valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek aránya meghaladja az illető település lakosságának 
a 20%-át, mind a lakosok és a közigazgatási egység közötti kapcsolatokra, mind a helységnévtáblák- 
ra meg a közintézmények felirataira vonatkozóan. 
41 Péter Zsuzsa: A 2001-ben elfogadott kisebbségpolitikailag fontos jogszabályok In: Bodó Barna 
(szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Temesvár-Kolozsvár, 2002, Szórvány Alapítvány–Polis 
Könyvkiadó, 404–405. o. 
42 Forrás: Indexul actelor normative și individuale emise în 2002 [http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck. 
frame] 
43 Forrás: Guvernul României [http://www.gov.ro/guvernul/afis-subord-guv-utile.php?idsubord=4] 
44 Megállapodás a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség együttmű- 
ködésére a 2003. évben. Bukarest, 2003. február 29. [http://www.rmdsz.ro/images/news/protokollum 
20030219/protokollum2003hu.pdf.] 
45 A döntés értelmében a 2002–2003-as tanévtől a líceumban nem indul több román osztály – ezek a 
Papiu Ilarian Líceumban indulnak – így a középiskola, miután a jelenlegi román osztályok végeznek, 
a 2006–2007-es tanévtől újra teljesen magyar intézmény lesz. 
46 Ugyanakkor szükséges megjegyezni, hogy a határidőket meg nem szabó 2001. évi megállapodás ama 
kijelentése, hogy az egyezményben foglaltak tiszteletben tartása esetén az RMDSZ tartózkodik a 
kormány elleni bizalmatlansági indítványok kezdeményezésétől vagy támogatásától egy „biankó 
csekk”, egyenértékű a zsarolási potenciálról való önkéntes lemondással. 
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Bodó Barna 

Kistérségek - 
a hiányzó szereplők 

A régiót nem a tér teszi, hanem az idő, a történelem. 
Paul Bois 

Bevezetés 

A kistérség – helyi együttműködés. Ennek kerete, lehetősége, terepe. Legalább- 
is így kellene lennie, amennyiben működnek azok a természetes emberi reflexek, 
amelyekre oly sokszor és okkal hivatkozunk. A kistérség ugyanis talán a legemberibb 
térségi struktúra mindahány közül. A kistérség nem falu, amely ritka kivétellel erőfor- 
rás-szegény, csak emberi kapcsolatokból vannak fölös tartalékai. Nem (nagy)város, 
ahol az egyén sokszor képtelen olyan kapcsolatháló kialakítására, hogy az együttmű- 
ködés szükségességének a felismerését a valahova tartozás érzése segítse gyakorlati 
programban tárgyiasulni. És végképp nem megye, olyan területi egység, amelyet a 
központi hatalom közigazgatási kényszerek és szándékok mentén alakít ki, s igen rit- 
kán találkoztat – Dél-Kelet-Európában legalábbis – az alulról strukturálódó terület- 
centrikus identitásképletekkel. 

A kistérség természetes körzet, a mindennapi mozgások eredménye, de azt is 
mondhatjuk, hogy létét a különböző kapcsolati hálók mutatják meg, ugyanis nem kü- 
lön szándék alakítja ki – létrejön az együttműködési formák és a valamilyen alakban 
mindig megmutatkozó szolidaritások mentén. Tagolják azt a teret, amely az uniformi- 
tás és személytelenség végtelenségében embertelen, tehát elfogadhatatlan. 

A tér és társadalom viszonyát új fogalmi keretbe helyező regionalizmus iránt 
komoly érdeklődés tapasztalható a politikacsinálás különböző szintjein, amit erősíte- 
nek az európai politikai átalakulás tisztázatlan kérdései. Bár a demokratikus hatalmi 
rendszerek belső logikájából adódik a kistérségek kiemelt figyelemben való részesíté- 
se, a legutóbbi időkig a kistérség volt a térrel kapcsolatos kérdésfelvetések és vizsgá- 
latok Hamupipőkéje. Látták ezt a politika szereplői, és látták a tudomány művelői is, 
miközben a helyzet kettősségét, az identitást tagoló és hordozó alapstruktúra jelentő- 
ségét elmossák olyan elemek, amelyeket a közigazgatás kényszerei alakítanak ki. Az 
átrendeződési folyamatok összességében – fontos és jelentős – munkákat szentelnek 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
II. Adatok és folyamatok                                   Bodó Barna: Kistérségek – a hiányzó szereplők 

106   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

a regionalizmus különböző szintű elemeinek, mégis a kistérségek többnyire a felsoro- 
lásokban jelennek meg, mint a sokféle – külön nem taglalt – térváltozatok egyike.1 

Létezik egy visszásság, egy paradox helyzet a kistérségeket illetően, és oka, 
intézmények és politikák szintjén azonosítható oka kell hogy legyen annak, ha az in- 
dokolt figyelem valamilyen vonatkozásban várat magára. 

A régió kérdése abban a korszakos paradigmában kap külön hangsúlyt, hogy a 
regionalizációs mozgások az európai uniós integráció külön vonulatát képezik, s ek- 
ként szaktudományos és politikai elképzelések születtek arról, miként szerepet kap- 
hatnak a régiók, rendszerek és térségek átépítésében. Egyik közelítés kisebbségpoliti- 
kai, illetve a kisebbségek önérvényesítési politikai eszköztára tartozékaként tartja szá- 
mon a regionalizmust, ami miatt bizonyos – nemzeti – körökben a lokális-regionális 
diskurzusok kialakulása és erősödése komoly fenntartások kialakulásával jár. Mivé 
lesz a nemzeti centrum és milyen jelentőségre tesznek/tehetnek szert a félperiféria- 
ként működő kis és nagyobb tájak, milyen identitás folyamatok indulnak és erősödnek 
fel, illetve ezek miként strukturálják át a politikai érdekérvényesítés cél- és kategória- 
rendszerét – olyan kérdések ezek, amelyek iránt mindenképpen fokozódó az érdeklő- 
dés nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Igaz, nem egyformán és nem mindenütt, 
még az sem tűnik az érdeklődés (ki)alakulásában perdöntőnek, hogy hol milyen prio- 
ritásként kezelik az európai integrációt. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy elkerülhetetlen immár, hogy a (kis)régió, mint az 
európai aspirációk – többségi és kisebbségi – kerete kutatási szemléletmódokba is be- 
kerüljön. Természetesen a fejlesztési stratégiák vonatkozásában a kisrégió külön fi- 
gyelmet érdemel, lévén a kistérségek szintjén meglévő közösségi szolidaritás jelentős 
mozgatóerő, de kutatói érdeklődésre tarthat számot a (kis)térségi önépítkezés folya- 
mata, illetve annak esetleges elmaradása. 

Románia, mindenekelőtt Erdély vonatkozásában, a kistérségek kérdése külön 
jelentőséget azáltal kap, hogy a régiós képződmény minden esetben etnikailag is meg- 
határozott, a kisrégiók kutatója nemzeti identitás-struktúrákat, térkisajátítási eljáráso- 
kat és érdektagolási gyakorlatot is vizsgál. Jelen dolgozat egy ilyen kutatás – egyik – 
jelentése.2 

A kutatás célkitűzései és módszertana 

A kilencvenes évek közepétől Romániában is egyértelművé vált, hogy az át- 
menet meghirdetett céljainak a megvalósítása egész sor, a diktatúra éveiben kialakult 
krízisjelenség kezelését feltételezi, s a megoldáskeresések ugyanakkor kettős igazodási 
kényszert jelentenek: az örökséget úgy kell felszámolni, hogy a poszttotalitarista or- 
szágok az átfogó gazdasági-társadalmi verseny keretei közé illeszkedjenek. A kibonta- 
kozás esélyei és folyamata elsősorban az örökség, az induló helyzet súlyosságának a 
függvénye, ezt pedig nem csupán a gazdasági, társadalmi, környezeti válságok egy- 
másra tevődő hatásai alakították ki, de jelentős mértékben azok a mentális reflexek is, 
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amelyek a korábbi fél évszázad közszereplési módozatait és eszköztárát behatárolták 
és megadták. A dél-kelet-európai térség és ezen belül Románia erősen centralizált po- 
litikai világában a helyi kezdeményezés fogalma nem vagy alig létezett, a helyi érdek- 
érvényesítés technikái a természetes önépítkezés helyett a „kijárást”, a központi ke- 
gyek megszerzését jelentették. A rendszerváltási folyamat első évtizede során, az eu- 
rópai igazodás kényszerének is köszönhetően, kialakultak azok a jogszabályi és intéz- 
ményi feltételek, amelyek immár lehetővé teszik a más típusú, alulról (is) építkező 
helyi politizálást. 

Az erős központi függések és ezek mentalitásbeli lecsapódása következtében a 
helyi társadalom nehezen mozdul meg, az önszerveződés intézményi keretek közé 
emelését kevesen és külön motiváció esetében vállalják. Ilyen motiváció nemzeti ki- 
sebbségek esetében az etnikai dimenzió. Mitől függ a helyi közösség önszerveződési 
folyamatainak a beindulása, ezek intenzitása? Léteznek-e olyan stratégiai célok illetve 
igazodási kényszerek, amelyek hatására a folyamat elkezdődhet? Milyen helyi kitörési 
pontok léteznek? A (kis)térségi építkezés etnikai dimenziója milyen hatással van/le- 
het a folyamatra? A politikai, jogi, mentalitásbeli peremfeltételek közül melyek válto- 
zása a gyorsabb és ezek között milyen kölcsönös függés tapasztalható? Összessé- 
gében a kérdés: kialakul-e helyi szinten egy olyan diszkurzív tér, amely gerjesztheti az 
érdekelt tényezők együttmunkálkodását?3 

A helyi érdektagolás és -megjelenítés sokszereplős folyamatában vizsgálni kell 
tehát a helyi – politikai, gazdasági, kulturális – elit mozgását, viselkedését, külön fi- 
gyelmet érdemel a sajtó, mint ennek eszköze és kerete. További kérdés, milyen külön 
struktúrák jöhetnek/jönnek létre a kisrégiós érdekek képviseletére, ezek működési 
feltétele és céltételezései hogyan alakulnak. Végül és nem utolsósorban azt szükséges 
vizsgálni, hogy a politikai centrum miként reagálja le – az európai mintát követő – 
kisrégiós mozgásokat, ezeket kezeli-e külön, beépíti-e valamilyen általános integrációs 
– tehát: versenyképességet növelő – stratégiába. 

A kutatás kétlépcsős kutatási stratégiát alkalmaz. Ennek első szakasza a helyzet- 
felmérés, melynek során az adatgyűjtés kiterjed a történelmi kistérségek azonosítá- 
sára, ezek földrajzi behatárolására, a kutatásba bevont kistérségek leírására. Szintén az 
első szakasz keretében a helyi (politikai) elit képviselőivel mélyinterjúk készülnek a 
kistérségi intézményi keretek kialakítását és működtetését illetően. A kutatás második 
szakaszában kérdőíves felmérés keretében a kistérségek gazdasági potenciáljának a 
bemutatása, a regionalizáció folyamatának, a helyi identitás mibenlétének és alaku- 
lásának a vizsgálata a cél. 

Politikai-jogi keret 

A kistérségek létrehozásának politikai-jogi-gazdasági-mentális előfeltételei kö- 
zül az első kettő vizsgálatára vállalkoztunk. A kutatócsoport összetétele a gazdasági 
dimenzió érdemi feltárását nem tette lehetővé, s a mentális vonatkozások vizsgálata is 
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olyan – antropológiai – kutatást jelentene, amelynek előfeltételei számunkra nem vol- 
tak adottak. Fontos viszont a politikai hatalom hozzáállásának a vizsgálata olyan kon- 
textusban, amikor a konstitúciós folyamatok helyi – és részben kisebbségi – közössé- 
get érintenek. Nem foglalkoztunk a regionalizmus és média, a regionalizmus és köz- 
vélemény kérdésköreivel4 – a politikai kontextust vizsgáltuk elsősorban a stratégiák és 
a jogi keretek kialakítását illetően. 

Bár a regionalizmus és a kistérségek kérdéskörével illetően több dolgozat, kuta- 
tási jelentés, elemzés foglalkozott az utóbbi időben,5 ezek szerzői az általános politi- 
kai kontextussal kevéssé vagy csak érintőlegesen foglalkoztak. Jelen dolgozatban sem 
elsődleges cél a politikai környezet és a regionális politika általános vizsgálata, ezért 
néhány általános észrevételre szorítkozunk. 

Miközben Európa szerencsésebbnek mondott felén lassan fél évszázada min- 
dennapi politikai kérdésnek számít a (kis)térségi együttműködés mindkét – határon 
belüli és határokon átnyúló – formája, illetve annak ellenére, hogy Közép-Kelet-Eu- 
rópa országaiban a politikai nyilatkozatok szintjén elsőrendűnek számított a helyi- 
térségi együttműködés, a poszttotalitarista világ mindmáig nem találta meg a kérdés- 
kör kezelésének megnyugtató, távlatot biztosító módozatait. Mivel a határon átnyúló 
együttműködés sok szempontból előnyös lehet – lásd: uniós támogatási lehetőségek – 
nem mellékes, miként kezelik és milyen jogszabályi keretet alakítottak ki a kistérségek 
vonatkozásában, a szomszédos országokban. Aligha tévedünk – a területi politikát 
illetően megfogalmazott általános szempontok6 és kutatási eredmények7 ezt sugallják 
– ha azt állítjuk: a térségi politikát illetően a poszttotalitarista térség országaiban nincs 
egy koherens, következményeiben is végiggondolt álláspont, hiányzik a stratégia. 

Romániában, a történelmi előzmények folyományaként, a regionális politika 
iránti érdeklődés szinte teljes mértékben az európai uniós integrációnak köszönhető. 
A közigazgatás területi lebontása szinte minden egyes változtatás esetén jelentős mér- 
tékben etnopolitikai töltetű volt, amennyiben olyan községi8 és – főleg – középszintű 
regionális határok meghúzásához vezetett, amelyek a történetileg létező etnikai töm- 
bök fellazítását, térségek etnikai képletének politikai beavatkozásra történő megvál- 
tozását okozták.9 A közigazgatás elpolitizálása olyan hagyomány, amelynek a hatása 
mindmáig érzékelhető mind a jogalkotás, mind a politikai stratégiák szintjén. Nem 
csoda, ilyen előzmények után, hogy az 1989 utáni született három közigazgatási tör- 
vény közül európai mércével is elfogadhatónak csak a 2001/215-ös mondható, bár 
még ebben sem kap teljes létjogosultságot az önkormányzás elve és gyakorlata.10 

A rövid idő – pár év – alatt napi kérdéssé előlépett regionális politika két szin- 
ten hat a Romániában zajló eseményekre: tematizálja a napi diskurzust, beemeli a kér- 
dést a mindenképpen kezelendők közé, ugyanakkor pénzügyi-gazdasági szempontból 
jelentős nyomásként nyilvánul meg, hiszen ezen a címen komoly EU-s támogatások 
hívhatók le, miáltal a korábbi mitikus burok repedezik és feslik. 

Szükségessé válik, mi több, imperatívuszként jelentkezik a témával való foglal- 
kozás, a politikai alapállás korrekciója, illetve európai kontextusnak megfelelő értel- 
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mezése. Érdekes kettősség alakul ki a kilencvenes évek közepén: miközben az euró- 
pai regionalizmus folyamataira való helyi pozitív reakciókat tiltja a központi hata- 
lom,11 a kormány megrendeli azt a tanulmányt, amely a későbbi regionális politika 
meghatározó dokumentumának bizonyul.12 Integrációs nyomásra Romániának is el 
kellett készítenie azt a stratégiát illetve reform-csomagot, amely immár a piacgazdaság 
keretei között gondolja végig a területi politika kérdéseit és alakítja ki a fejlesztés jo- 
gi/intézményi feltételeit. Ebben a keretben a gazdasági, társadalmi, környezeti, kultu- 
rális kérdések a fenntartható fejlődés címszava alá kerülnek, ugyanis a helyi érdekek 
megjelenítése és a kezelésük a továbblépés előfeltételét képezik. A lényegi újdonság: a 
helyi érdek meglétének elismerése és megnyilvánulásának a biztosítása. Igaz: a szó- 
használat továbbra is kendőző, Románia egészének a fejlődését emeli ki, miközben 
ismert és elismert igény a helyi érdekeknek a központiakkal párhuzamos/alternatív 
megjelenítése. Ezáltal válik, szinte véletlenszerűen, az európai regionális politika és a 
kapcsolódó finanszírozási rendszer a román közigazgatási reform lényegi elemévé. 

Minden hatalmi tényező részére világos, hogy ki kell dolgozni a regionális poli- 
tika célkitűzéseit és feladatait meghatározó stratégiát, ennek alapján pedig sajátos esz- 
köztárat kell kialakítani, új keretet, intézményeket és hatásköröket kell létrehozni. Ép- 
pen az említett Zöld Charta fogalmazza meg, hogy a hatalom függőleges – szintek 
szerinti – megosztása olyan jogi-közigazgatási folyamat, amely a felelősségek pontos 
kijelölésével és új szereplők beemelésével a demokráciát erősíti.13 Az egyes közigazga- 
tási szintek illetve egységek a gazdasági fejlődés lényegi elemei, a közigazgatás szint- 
jeinek és elemeinek a meghatározásakor ezt figyelembe kell venni. 

Románia regionális politikája az alábbi közigazgatási egységekkel14 számol: 

Közigazgatási 
egységek 

A regionális politika 
 egységei 

Regionális politika a megyék 
szintjén 

Megyék - fejlesztési régió 
- statisztikai régió 

- kistáj vagy 
- kistérség 

Települések  - hanyatló térség 
- bányavidék 
- nagyon szennyezett vidék 

A regionális fejlesztés Zöld Chartájában azt az ajánlást fogalmazzák meg, hogy 
Romániában a megyéknél nagyobb fejlesztési régiókra volna szükség, ugyanakkor 
ezeket nem szükséges közigazgatási szereppel is felruházni. A hatalom ezt az utat vá- 
lasztja. Ez a felemás regionalizáció nem csupán Romániára jellemző, s jelentős mér- 
tékben a posztkommunista átmenet furcsaságaival magyarázható. Miközben az euró- 
pai integráció Nyugaton az állam szerepének szűkülését, szuverenitás-elemek alsóbb 
közigazgatási szinteknek történő leadását, illetve közösségi szintre történő átengedé- 
sét hozta el, Észak-Nyugat-Balkánon az állam szerepe erősödik – alighanem a foko- 
zódó bizonytalanság ellensúlyozásaként. A kelet-európai regionalizáció tehát felemás, 
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illetve féloldalas. Ami ahhoz kell, hogy a nyugati értékek és struktúrák iránti nyitott- 
ságot és változtatási készséget bizonyítsa – az teret kap. De semmivel sem több. 

A fenti táblázatban szereplő kistájak vagy kisrégiók vonatkozásában az EU- 
szakértők Chartába foglalt ajánlása ugyanaz volt, mint a statisztikai-fejlesztési régiókat 
illetően. Utóbbiakat létrehozta a hatalom, a kisrégiók helyzete mindmáig megoldat- 
lan. Ennek – némileg spekulatív – magyarázata az lehet: a fejlesztési régióknak meg- 
felelő szinten történik meg az EU-s támogatások kétharmadának a szétosztása, a kis- 
régióknak felkínált támogatás ehhez képest elenyésző.15 Tehát nem elég vonzó, nem 
„éri meg”. Valóban, a kistérségi szint a legtöbb EU-s országban nem közigazgatási 
szint, ettől függetlenül a regionális fejlesztési politika vonatkozásában kaphatnának 
szerepet – mert nem kapnak.16 

A kisrégió Magyarországon sem kapott közigazgatási szerepet, ennek a vonzás- 
körzetek kialakulásának történelmi folyamatát szűkítő értelmezése, illetve a közigaz- 
gatási reformjában megmutatkozó bizonytalanságok az okai.17 A kistérségi gondolat 
tízegynéhány éve jelen van a regionális szakirodalomban, de a szakemberek világában 
is többféle álláspont alakult ki. Alapvető kérdés, hogy a kistérségi társulások milyen 
feladatvállalás jegyében születnek meg: létrejöhetnek időleges, egy-egy cél megvalósí- 
tása érdekében, céljuk lehet bizonyos folyamatok irányítása, és nem utolsósorban 
vállalkozhatnak tényfeltárásra, elemzésre. Ha a – vállalható – feladatok felöl közelít- 
jük meg a kérdést, akkor nehéz egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy ezek a 
feladatok a közigazgatási rendszeren belülről, illetve kívülről láthatók el a leginkább 
eredményesen. Mindkét álláspontnak vannak hívei, a megfelelő érvekkel, természe- 
tesen. Tény, hogy a jelenlegi, átmeneti helyzet a kistérségek szerves beépülését lehe- 
tővé teszi, a folyamat jövőbeni alakulása a jelzett dilemmára is választ fog adni. Fon- 
tos, hogy kormányzati szinten olyan lépések történnek, amelyek a kistérségek intéz- 
ményesülését lehetővé teszik.18 A kistérség részben kihelyezett államhatalmi, állam- 
igazgatási és szolgáltatási funkciók színtere, túlsúlyban lévén a menedzser típusú te- 
vékenységek.19 

A kistérségeknek a térségfejlesztésben alapvető funkciója van – ezt ma már ne- 
héz nem elismerni. Vagyis a kistérségek státusa politikai viszonyulás kérdése: a köz- 
ponti hatalom mennyire kívánja a helyi térségi érdektagolás és feladatvállalás keretét 
megteremteni, mennyire fogadja el partnernek a fejlesztés – potenciális – helyi sze- 
replőit. Romániában a – kistérségi – helyi identitásra építő fejlesztési politikát alig tá- 
mogatják, többnyire megtűrik létét. Nincs semmilyen központi jelzés azt illetően, 
hogy a vonzáskörzetek szintjén jelentkező feladatvállalási szándék betagolható, be- 
építhető az „elismert” – országos, statisztikai régiós, megyei, települési – szereplők 
rendszerébe. 

Ettől függetlenül a kistérségi politika nem kizárt, jogi keret is rendelhető mellé- 
je, bár civil vonalon. A kistérségek kialakítására, illetve a jogi megjelenítésre az alapít- 
ványi vagy egyesületi forma kínálkozik, kistérségi társulást a 2000/26-os, az egyesületi 
szférára vonatkozó jogszabály20 alapján lehet bejegyeztetni. Az így bejegyzett szerve- 
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zetek viszont nem lehetnek közvetlen szereplői a regionális fejlesztési politikának, az 
országos fejlesztési programba közvetlenül kapcsolódhatnak be. Szerepük ekként a 
helyi erők gerjesztésére, tanácsadásra illetve a hatóságokkal való együttműködésre – 
esetenként folyamatok irányítására – korlátozódik. 

Kistérség-alakzatok 

Romániában semmilyen közigazgatósági szinten nem foglalkoznak hivatalból a 
kistérségek ügyével.21 Kutatásunk kezdetén minden erdélyi megyében fel kívántuk 
mérni a működő illetve a tervezett kistérségi társulásokat, aminek érdekében levélben 
fordultunk néhány megyei tanácshoz. Az ezekre kapott kitérő válaszok – nincs intéz- 
ményes kapcsolat; nincs hivatalos bejelentési kötelezettség; amiről tudomásuk van, 
arról sem adhatnak hivatalos tájékoztatást – lényegében érthetőek. A temesvári bíró- 
ságnál tett próbálkozás – az ilyen szervezetek nincsenek külön nyilvántartva, nem 
lehet tudni pontosan, melyik helyi-térségi szerveződés tartja feladatának a térség- 
fejlesztést – eredménye szintén a helyzet kuszaságát igazolja, illetve azt, hogy a kis- 
térségi társulások ügye a civil szféra körein belül marad mindaddig, amíg egyik vagy 

másik társulás munkájára a közvélemény fel nem figyel. 
A következő körben az RMDSZ megyei szervezeteihez fordultunk információ- 

ért, az elsőnél sikeresebben, ugyanis kaptunk pozitív visszajelzést. Az így szerzett ada- 
tok és a szakirodalomból ismert példák alapján kialakult kép a következő: Hargita, 
Kovászna, Maros, Kolozs, Szilágy, Bihar, Temes megyékben léteznek települési tár- 
sulások, közelről sem egyenlő eloszlásban (Székelyföldön kb. annyi van, mint a többi 
megyében összesen).22 Teljes kép kialakítására olyan intézmények (megyei tanácsok, 
kereskedelmi-ipari-agrár kamarák), vagy szervezetek (pl. RMDSZ) vállalkozhatnának, 
amelyek saját hálózattal rendelkeznek, s az információszolgáltatás többé-kevésbé 
biztosított. Ezért a továbbiakban a minél nagyobb változatosság igényével kiválasz- 
tott hat kistérségi társulással foglalkozunk. Ezek: Keresztúr Kistérségi Egyesület (Szé- 
kelykeresztúr – Hargita megye), Nyárádmente Kistérségi Egyesület (Nyárádszereda – 
Maros megye), Kistérségi Társulás (Tordaszentlászló – Kolozs megye), Tövishát Kul- 
turális Társaság (Szilágycseh – Szilágy és részben Szatmár meg Máramaros megye), 
Határmenti Települések Társulása (Bors – Bihar megye) és Banat-Ripensis Egyesület 
(Zsombolya – Temes megye). 

Társulás neve Alakulás éve Települések száma Terület (ha) Lakosság (2002) 
Keresztúr KE 1999 (1997) 8  25 194 
Nyárádmente KE (1999) 10  32 711 
Tordaszl.KE 2000 (1999) 5  16 201 
Tövishát KT 1997 (1993) 12  50350 
Határmenti TT 1997 (1996) 15  106 862 
Banat-Ripensis E 2001 (2001) 7 67 045 44 292   
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A táblázat mutatja, hogy a kistérségi társulások iránti érdeklődés korán jelentkezik, 
több esetben a román területfejlesztési törvény megalkotása (1998) előtti. Ezzel ma- 
gyarázható minden bizonnyal, hogy a két megyére kiterjedő Tövishát egyesület be- 
jegyzése négy évig elhúzódott, a bíróságtól felkerült a megyei törvényszékhez, ahol 
fellebbezés után született meg a végső, pozitív döntés. A Nyárádmente társulás eseté- 
ben – az elkészített interjú szerint – a helyi kezdeményezők közigazgatási „jártassága” 
az oka, hogy a kutatás időpontjában (2002 tavasza) a jogi személyiséget még nem bir- 
tokolták. A táblázat megfelelő oszlopában a zárójeles évszám a javaslat megszületésé- 
nek az éve, amiből látni, hogy a társulás bejegyeztetése többnyire bonyodalmas volt. 

A kistérségi társulások nagysága szintén vizsgálandó kérdés. Ami a kiterjedést 
illeti, a legtöbb esetben a társulás ügyvezetése nem rendelkezett idevágóan adatokkal 
– ami önmagában is jelzés értékű. A lakosságot illetően a két szélső érték közötti kü- 
lönbség – 16 201 és 106 862 lélek – jelentős, több mint hatszoros. Ez önmagában 
még nem jelent semmit, hiszen egy nagy(obb) város a térségben már jelentősen meg- 
emeli a lélekszámot. Kérdések a térség együvé tartozását illetően akkor merülnek fel, 
ha történelmi-kulturális és népmozgalmi-gazdasági tényezők nem indokolják a társu- 
lásba tömörülést. Például a határmenti térség (Bors központtal) aligha tekinthető va- 
lós identitással rendelkező, bizonyos fokú térségi szolidaritás meglétével jellemezhető 
térségnek. Maga a térségmenedzser – különben Bors polgármestere – is két történel- 
mileg kialakult kistérségről beszél a struktúrán belül. Ez esetben nyilván valamilyen 
kívülről jövő ösztönzés volt a társulás megalakításának az oka/indoka, éspedig a ma- 
gyarországi példa arra vonatkozóan, hogy milyen „felállásban” lehet támogatásért 
pályázni a különböző EU-s kiírások esetében. A Tövishát pedig a lokális identitás, a 
történelmi térség-határok meglétének pozitív példája, amikor a társulás nincs tekintet- 
tel a központi politika diktálta megyehatárokra, és a valós helyzethez igazodik. 

Az sem mellékes, létezik-e a térségben hagyományos központ. A társulások többsé- 
gében a válasz pozitív, a már említett Határmenti térség mellett a Banat-Ripensis 
esetében mondható el, hogy a társulás központja nem volt történelmi léptékben is 
minden társult település vonzásközpontja. 

Mivel a kistérség-mozgalom – amennyiben ekként minősíthető – példakövető, 
önként adódó a kérdés, mennyire hatott ezen struktúrák kialakulására a magyarorszá- 
gi gyakorlat? Lássuk a térségek etnikai összetételét és ennek alakulását. 

Társulás Lakosság 
(1992) 

Magyarok 
(1992) N –% 

Lakosság 
(2002) 

Magyarok 
(2002) N –% 

Keresztúr 26 852 25 174 – 93,75 25 194 23 957 – 95,09 
Nyárádmente 33 410 29 122 – 87,16 32 711 26 655 – 81,48 
Tordaszentlászló 17 550 5025 – 28,63 16 201 4600 – 28,39 
Tövishát 53 345 23 917 – 44,83 50350 22 321 – 44,33 
Határmente 109 555 53 979 – 49,27 106 862 50 076 – 46,86 
Banat-Ripensis 43 694 4610 – 10,55 44 292 3836 – 8,66   
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Minden esetben kimutatható a magyarországi minta hatása. A társulások lakossá- 
gában a magyar elem jelentős: a két székelyföldi struktúra vonatkozásában a válasz 
egyértelmű, de a többi esetben is meghatározó a magyar szerep – ez derül ki az inter- 
júk során kapott válaszokból. Tövishát kistérség megalakulása a térség magyar közös- 
sége belső intézményeinek az eredménye: a térség településein élő 25 értelmiségi írta 
alá az alapító okiratot. Tordaszentlászló – a kistérség központja – jelentős helyi ma- 
gyar elittel rendelkezik, a helyi magyar vezetők számára „Magyarországról kapott in- 
formációk alapján az 1999-es év elején tisztázódott, hogy mit jelent egy helyi közös- 
ségi civil szervezet”. A Határmente Társulás esetében „Az ötlet abból született, hogy 
az Európai Unió támogatásokat nyújt a határokon átnyúló kistérségi társulásoknak, 
régióknak, és a határokon átnyúló helyi kapcsolatok jók”. Zsombolya esetében is az 
interjúból tudjuk, hogy a társulás ötlete a város magyar polgármesterétől származik, 
aki a szomszédos Makó példáját látta maga előtt. Nem kell és nem lehet messzemenő 
következtetésekre ragadtatnunk magunkat, de a kistérségi társulások példája azt mu- 
tatja, hogy a magyar népelem ez esetben a modernizációs tényező. Persze, abban az 
esetben, ha a kistérségek szerepét pozitívan ítéljük meg a területfejlesztés vonatkozá- 
sában. Az adatsorok azt is megmutatják, hogy ez a pozitív hatás lehet biztos – ahol a 
népességi arányok jelentős magyar lakosságot mutatnak – és lehet eseti, hiszen Zsom- 
bolyán a 17 százalékot sem kiadó helyi magyarság nem választhatott volna magyar 
polgármestert, ehhez szükséges volt más politikai tényezők összejátszása is. 

Kérdés, lesz-e olyan helyi potenciál, amely ezt a magyar mintára-kapcsolatokra 
épülő helyzeti előnyt képes lesz kiaknázni, támogatásban és fejlesztési programokban 
megmutatkozó többletté alakítani. 

További fontos kérdés a térszerkezet, illetve a vonatkozó adatok, elemzések, fel- 
mérések. Vizsgálandó, milyenek a belső viszonyok, milyen kapcsolatok, függőségek 
léteznek, a településszerkezet milyen és mennyire élő hagyományt jelenít meg. Ezen 
belül is a változások jellege és iránya a fontos, hogy a térségi kohézió erősödése, 
avagy gyengülése mutatkozik meg. Bármilyen kistérségi program erre a folyamatra 
vetítendő vissza, ez a közös alap. A gazdasági kapcsolatok térségi alakulása, az iskola- 
választás és továbbtanulás térségi gyakorlata, az egészségügyi és szociális ellátó há- 
lózat térbeli struktúrája olyan kérdések, amelyek az együtt-gondolkodásra, a feladatok 
közös kezelésére vonatkozó igénynek jelenthetik az alapját. 

Az első észrevétel az alapvető gazdasági-szociális-népességmozgalmi adatokat 
illetően az, hogy helyben nincs meg a kellő figyelem, de talán a szakértelem sem ah- 
hoz, hogy módszeres adatgyűjtés és szakszerű adatfeldolgozás folyjon. Ha a társu- 
lások a „kemény”, polgármesteri hivatalok statisztikáiból kigyűjthető adatokkal sem 
rendelkeznek, ha nem látják át, mit jelent a térségi szemlélet, igen kétséges, miként 
vállalkozhatnak koncepciózus feladatok ellátására. Jeleztük, hogy még arról sincsenek 
e társulások ügyvezetésének pontos adatai, mennyi és milyen minőségű földterülettel 
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rendelkeznek az egyes kistérségek. Milyen távlati elképzelések, gazdasági programok 
születhetnek ott, ahol a kiinduló adatokkal sem rendelkeznek? 

A térségmenedzserekkel készített interjúk egyik lényegi eleme a helyzetkép, a 
kistérségi helyzet feltárása illetve az ezzel kapcsolatos igény volt. A válaszok: 

„Mielőtt létrejött volna a kistérség, nem készült, s mikor létrejött úgy egyez- 
tünk, hogy mindenki elkészítteti a saját magáét, a saját alaptanulmányát, elemzését, a 
helyzetfelmérést, a Humán Reform Alapítvánnyal közösen. Ő ígért segítséget nekünk 
és aránylag olcsón fel is vállalta; így készült el a Keresztúré és szinte mindegyik köz- 
ségé. Nem készült el az egész, különböző okokból, anyagi háttér, hanyagság, de min- 
denkinek önállóan, ez el van készülve. Utána a Megyei Tanács, hogy mondjam, hirde- 
tett egy támogatási rendszert, hogy most már közösen is kéne egy alaptanulmányt el- 
készíteni, ezért adott is egy komolyabb összeget, elég komoly összeget adott a lehető- 
ségekhez képest, és végül is a kistérségi menedzserre hárult az a feladat, hogy össze- 
gezze és, hogy mondjam, egy alaptanulmánnyá gyúrja át a sok kicsit. Ez meg is tör- 
tént, ez a megyei tanácshoz bejutott, ott megvannak ezek, de ez még mindig nem az 
igazi, mert végül is egy komoly tanulmányt szakértők kell elvégezzenek és úgy néz ki, 
hogy most indulna egy pályázat, szintén a Humán Reform Alapítvánnyal közösen, 
amelynek pontosan ez a stratégia meghatározása lenne a célja, hogy mik a prioritások 
és főleg, hogy hogyan tovább.” (Keresztúr – társulási elnök) 

- „A Humán Reform Alapítvány Udvarhelyen székel és még a kistérség létrejötte 
előtt ajánlották a községeknek és Székelykeresztúr városának, hogy alaptanulmányt 
készítenek, amire majd következő munkálatokat lehet ráépíteni. Ismétlem ez egy 
alaptanulmány, helyzetfelmérés, de nem teljes, használható, de még sokat kell dolgoz- 
ni. Ebből elkészült négy vagy öt, ennyien készíttették el, persze ezt még össze kell 
hangolni.” (Keresztúr – térségmenedzser) 

„Létezik egy országos program, a Fókusz. Öko Központ az országos koordiná- 
tora. A programnak a neve Romániai Fenntartható Vidékfejlesztés, ebben Nyárád- 
szereda Kistérség, Bánffyhunyad Kistérség, Belényes Kistérség Bihar megyéből, 
illetve Kalotaszeg Kistérség tartozik, és mindenik kistérséget egy-egy tapasztalattal 
rendelkező környezetvédelmi szervezet irányítja, koordinálja és felügyeli. Létrejött 
nálunk a munkacsoport az első félévben, ez a lényeg, és végeztünk két felmérést. 
Ezek a felmérések arról érdeklődtek a lakosság körében, hogy milyen súlyos gazda- 
sági, szociális és környezeti gondokat látnak ők. Ezeket elemeztük, tehát kiértékeltük, 
és a munkacsoport elé tártuk. Utána találkozók voltak, ahol megkérdeztük a résztve- 
vők véleményét, ők fölsorolták a legfontosabbakat. Ezeket összevetettük, és akkor 
ezt is figyelembe véve, illetve más egyebeket is pl. a SWOT-analízist, elindultunk a 
munkában. (Nyárádmente – térségmenedzser) 

„A társulás megalakulása előtt nem készült SWOT-elemzés. Az egyesület neve 
megegyezik a földrajzi tájegység nevével. A Tövishát a Szamos völgyétől nyugat-dél- 
nyugat fele Szilágycsehen át Sarmaságig húzódó a Szilágy és a Zilah patak által hatá- 
rolt dombvidéket jelöli. A társaság tevékenysége 46 helységre terjed ki, amelyből 32 
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Szilágy, 7-7 helyiség pedig Szatmár és Máramaros megyékben található.” (Tövishát – 
térségmenedzser) 

„Hát a tavalyi év tavaszán a Civitas Alapítvány az önkormányzattal közösen, az 
önkormányzat beleegyezésével és partnerségével az Illyés Alapítványnál vidékfejlesz- 
tési stratégiára pályázott meg egy összeget, egy hosszú távú fejlesztési stratégia kidol- 
gozására, akkor a szervezetünk részéről is részt vettünk a Civitas Alapítvánnyal és az 
önkormányzattal közösen, hogy ezeket a problémákat megbeszélhessük. Tehát ez a 
hosszú távú vidékfejlesztési stratégia létezik, román és magyar nyelven a Civitas 
készítette el. (Tordaszentlászló – társulási elnök) 

„Nem készült SWOT-analízis. Készült egy felmérés a régió erőforrásairól, adott- 
ságairól, képzettségi-szakemberi hátteréről.” (Határmente Társulás elnöke) 

„Tudtommal nem készült SWOT-analízis.” (Banat-Ripensis – menedzser) 
Az idézett interjúrészletek fogalomhasználata érdemel elsősorban figyelmet. A 

nyárádmenti térségmenedzser a fejlesztési stratégia kidolgozásakor a különféle infor- 
mációforrások közé sorolja a SWOT-analízis módszerét, nincs fogalma arról, hogy a 
stratégiák kidolgozásakor alapvető és nélkülözhetetlen eljárásról van szó. A torda- 
szentlászlói társulás elnöke elkerüli a fogalmat, az elkészült stratégiáról beszél, nem 
tudja, miként kerül kidolgozásra. Vagyis komoly szemléleti hiányosságok tapasztal- 
hatók, ami éppen annak tudható be, hogy nem egy átfogó program keretében zajló 
folyamatról van szó, amikor a szereplőket a program során fel is készítik a feladatok- 
ra, hanem helyi kezdeményezések mögöttese a jószándék és a felelősségérzet, a szük- 
séges szakmai ismeretek nélkül. Továbbá figyelemre méltó, hogy léteznek országos 
programok illetve olyan szakmailag hiteles regionális szervezetek (Civitas), amelyek a 
helyi kezdeményezések potenciális támogatói, amennyiben valamilyen módon kiala- 
kul a kapcsolat. 

Az infrastruktúra, mindenekelőtt a közlekedési hálózatok léte és mibenléte kü- 
lön kérdésként is szerepelt. Az idevágó válaszok egységesen nehezen értékelhetőek, 
erre nem is vállalkozunk, annyi megállapítható, hogy van olyan térség, amely esetében 
indokolt felvetni a térségi kohéziót gerjesztő különállás-elszigeteltség kérdését (Keresz- 
túr, Tövishát), más esetekben erről táji-közlekedési szempontból szó sem lehet (Ha- 
tármente, Banat-Ripensis). 

Az általános kérdések végén, de nem utolsósorban vegyük számba, milyen 
anyagi lehetőségekkel rendelkeznek a kistérségek. Az anyagiakkal együtt vizsgáljuk meg 
azt is, milyen személyi erőforrással, munkatársi körrel dolgoznak a kistérségek. 

„A forrásokat összeadjuk, amennyit megbír minden önkormányzat, azt a saját 
költségvetéséből kiveszi és átutalja, a Megyei Tanács is segítget, úgyhogy egyelőre 
működünk. De nincs még olyan költségvetésünk, hogy azt mondjuk, ha egy nagyobb 
projektet megnyernénk, akkor közösen a finanszírozásban részt tudnánk venni, pedig 
ez volna a cél. Nem látok esélyt arra, hogy lényegesen megnöveljük a hozzájárulást, 
pályázati rendszereket keresünk, hogy onnan szerezzünk egy kicsi pénzt. Nem látom 
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azt, hogy egy falusi vagy községi önkormányzat olyan horribilis összeggel szállna be, 
mikor gondot okoz a községeknek, hogy a menedzser fizetésének rájuk eső részét, 
vagy az iroda működéséhez szükséges minimális összeget előteremtsék.” (Keresztúr – 
térségmenedzser) 

„2001 tavaszán fogalmazódott meg az ötlet, a Fókusz Öko Központ elnöké- 
nek, Hajdú Zoltánnak az ötlete volt, hogy a holland külügyminisztérium programjá- 
ban föltüntetett pályázaton részt vegyen. Ez nem a mi pénzünk volt, csak jussoltunk 
belőle. Hát a helyi közösségek is támogatnak, az önkormányzatok. Ezt az irodát a 
nyárádszeredai önkormányzat biztosította, rendbe tette, és fizeti a villany- és a tele- 
fonköltségeket. A többi község is biztosítja az irodák számára a helyiséget, és kifizeti 
az áramköltségeket. A kistérségi társulás napi ügyeit én, az úgynevezett menedzser 
intézem, persze másodállásban. Tanító vagyok. Eljárok konferenciákra, képzésekre. 
Országos találkozókra négy-öt ember megy el, az ilyen kisebb tréningekre egy-három, 
attól függően, hogy hány hely biztosított. A torockói találkozón pályázatírással is fog- 
lalkoztunk, illetve a SAPARD ügynökségtől, Gyulafehérvárról volt két személy, aki 
elmondta, hogy mire kell számítani.” (Nyárádmente – menedzser) 

„Tulajdonképpen nincsenek forrásaink, mivel pályázat útján nem tettünk szert 
pénzre, és a tagsági díj jelképes, 100 lej. Egy helyi Kft és a magyarországi Kézfogás 
Alapítvány segítségével szeretnénk anyagi lehetőségekhez jutni. Menedzser nincs, hi- 
ányoznak ehhez az anyagi források. A menedzseri funkciót a társulás vezetőjeként én, 
a borsi polgármester látom el. Alelnökök az érmihályfalvi és a szalontai polgármester 
kollégák.” (Határmente – társulási elnök) 

„Az anyagi forrásaink nagy részét pályázatok által biztosítjuk, a kuratórium tag- 
jai minden évben sikeresen pályáztak. A társaság formája nonprofit egyesület. Az 
egyesület tagjai önkéntes munkát végző tanárok, orvosok, mérnökök, technikusok és 
tisztviselők. Ami az infrastruktúrát illeti: az Illyés Alapítvány segítségével székházat, 
számítógépet és nyomtatót vásároltunk. Ugyancsak az Illyés segítségével konferencia- 
székekkel láttunk el egy termet, ahol történelmi témájú előadásokat tartunk. A szék- 
ház két termét alkalmassá tettük képzőművészeti kiállítások számára.” (Tövishát – 
menedzser, alpolgármester) 

„Anyagi forrásként említettem, volt a Soros alapítványi támogatás, 9600 dollárt 
kaptunk, hogy létrehozzuk a civil szervezetet, és a teleházat, végül is a teleház felsze- 
relésére és a program biztosítására a 2000-es évben. A létrehozott szervezet tagsági 
díja 3000 lej havonta, tehát ebből harminckilenc tagtól nem nagy összeg gyűl össze. 
Van egy szimbolikus bevételi forrásunk, bejáratnál van egy perselyünk, ahova a belé- 
pők adományoznak. Ott is összegyűl egy kis pénz, ebből pótoljuk a fogyó anyagot, 
tust, papírt, és egyebeket. Az önkormányzat biztosítja a termet a teleház részére, és 
fizeti a villanyt, a telefont. Más bevételi forrásunk pillanatnyilag nincs. Az utóbbi 
másfél évben több mint húsz pályázatot adtam le, eddig egy sem nyert, még van vagy 
kettő-három, amire nem jött válasz.” (Tordaszentlászló – a társulás elnöke). 
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„Az alapszabályzat értelmében két forrásunk lenne, a tagdíjak és a gazdasági te- 
vékenység. A tagdíjakból befolyó összeg csekély, hozzávetőlegesen évi 40 millió lej. 
Működésünket jobbára helyi lehetőségek kiaknázásából származó gazdasági tevé- 
kenység révén biztosítjuk, az ipari termelésből származó hulladék tárolására gondo- 
lok, ám ez csak félig tekinthető legálisnak, mivel a jelenlegi törvények nem írják elő 
egy ilyenfajta tevékenység pontos kereteit. Mecénásaink sajnos nincsenek. Eddig én 
voltam az egyedüli fizetett alkalmazott, a napi ügyek intézésében segítségemre voltak 
a polgármesteri hivatalok, elsősorban a zsombolyai. Végzettségem szerint jogász va- 
gyok. Nemrég két kollégával nőtt az alkalmazottak száma, egyikük a SAPARD- 
programmal kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás feladatát látja el, a másik első- 
sorban a könyvelés vezetésével foglalkozik. Eddig nagyon kevés pénz folyt be pályá- 
zatokból, erre a lehetőségre inkább a jövőben fogunk támaszkodni.” (Banat-Ripensis 
– menedzser) 

A gyakorlat, várható volt, igen változatos képet mutat. Van olyan kistérségi tár- 
sulás, amely viszonylag jelentős hozzájárulást vár el az együttműködő polgármesteri 
hivataloktól, pontosabban a működés minimális szükségleteit – ideértve a térségme- 
nedzser fizetését – ebből a közös minimális alapból állja. (Banat-Ripensis) A másik 
véglet a közös alapok hiánya (100 lejes tagsági díj!), ahol közös építkezésről lényegé- 
ben nincs szó, az együttműködés a közösen megszerezhető pénzforrásokra irányul. 
(Határmente). Van főállású menedzser (Banat-Ripensis, Keresztúr, Nyárádmente – 
mellékállású), és van teljesen az önkéntességre alapozó szervezet (Tordaszentlászló). 
Köztes megoldásnak számít, amikor egy polgármester vagy alpolgármester vállalja 
magára az ügyek vitelét. 

Szakmai felkészültség tekintetében is tarka a kép (tanítótól jogászig), ami aggasz- 
tó lehet, alig van jelzés arra vonatkozóan, hogy az illetők módszeresen képeznék ön- 
magukat, hogy ez a kérdés fontos volna számukra. Egy polgármester így vall: „Külön 
ilyen képzés nincs, én legalábbis nem tudok róla, de végül is vannak olyan lehetősé- 
gek, hogy az RMDSZ szervezett ilyen képzéseket. Inkább az ifjabbakat, tehát az ön- 
kormányzati munkába most bekerült fiatalokat próbálja képezni, de azon kívül van jó 
néhány lehetőség, idő és pénz kérdése ez is, úgy általában hétvégeken van, részt kell 
venni, általában anyagi vonzata is van, de néhányan részt veszünk, akárcsak jómagam 
is. Ahogy telik az időmből.” 

Kistérségi feladatok és programok 

A feladatvállalás illetve céltételezés függvénye annak is, kik a kistérségi társulá- 
sok első számú szereplői. Mindkét lehetséges alaphelyzet – politikai/közigazgatási 
illetve civil indíttatás – megtalálható a vizsgált esetek között, de jelezni kell, hogy a 
felülről-kívülről érkező hatás túlnyomórészt civil szakmai szervezet részéről jelentke- 
zett. Egyetlen esetben – Keresztúr – történik külön hivatkozás egy felsőbb szintű 
közigazgatási intézményre (megyei tanács), éspedig a pályázati úton megszerezhető 
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támogatások okán: a település- és térségfejlesztési programokra a Hargita Megyei Ta- 
nács pályázatot írt ki. 

Keresztúr kistérség esetében a megalakulás folyamatába belejátszott a megyei 
politikai-társadalmi erőviszonyok alakulása, hogy itt erős térségi központok léteznek 
hagyományosan, amelyek komoly erőpróbáknak vetik alá egymást. Ilyen közegben 
született meg előbb egy laza kisvárosi szövetség (az erős központok: Csíkszereda, 
Udvarhely, Gyergyószentmiklós hatásának az ellensúlyozására), majd szinte adódott a 
kistérségi gondolat. „Annyira eltérő vidéket képviseltünk, hogy nehéz közös nevezőre 
jutni jó néhány kérdésben, s ezután fogalmazódott meg, tehát olyan 4-5 éve, hogy a 
szűkebb környék, szűkebb kisrégiónak is a szövetségét is létre kellene hozni és több 
polgármester is jelezte, hogy jó volna. Az a lényeg, hogy lehetőleg, hogy is mondjam, 
közösen lépjünk fel a megyei tanáccsal, megyei prefektúrával szemben; számos közös 
gond van, ami finanszírozási szempontból a megyei tanácshoz tartozik; például a me- 
gyei utak, országút, tehát országos alárendeltségű út nincs is ebben a kistérségben, 
mind megyei utak, a lehető legrosszabb állapotban, tehát egyik fő gondunk ez volt, 
hogy próbáljunk meg közösen a megyei tanáccsal prioritásokat megnevezni. llyen 
közös bajokról van szó, lerobbant mezőgazdaság, oktatási problémák, gyermekott- 
honok kérdése.” (Keresztúr polgármestere). Minden esetben létezett egy közvetlen 
társadalmi/politikai – helyi civil felelősség, nyomásgyakorlás és lobby lehetősége, az 
együttműködés tagolódó formáiként, országos programban való részvétel lehetősége- 
ként jelentkező – kihívás, amelyre válaszként a tevékenység beindult. 

A hat közül nem találtunk egyetlen olyan szervezetet sem, amely kimondottan 
a térségfejlesztés érdekében, a helyi önépítkező folyamatok háttérintézményeként jött 
volna létre. Az igény viszont létezik: „biztatás van, sokan elmondják a dolgokat, vég- 
ső soron ezt egy fejlesztési ügynökségi irodává kell átalakítani, ahogy Nyugaton is 
működik, teremtsen beruházási lehetőségeket, ez volna a cél.” (Térségközpont pol- 
gármestere) Egy térségmenedzser pedig így vall: „Tehát helyzetfelmérést kell készí- 
teni, nagyon pontosan, jól, egyszer de jól kell ezt elkészíteni, akkor ennek alapján egy 
7-10 éves tervet, stratégiát kell készíteni. Ennek keretében nem több mint három- 
négy prioritást, tehát a legfontosabb teendőt kell rögzíteni.” 

Az idézett vélemények összecsengenek azzal, ami általában egy kistérségi tár- 
sulás tevékenysége szokott lenni. Ezen szervezetek szerepköre: a térségfejlesztési fo- 
lyamatok szervezése és bizonyos tevékenységek irányítása. A feladatok több szinten 
határozhatók meg: helyzetelemzés, stratégia kidolgozása, bizonyos meghatározó kér- 
dések tematizációja és a közvélemény alakítása, a térség sajátosságainak megfelelő – 
az illetékes intézmények bevonásával, megfelelő lakossági konzultáció eredménye- 
képpen a – küldetés meghatározása, ennek fejlesztési irányokra és programokra való 
lebontása. Ezek kemény szakmai feladatok, egy-egy térségfejlesztési társulás az a 
keret, az a struktúra, amely megfelelő partnerek bevonásával a jelzett úton végigviszi 
a folyamatot. 

A vizsgált társulások keretében folyó tevékenységek: 
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- tanulás, tapasztalatszerzés 
- tapasztalatcsere 
- rendezvények, találkozók szervezése 
- előadássorozat (gazdák részére) 
- közösségfejlesztő foglalkozások 
- lakossági fórumok szervezése 
- kapcsolatépítés – térségi, nemzetközi 
- felmérés (nem hivatalos, meg tudományos) 
- stratégia kidolgozása (Nyárádmente) 
- információközvetítés, a cél a megfelelő gazdasági környezet kialakítása 
- saját helyi programok – cigányság, partnerség, fejlesztés 
- támogatás hasonló szervezetek bejegyzésére 
- pályázatok írása 
- konkrét feladatok: utak, környezetvédelem, cigányok 
- tervek (álmodozások) – beruházások 
- bekapcsolódás a település programjaiba 
- művelődési rendezvények (Tövishát). 

Ha bármelyik szervezet ilyen tevékenység-listát tudhatna magáénak – igen jó 
volna a helyzet. A lista ollózás eredménye, az interjúkban egyszer vagy többször em- 
lített tevékenységek némileg rendszerezett lajstroma. Négy tevékenység-kategória kü- 
löníthető el: a képzés-önképzés köre, kapcsolatépítés szakmai vonalon hazai és nem- 
zetközi szinten, a település életébe való bekapcsolódás és más típusú feladatok elő- 
vállalása valamint a térségfejlesztési feladatok. Ha a térségfejlesztési feladatok mellett 
a többire is jut idő és kapacitás – nagyon jó. A helyzet viszont az, hogy többnyire 
ezen fő tevékenység helyett vállalnak más feladatokat a menedzserek. És mert több- 
nyire nyitottak – ezért kaphatták meg a megbízatást – többnyire ők a fő helyi pályá- 
zatírók. A pénzszerzők. Alighanem ez legitimálja létüket egy olyan környezetben, 
ahol a helyzet és a szerep újszerű. 

Konkrét célként alig néhány tétel szerepel – turizmus fellendítése, magánvállal- 
kozások ösztönzése, cigányok társadalmi integrációja –, illetve egy sajátos cél a határ- 
menti települések esetében, egy új eurorégió kialakítása, ami a strukturális építkezés 
szép példája. És vannak értelmezhetetlen céltételezések is (a lokálpatriotizmus erősí- 
tése), meg vannak olyanok, amelyek nem specifikusak, egy kicsit mindenkire tartoz- 
nak (az elvándorlás megállítása). 

Az is kiderül a fentiekből, hogy nem alakult még ki a térségmenedzserek „ro- 
botképe”, nincs egy olyan általános munkaköri leírás, amely alapján feladataikat meg- 
határozzák. Van, ahol 25 tételes listát jelent a térségmenedzser munkaköre, máshol 
időt sem szántak – még? – a kérdés módszeres végiggondolására. Ennek hiánya oly- 
kor feszültség forrása is lehet, van olyan település illetve térség, ahol a menedzser és a 
helyi hatóságok viszonya zűrös, utóbbiak megbízókként kevesebbet „látnak” a fela- 
datból a kelleténél, ezért szűken értelmezik a menedzseri szerepet és szeretnék beso- 
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rolni az intézmény „rendes” állományába. A tevékenységek sorában szereplő lakossá- 
gi fórumok jelenthetnek vitaesteket is, amikor szűkebb körben kerítenek sort az új 
helyzet és szerep megvitatására és a feladatkörök pontos körülhatárolására. 

Következtetések 

A kutatás során célunk a helyi érdektagolás és -megjelenítés sokszereplős folya- 
matában egy sajátos helyzet és a kapcsolt szerepek vállalásának a vizsgálata volt. Kö- 
vetkeztetéseink megfogalmazásakor tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire az elején 
járunk a folyamatnak, hogy az elvárható – a várttól elmaradó – teljesítményt rá kell 
vetíteni a kistérségek vonatkozásában barátságosnak nem mondható általános politi- 
kai környezetre. 

Megállapításainkat három lényegi kérdéshez kapcsoljuk: a kistérségi társulások 
megjelenése; vállalt feladataik köre és jellege; távlati szerepük. 
1. A kistérségi társulások romániai/erdélyi megjelenésében egyértelműen kimutatha- 

tó a romániai magyarok által közvetített magyarországi hatás. Minden vizsgált tár- 
sulásra érvényes ez, ilyenként egy etnikai kisebbség – megfelelő társadalmi kör- 
nyezetben – a többség számára is fontos modernizációs tényezővé válik. 

2. A kistérségi társulások szerepét illetően elég világos a kép, a gyakorlatban viszont 
igen kevéssé, szinte nem mutatkozik meg a hatásuk a térségfejlesztés általános és 
napi feladatainak a vonatkozásában. Ennek egyik oka a barátságtalan politikai- 
társadalmi környezet, a másik az általánosnak mondható erőforráshiány. 

3. A kistérségi társulások távlati szerepét illetően a jelenlegi helyzet menetrendszerű 
megváltozására számítani kockázatos. Jelentős civil erőknek kell megmozdulniuk 
ahhoz, hogy olyan általános szemléletváltozás következzen be, amelynek követ- 
keztében ezek a társulások a területfejlesztés valós szereplőivé válhatnak. A mai 
szerep – virtuális. Reálissá a területfejlesztési politika hangsúlyainak áthelyezésé- 
vel, a mai – be kell ismerni: féloldalas és nem eléggé hatékony – rendszer átalakí- 
tásával válhat ez a szerep. 

Végszóként álljon itt egy interjúrészlet: 
„Sokat hivatkoznak a rendtartó székely falura, könyv is jelent meg, nem tudom 

ki az írója, de létezett, évszázadok folyamán kialakult egy rendszer, ami lehetővé tette, 
hogy hát éljen ez a falu és komolyan élt. A rendtartó székely faluban megvolt a rend, 
hogy mindennek hol a helye, mindent felhasználtak. Sokan hivatkoznak az elmúlt 40- 
50 évre, hogy hát az mit okozott az emberekben, a fejekben. Itt a hulladék kérdése, 
kb. 70 százaléka szerves anyag, amit fel lehetne használni, komposztálástól égetésig. 
Ismétlem az emberekre kéne hatni, nem pénz kérdése, hogy ha van pénz, működik, 
ha nincs, nem. Az emberek fejében kéne változást előidézni, ez a teendő. Ne a Nyi- 
kóba vigye a szemetet, és a másik ne a Küküllőbe borítsa. Feleljen tettéért, önmaga 
előtt.” 
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1 A térelemekkel, térszerkezettel kapcsolatos elméleti bizonytalanságokra többen figyelmeztetnek, még 
arról is vannak viták, hogy a komplex régiókutatás mennyire önálló tudományterület. Lásd: Nemes 
Nagy József: A regionális tudomány dualitása és paradigmái, In: Tér és Társadalom, 2003/1. 1–17. 
2 A Sapientia Alapítvány keretében működő Kutatási Programok Intézete által támogatott kutatást a Babeș- 
Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Karának két oktatója, Bodó Barna és Szász A. Zoltán 
irányításával egy oktatókból (Horváth Réka) és diákokból (külön említendő Szőcs Edit) álló csoport 
végezte 2001–2002-ben. 
3  A kérdés nem költői és nem általános: igenis a pártoknak és kisebbségi politikai képviseleteknek a re- 
gionalizmus – kistérségek – iránti érzékenysége, érdeklődése árulkodó lehet. Jelzés értékű, hogy az 
RMDSZ nem kezdeményezett semmit ebben a témában. 
4 Eltekintettünk ettől, egy korábbi kutatásunk megmutatta: a regionalizmust illetően a közvélemény 
alakulása nehezen értelmezhető. Lásd: Albert F.-Bodó B.-Feleky G.: Térségi együttműködés és köz- 
vélemény, In: Debreceni Szemle, 2002/1, 37–73. 
5 Bodó Barna (szerk.): Régió és civil szféra, Szórvány Füzetek, Temesvár, 1999; Somai József (szerk.) 
Gazdaság, eurorégiók, RMKT, Kolozsvár, 1999; Vincze Mária: Régió- és vidékfejlesztés. Elmélet és gyakorlat, 
Presa Univ. Clujeană, Kolozsvár, 2000; Szász A. Z . – Varga Z. (szerk.): Régiófejlesztés és regionális kutatás, 
Gewalt, Kolozsvár, 2001; C. Ghiolțan – M.Balogh – I.Hosu – D. Dragoș: Dezvoltare regională și locală, 
Fundația Civitas, Cluj, 2001; M. Mureșan (coord.): Elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă la nivel local, 
Fundația Civitas, Cluj, 2002; Hajdó Csaba: A Székelyföld régió, In: Bodó B. (szerk.) Romániai Magyar 
Évkönyv, Szórvány-Polis, Temesvár–Kolozsvár, 2002, 113–128; Vincze Mária – Mezei Elemér: A 
romániai kászoni kistérség fejlesztésének emberi erőforrás-adottságai, In: Tér és Társadalom 2003/1, 
155–185; A. Dâmbu (coord.): Alternative, soluții și consecințe ale politicilor de dezvoltare locală și regională în 
România, Fundația Civitas, Cluj, 2003; Bodó Barna: Politica regională și dezvoltarea teritoriului, Diaspora- 
Marineasa, Timișoara, 2003. 
6 Rechnitzer János: Területi politika az EU-csatlakozás előtt, In: Farkas B. – Lengyel I. (szerk.): Verseny- 
képesség– regionális versenyképesség, Jatepress, Szeged, 2000. 13–25. 
7 Szirmai V. – A. Gergely A. – Baráth G. – Molnár B. – Szépvölgyi A.: Verseny és/vagy együttműködés? 
MTA-RKK, Budapest-Székesfehérvár, 2002. 
8 Romániában a helyi közigazgatási szint nem jelent kötelező módon egyetlen települést: Temes megyé- 
nek két és félszáz települése 82 közigazgatási egységet jelent. 
9 Románia 3 nagy területi egységének – Havasalföld, Moldva, Erdély – közigazgatási hagyományai je- 
lentős mértékben különböznek, ezért Nagy-Románia első közigazgatási törvényét (1925 évi 1972-es 
törvény) jogosan nevezték a közigazgatási egyesítés törvényének. A további törvények (1938/187, 
1942/228, 1952/5, 1956/12, 1968/2) által kialakított területi egység-határok elemzése kimutatja a 
beavatkozások etnikai dimenzióját – szinte függetlenül a regnáló hatalom jellegétől. Lásd: V. Ureche: 
Organizarea administrativ-teritorială a României, 1918–2000, Augusta, Timișoara, 2000. 
10 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája szerint az önkormányzás joga a helyi közösséget illeti meg, 
amelyet megfelelő jogszabályi keretek között gyakorol. A román törvény szerint az önkormányzás joga 
a helyi hatóságoké – vagyis a közigazgatás autonóm és nem a közösség. Lásd: Veress Emőd: A helyi 
közigazgatási törvény, RMDSZ, Kolozsvár, 2002. 
11 A Kárpátok Eurorégióba belépni szándékozó Szatmár és Máramaros megyék akkori vezetését meg- 
rótták és korábbi csatlakozási szándékukról lemondatták. 
12 Európai uniós pénzből, a dán Randoll Intézet szakmai irányításával dolgozta ki egy munkacsoport, a 
Văcăroiu-kormány felkérésére, a Zöld Chartát, amely a regionális politika megalapozásának tekinthető. 
13  Carta Verde a Dezvoltării Regionale in România, Guvernul României și Comisia Europei, București, 
1997. 
14 Lásd: Bodó Barna: Politici regionale și dezvoltarea teritoriului, i. m. 54. 
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15 Az EU-s országok megannyi regionális struktúrájának egységes kezelésére kidolgozták a NUTS (No- 
menclature des Unités Territoriales Statistiques) rendszert, amelyet a Tanács 1999/1260-os határo- 
zatával fogadott el. Eszerint 5 közigazgatási/regionális politikai szint létezik: NUTS I – makrorégiók (a 
német Land – tartomány, a francia nagyrégió, kisebb országok – Dánia – egyetlen makrorégiónak szá- 
mítanak. NUTS II – régiók (német Regierungsbezirk – kormányzási körzet, francia régió), NUTS III – 
megyék, NUTS IV – kistérségek, NUTS V – település. 
16 Románia egy NUTS I-es térség. NUTS II-nek az 1998/151-es törvény alapján kialakított 8 statiszti- 
kai-fejlesztési régió felel meg. NUTS III – a 42 megye, NUTS IV – nem működik, nem alakítottak ki 
ilyen egységeket. NUTS V – a 265 municipium és város, valamint a 2686 község (13092 faluval). 
17 Lásd: Bartke I.–Czira T.–Vidéki I.–Volter E.: Területi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség 
példáján, In: Tér és Társadalom, 203/1. 59–90. 
18 A magyar statisztikai hivatal (KSH) 1993-ban 138 statisztikai kistérséget alakított ki, ugyanakkor az 
1996. évi XXI. területfejlesztési törvény jogi-szervezeti formát adott a kistérségi szerveződéseknek (te- 
rületfejlesztési önkormányzati társulás). 1997-ben a kistérségek számát 150-re módosították. 
19 A kistérségi folyamatokról, fejlettségi állapotról – infrastruktúra, foglalkoztatottság, lakásállomány, 
lakosság tartós fogyasztási eszközökkel való ellátottsága, stb. – folyamatosan jelennek meg tájékoztató 
kiadványok. A Csongrád megyéről szóló, települési és kistérségi fejlettségi mutatókat tartalmazó 5. 
számú füzet 102 oldalas és 20 diagramot tartalmaz: Területi Információs Füzetek, 5, Szeged, 2003. 
20 Itt tudatosan nem foglalkozunk a 2003. januári szabályozással, amely szűkítő jellegű és amely ellen 
politikai és jogi úton is felléptek az érintettek. 
21 2001-ben indult egy országos program – Romániai Fenntartható Vidékfejlesztés – amelyet az Öko 
Fókusz Központ koordinál, és amelyben több kistérségi társulás részt vesz, az általunk vizsgáltak közül 
a Nyárádmente. 
22 Kistérségi kutatásról szóló dolgozat illetve beszámoló több jelent meg (Vincze Mária vizsgálta a Bán- 
ffyhunyadi Medence térségét – In: Régió és vidékfejlesztés, i. m. 163–186; munkatársával közösen dol- 
gozatot közölt a kászoni kistérség emberi adottságairól – In: Tér és Társadalom, 2003/1. 155–184; a 
Dobai-Fleisz-Ilyés-Simó-Szabó szerzőpáros kidolgozta a Felső-Homoródmente Kistérség fejlesztési 
stratégiáját – In: Szász A. Z.–Varga Z. (szerk.): Régiófejlesztés és regionális kutatás, i. m. 134–143; a Civitas 
alapítvány egyik szakértői csoportja elkészítette Tordaszentlászló térségének fejlesztési stratégiáját – 
kézirat), de nagy valószínűséggel ezek egyedi programok voltak, és még senki nem vállalkozott a meg- 
alakult kistérségi társulások tevékenységének az összehasonlító elemzésére és még inkább hiányzik a 
szakmai támogatás. 
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Sorbán Angella–Nagy Kata 

Együtt? Egymás mellett?* 
Beszélgetések a román-magyar viszonyról 2002-ben 

A román-magyar viszony értékelése örökös probléma Erdélyben, úgy tűnik, 
folyamatosan újratermelődnek azok a kérdések és dilemmák, amelyek az elválasztó- 
összekötő közös múltban gyökereznek. A címmel is jelezni kívántuk ezt az örökséget, 
hiszen ezek a kérdések mára már kisebbségi történelmünk sztereotípiái. Az, hogy a 
többség és a kisebbség kapcsolatainak alakulásában ma is aktualitásként jelentkeznek, 
inkább az ambivalenciákra, a megoldási, együttműködési próbálkozások töré- 
kenységére, mintsem ezek egyértelmű sikereire utalnak – a rendszerváltó évtized 
mérlegében. 

Erdélyben a többség és kisebbség viszonyáról – ha áttekintjük a XX. századra 
vonatkozó elemzéseket – nehéz sok új dolgot írni, talán inkább kiegészíteni, árnyalni 
lehet az „együtt?”, „egymás mellett?” vagy „hogyan lehet?” dilemmáit a történelem 
tanulságaival, illetve az ezredforduló sajátos kihívásaival. 

Jelen elemzésben a román-magyar viszonyt a többség és a kisebbség együttélé- 
sének szempontjából vizsgáljuk; a közvélemény-kutatásokban gyakori – javult, vagy 
romlott a román-magyar viszony az elmúlt időszakban? – típusú megközelítésen túl- 
menően, elsősorban ennek kibeszélésére, tartalmi elemeire, ha úgy tetszik, konnotá- 
cióira összpontosítunk. Ez azzal a többlettel jár, hogy eltérő szempontokat és szinte- 
ket világít meg a román-magyar kapcsolatok értékelésében, illetve az együttélés kü- 
lönféle területein. A kutatás, amelynek eredményei ebben a tanulmányban bemutatás- 
ra kerülnek, magyar nemzetiségű önkormányzati tisztségviselők körében készült, s 
ebből adódóan hozadéka az is, hogy a beszélgetések során hangsúlyt kapnak a ro- 
mán-magyar kapcsolatok helyi (regionális és településtípus szerinti) sajátosságai, 
összefüggésben a kilencvenes évek változásaival, tapasztalataival a többség és kisebb- 
ség viszonyában. 

A román-magyar viszony értékelésének kapcsán írja Borsi Kálmán Béla, hogy 
ennek a viszonynak a megismerése, illetve alakulása „önmagában és igazán csupán a 
magyarokat és románokat érinti, lehetséges összefüggései teszik mások számára is 
érdekessé”1. Az egymás megismerése és megismertetése, úgy1 véljük, a kapcsolatok 
jobbításának irányába mutat, ami a társadalomkutatók felelőssége is – tanulmányunk- 
kal ezt a célt kívánjuk szolgálni. 
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1. A múlt árnyékában 

1989 decemberének reménykeltő pillanataiban talán kevesen gondolták, hogy a 
változások nem oldják fel, és nem oldják meg automatikusan a közös múltban gyöke- 
rező kölcsönös sérelmeket. Kevesen gondolták, hogy a „kivívott” szabadság azzal is 
jár, hogy felszínre kerül mindkét részről a diktatúra időszakában elfojtott nemzeti ér- 
zület, hogy érdekeink részben eltérőek lehetnek, illetve, hogy Kelet-Európának ezen 
a szegletén a többség és a kisebbség viszonyának megnyugtató rendezése még sokáig 
várat magára. Az 1990. márciusi marosvásárhelyi események – a beszélgetések tükré- 
ben – egyértelműen törést jelentettek a román-magyar viszony „történelmi forduló- 
pontot jelentő pozitív megoldásához” fűződő reményekben. Talán ez volt az az ese- 
mény, amely a romániai magyarok körében (talán a románokéban is) felelevenítette, 
újból felszínre hozta a múlt sérelmeit, és ezzel együtt elindította a társadalmi távol- 
ságok újratermelődését. Ezt az elmúlt tizenkét évben több más esemény (autonómia 
koncepciók, restitúciós igények megfogalmazása, közigazgatási törvény, kétnyelvű 
feliratok kihelyezése, az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, státustörvény alkalma- 
zása), illetve ezek mediatizálása is szinten tartotta. A kilencvenes évek második felé- 
ben a feszültségek és ellentétek, ha némileg rendeződtek is a nagypolitika szintjén, 
különösen az RMDSZ kormányba-kerülésével, vagy kormányzati szerepvállalásával, 
úgy tűnik, egyelőre nem oldódott jelentős mértékben a kölcsönös bizalmatlanság. 

A román-magyar viszonyról szóló beszélgetések alapján elsőként azt kell kiemel- 
nünk, hogy az általános értékelés szintjén a „történelem és a közelmúlt tanulságait 
összegző” megközelítés mondható jellemzőnek, amelyben nem annyira a múlt sérel- 
meinek felemlegetése a mérvadó, hanem sokkal inkább azok következménye: a köl- 
csönös bizalmatlanság jelenvalósága, illetve ennek újratermelődése a kilencvenes évek 
során. Ezt támasztja alá, hogy a megkérdezettek közel fele,2 a román-magyar viszony 
kapcsán, elsősorban a múltban („erdélyi kérdés”), ennek felelevenítésében, valamint 
az eltérő kulturális hagyományokban gyökerező, és egymással szemben megnyilvánu- 
ló fenntartásokról beszélt. Közel egynegyedük3 azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy 
az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat jelenleg mederbe tereli ezt a viszonyt, 
és ennek következtében most a „felszínen” javulóban vannak a román-magyar kap- 
csolatok, ám ez az álláspont is inkább egy bizakodó-kiváró viszonyulást tükröz, mint- 
sem egy valóságos közeledésben való meggyőződést. Másik részük4 is csak „óvatosan 
meri kimondani”, hogy az elmúlt egy-két évben, a román-magyar kapcsolatokban a 
javulás apró jelei mutatkoznak, különösen azáltal, hogy az RMDSZ kormányzati sze- 
repet vállal, és a magyarságot a romániai politikai életben egyre inkább elfogadott és 
megbízható partnernek tartják, ami hosszabb távon az együttélés más szintjein is 
jótékony hatással lehet a kapcsolatok javulására. A megkérdezetteknek csupán 12,3%- 
a5 mondta azt, hogy a román-magyar ellentét Erdélyben alapvetően politikailag ger- 
jesztett, hogy elsősorban a politikusok között létezik az érdekek konfliktusa. 
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A román-magyar viszony értékelése tehát a kilencvenes évek mérlegében és ta- 
pasztalataival – az általános megközelítés szintjén – az újratermelődött fenntartások- 
ról és bizalmatlanságról tanúskodik, és ennek következtében könnyen „provokálható 
és manipulálható” viszonyként jelenik meg. Fontos kiemelni, hogy a kölcsönös fenn- 
tartások a kulturális különbözőségek diskurzusába ágyazódnak, amihez a románság- 
kép azon eleme is társul, hogy a románok inkább megbízhatatlanok, ha vannak is 
gesztusaik a magyarok irányába, ezeket nem gondolják komolyan, és ebben az érte- 
lemben a javulást mutató lépések is amolyan „húzd meg – ereszd meg” konnotációk- 
kal telítődnek. 

Megjegyezzük, hogy a kölcsönös fenntartások, illetve a kulturális különböző- 
ségek eltérő tartalmakkal, illetve hangsúlyokkal fogalmazódnak meg a különböző ré- 
giókban, ezek értelemszerűen összefüggnek a román-magyar együttélés eltérő hagyo- 
mányaival és módozataival a tömbben és a szórványban, valamint a kilencvenes évek 
tapasztalatainak régiónkért különféle értékelésével is, ezekre a különbségekre a 
továbbiakban még visszatérünk. 

„A magyar-román viszony kompetitiv, ha nem is konfrontativ. Az egyiknek megvan az európai 
történelmi egyházak tanítása révén az igazságosság elvéhez való ragaszkodása, a másiknak, az orto- 
dox révén, a jósághoz való. Az egyiknek a történelmi igazságérzete, a másiknak a demográfiai igaz- 
ságérzete. Tehát ezek szinte összemérhetetlen dolgok, amelyek itt élnek együtt ebben a régióban. Na, 
most ezek egymáshoz hogyan viszonyulhatnak? (...) Nyilvánvaló, hogy a területi gyarapodást mai 
napig megemészteni nem tudó román érzületnek természetes fegyvere, hogy állandóan nyugtalanságot 
gerjeszt, bizalmatlanságot, az idegességnek az idiómáját egy otthon- érzettel szemben.” (HK. 2. 3.11) 

„Itt a lényeg az erdélyi kérdés. Mondhatom azt is, hogy ők [a románok] másként nem viselked- 
hetnek. Azért kell lépten-nyomon mindenhol utat csináljanak, gondolok itt az [ortodox] templomok 
építésére, vagy például Kolozsváron is azért kell két zászlót kitenni minden oszlopra, hogy lássák, 
hogy itt Románia van, nem Erdély vagy ilyesmi. Tehát ilyen szempontból normális a viselkedésük. A 
magyar viselkedések a románnal szemben, azt tudom kifogásolni. Hogy mindezt tudva, mégis sokszor 
úgy se viselkedünk, mint ők. Nincs megbocsátás. Nekünk meg kell kapnunk azt a viselkedési módot, 
ami megtart magyarnak is, megtart keresztény embernek is, és ami a jövőjét mutatja ennek a kapcso- 
latnak.” (HK. 1.1.01) 

„Nyolcvan évvel Trianon után a román politikusok még mindig féltik Erdélyt. Még mindig nem 
bíznak abban, hogy ez végérvényesen az övék. Sokszor szoktam mondani, házi ajánlatra, hogy a ro- 
mánoknak Trianon szinte nagyobb trauma volt, mint a magyarságnak. Én úgy vélem, hogy az Er- 
dély-kérdés az a tényező, ami minden román pártban motiválja a magyarokkal szembeni szinte egy- 
forma megnyilvánulást. És ennek nem lesz vége egyhamar.” (HK. 4. 3. 04) 

„A román-magyar viszony az elmúlt tizenkét évben nem sokat javult. Ezért közösen vagyunk va- 
lamennyien hibásak, hogy ez nem javult. Ezért a politikusok is hibásak és a média is. A politikus 
értelemszerűen bizonyos érdeket képvisel, és vannak bizonyos dolgok, amiben nem léphet vissza. A 
média folyamatosan keresi, hogy hol vannak a konfliktusforrások, azokat juttatja ki, a szép példá- 
kat, azokat kevésbé. És ezzel telik meg az első oldala az újságoknak, a televízióadások egy része, és 
ezek szinten tartanak egy olyan információáramlást, amely káros. Tehát féligazságok, csúsztatások. 
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történelemhamisítások, tudatos vagy tudatlan hamisítások tömkelegével kellett szembenézni az elmúlt 
tizenkét évben. Jelen pillanatban nagyobb a káosz a fejekben, mint '89 előtt.” (HK. 2. 3. 09) 

„Lehet, hogy a hétköznapi ember szintén a román-magyar viszony felhőtlen, és általában kedvenc 
retorikája, főleg a román pártoknak, hogy hát az emberek az utcában nagyon jól megvannak egymás- 
sal, és a politikusok, azok elrontják a helyzetet. '90-ben egy nagyon optimista szemlélet alakult ki az 
emberekben, úgy vélték, hogy itt hónapok alatt ez a dolog rendeződik. A holtponton, ami 1990 már- 
ciusában kialakult, már túl vagyunk, lassan bizonyos dolgok kezdtek rendeződni, de még mindig van- 
nak olyan lényeges kérdések, amelyeknek a megoldása még a láthatáron sincs. Itt az egyházi tulajdon 
visszaszolgáltatására és a magyar intézményrendszer kialakítására gondolok, és nem is úgy néz ki, 
hogy hajlandóak volnának valamikor is megoldani.” (HK. 4. 3. 02) 

„Nagyon sokszor érezzük azt, hogy az egyszerű román emberrel jól meg lehet egyezni. Persze más 
a kultúra, más az attitűd, de lehet együtt élni vele. Hanem van egy olyan része a román népnek, ami a 
mi esetünkben sokszor érthetetlen: eléggé manipulálhatók. Az állandóan megjelenő agresszív vélemé- 
nyek befolyásolják, izgatják, és megzavarodik. Amíg nem kell semmiről lemondani, amíg nem kell a 
toleranciát bizonyítsa, addig szót lehet érteni. De abban a pillanatban, amikor a legminimálisabb to- 
leranciát kellene, az itt élő nemzetiségek [iránt] bizonyítsa, abban a pillanatban kiborul. Hát erre 
vannak konkrét példák. Egy kórházigazgató úgy felháborodott, hogy magyar orvossal helyettesitették, 
hogy szinte pszichotikus állapotba került, ahhoz, hogy elteljen egy hónap, és a magyar kórházigazgatót 
felfüggesztik, őt behívják és elmondják, hogy át kell a stafétabotot adni a következő román kollégá- 
nak, azonnal fejet hajtott, megértette, és semmi probléma nem volt. Tehát itt vannak problémák. Ezek 
azok, amikor kiérezni, hogy toleranciaérzékük rendkívül korlátozott. És soha nem tartják be a sza- 
vukat. Megegyezel vele, jó, megfordul s egészen mást csinál.” (HK. 2. 3. 10) 

„A román-magyar viszony felszínességét ha vesszük, tehát a felszínen nagyon jónak látszik. De 
hát nem ez a mérvadó, tehát nem mérvadó. Amikor egy komolyabb dolog van, egy komolyabb hozzá- 
állást várunk el a románság részéről, akkor sokszor bizony nem jön be. És sokszor látjuk a tanács 
működésén belül is, hogy amikor titkosan kell szavazni, akkor bizony betartanak. Amikor kézfel- 
emeléssel kell dönteni valamiről, akkor már szégyellik magukat, és mellettünk állnak.” (HK. 2. 2. 05) 

„A román-magyar viszonyt illetően egy kicsit szkeptikus vagyok, én úgy látom, hogy magyar rész- 
ről állandóan van egy ilyen közeledési igény, s román részről van egy évtizedek óta megszokott maga- 
tartás, egy kétarcúság, ami kifelé mutat egy arcot, s befele mutatja a másikat. Én ebből, belátható időn 
belül, nem látok kiutat, szerintem nem fog olyan bensőséges viszonnyá, bizalmivá alakulni, amire 
hosszú távon alapozni lehet. Román részről az állandó bizalmatlanság működik, ez szerintem kitö- 
rölhetetlen. Nem vagyok nagyon optimista ebben a kérdésben.” (HK. 1. 1.13) 

„A román-magyar viszony olyan, amilyennek megteremtjük. Jelenleg sajnos eléggé provokálható és 
manipulálható.” (HK. 3. 3.12) 

Az idézetek tartalmi elemei megvilágítják egyfelől a kölcsönös fenntartások és a 
bizalmatlanság „táptalajait” (Erdély-kérdés, kulturális és értékrendbeli különbségek, 
konfliktusok mediatizáltsága, tulajdonviszonyok rendezéséhez fűződő érdekellenté- 
tek), másfelől viszont jól érzékeltetik, a román-magyar kapcsolatok javításához való 
felelősségteljes viszonyulás szükségességét. A felelősség, bár elsősorban a politikai és 
közéleti szereplőkre, valamint a közvélemény-formáló csatornákra (médiára) hárul, az 
egymás kultúrájának jobb megismerése és elfogadása a román-magyar közeledés lé- 
nyeges elemének tekinthető a beszélgetések alapján. Ezzel összefüggésben megje- 
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gyezzük, hogy a megkérdezettek szerint az elmúlt tizenkét év nem volt jellemezhető a 
többség és a kisebbség közötti őszinte párbeszéddel, és ennélfogva a párhuzamos dis- 
kurzusok, ez az egymás mellett való elbeszélés is nagymértékben akadályozta a bizal- 
matlanság oldását. Azonban azt a megállapítást, hogy „nem ismerjük eléggé egymás 
kultúráját”, jobbára a románokra vonatkoztatják a megkérdezettek, amit elsősorban 
az oktatás hiányosságaival magyaráznak, tehát, hogy a románok a tankönyvekből nem 
ismerhetik meg tárgyilagosan a magyarok történelmét, kultúráját, így nem is igazán 
érthetik „mit követelnek állandóan a magyarok Romániában”. 

„Itt valahol baj van, és azt hiszem, tanárként mondhatom, mert voltak fiatal román, ide kénysze- 
rített tanárok, akik elmondták, hogy az egyetemen mit tanultak. És volt olyan Craiova melletti, s ér- 
dekes, a sors iróniája, származásilag szerb, de románná lett szerb történelemtanár, aki ide került, és 
azt mondta, hogy azt hitte, mindent tud az országról, és nem tudta, hogy a magyarság itt ilyen tömb- 
ben él Romániában. Én azt hiszem, hogy itt van a baj. Azok az emberek, akik a történelemköny- 
veket végignézik, azok a magyarokról vagy rosszat tudnak vagy semmit. Így nem lehet Köpép-Euró- 
pát, ilyen ló-ellenző szemüvegen nézni. Jugoszláviával határosak voltunk, de csak egy Nobel-díjas írót 
vagy költőt ismerek. Ez azért is van, mert nem arra törekedtünk, hogy egymás kultúráját megismer- 
jük. Tessék nekem mondani bolgár költőt, törököt, tehát én azt hiszem, hogy a történelemoktatásban, 
általában az oktatásban [kell] megismertessük a másságot.” (HK. 2. 1. 20) 

„A román-magyar viszályok megoldhatóak, de úgy megoldhatóak, hogy foglalkozunk velük. Van 

egy ilyen érzésem, hogy a gondokat a szőnyeg alá söpörjük, nem igazán bontunk problémákat, és nem 
igazán beszélünk róla. A politikusok elintézik, jól elintézik a többség részére, de úgy látom, hogy erről 
nem beszélünk eleget, és nem teszünk eleget. Az, hogy elmondjuk, hogy milyen jól együtt élünk, és hogy 
jó magyar katonabarátom volt, az nem elég ahhoz, hogy igazán együttműködjünk, együtt éljünk.” 
(HK. 4. 2. 02) 

„A román és a magyar nép között kulturális különbségek vannak, úgy értem, másfajta értékek és 
hagyományok fontosak. Ebből kifolyólag kialakulnak feszült helyzetek is, elsősorban attól, hogy nem 
ismerjük eléggé egymás kultúráját. Most hozzátenném, hogy főleg a románok nem ismerik eléggé a mi 
kultúránkat, mert semmi román részről nem szolgál azzal, hogy megismerjék a kultúránkat, és meg- 
próbáljanak bennünket valós értékeink alapján becsülni.” (HK. 3. 2. 04) 

„Egyértelmű az, hogy fenntartásokkal viszonyul a két nemzet egymáshoz, a múlt, a történelem az 
okozója ennek. Ha magamból indulok ki, én is, bár próbálok nyitott lenni az irányukba, de lépten- 
nyomon abba ütközöm, hogy önmagam tudatos vagy nem tudatos sorompói állandóan ereszkednek le. 
Ez a viszony talán egymás jobb megismerésével változhatna.” (HK. 1. 2.13) 

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy – bár a román-magyar viszony értéke- 
lésére rávetül a múlt árnyéka, és a „történelmi” megbékélés elérése továbbra is hosszú 
folyamatnak ígérkezik – a közeledés esélye elsősorban egymás kultúrájának és érté- 
keinek a jobb megismerésében, illetve elfogadásában, és ezáltal a kölcsönös bizalom 
erősítésében van. Ehhez azonban a kisebbség közeledése és gesztusai nem ele- 
gendőek, értelemszerűen ebben a folyamatban nagyobbak a többség lehetőségei és 
egyben felelőssége is. 
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A fentebb bemutatott vélemények a román-magyar viszony általános szintű ér- 
tékelésének tekinthetők, azonban a beszélgetések alapján kibonthatóak ennek további 
szintjei, összefüggésben a kilencvenes évek tapasztalataival, az erdélyi magyarok 
szemszögéből bizalomra vagy bizalmatlanságra okot adó történéseivel. Az alábbi feje- 
zetben ezeket a szinteket mutatjuk be részletesebben. 

2. A román-magyar viszony értékelésének szintjei 

A nagypolitika szintje 

A román-magyar kapcsolatok értékelése a nagypolitika síkján azt tükrözi, hogy 
a többség és a kisebbség viszonyát jelenleg hogyan közvetíti a társadalom felé a poli- 
tikai elit, illetve, hogy ebből a retorikából milyen üzenet kerül a köztudatba, és milyen 
román-magyar együttélés-modell jelenítődik meg. E tekintetben a beszélgetések alap- 
ján elmondható, hogy az RMDSZ kormányzati szerepvállalása a magyar-román 
együttélés és együttműködés egyértelmű javulását üzeni: a románok felé, a romániai 
magyarok felé, valamint a nemzetközi közvélemény felé is. Ez azonban a romániai 
magyarok (ez esetben az önkormányzati tisztségviselők) megközelítésében „a külső 
nyomás” fontosságának kiemelésével is társul, mert úgy vélik: ha Románia csatlakoz- 
ni kíván az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, akkor „stabil térségnek kell lennie”, 
ahol „nem lehetnek etnikai konfliktusok”. Ez, bár a magyarok értelmezésében táv- 
latilag a román-magyar viszony megnyugtató rendezésének az ígéretét is magában 
hordozza, olyan tartalommal is telítődik, hogy a román-magyar viszony nem belső, 
azaz romániai kezdeményezésre vette ezt a javuló irányt, hanem, úgymond, külső 
nyomásra, és csak akkor ígér tartós javulást, a többség és kisebbség viszonyának meg- 
nyugtató rendezését illetően, ha az euro-atlanti integrációs folyamat Románia számá- 
ra is sikeres lesz. 

„A román-magyar viszony keményen függvénye az általános helyzetnek, és az általános nagyhatal- 
mi viszonyoknak. De ez csak egyik oldala a román-magyar viszonynak. Mindenkoron mérvadó lesz 
szerintem, a következő időszakban is, a nemzeti érdekeknek az aránylag ellentétes mivolta.” (HK. 
2.1.17) 

„Jelenleg nincs semmi baj, most nagyon szeretjük egymást. Tehát most akarva, akaratlanul az 
RMDSZ-ben kell bízzanak, és ez kétoldalú dolog. Egyfelől belpolitikai stabilitást ad nekik és kút- 
földről nagyon jól néz ki. Most egyezkedünk, megvolt az országos protokollum, itt is egyezkedünk, 
hogy visszaadjuk a földet az egyháznak vagy nem. Papíron vissza van adva, de... Tehát ez a külön- 
leges román politika: ígér, de nem ad.” (HK. 2. 3. 15) 

„A román-magyar viszony... Ami a nagypolitikát illeti, én amondója vagyok, hogy ezeréves viszá- 
lyokat nem lehet egy pár év alatt eltörölni. És hogyha ténylegesen megegyezésre, a kiegyezés útjára akart 
volna lépni a román állam, akkor másképp kellene viselkedjen sok mindenben. Mondom, itten a kö- 
zösségi javakat, tehát egyházi, iskola satöbbi, amik mind bizonyítható módon a magyar államéi vol- 
tak, a magyar közösség pénze, szellemi ereje van bennük: mégse kapjuk vissza.” (HK. 2. 1.18) 
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„Érdekes módon talán senki sem gondolta volna, hogyha a PDSR kormányra kerül, akkor a ro- 
mán-magyar viszony jó útra tér. Hát tulajdonképpen pozitív irányba mennek a dolgok, de nem azért 
mert a PDSR ő maga akarta volna megváltoztatni a retorikáját, de mivel felgyorsultak az esemé- 
nyek, NATO, EU-integráció, hogy Romániát felvegyék ahhoz semmilyen konfliktusnak nem szabad 
lennie a nemzeti kisebbségekkel.” (HK. 3. 2. 09) 

„Talán olyan szerencsés helyzetben vagyunk, most, amilyenben régen voltunk, hogy szükség van 
reánk. Több szinten, és több szempontból. Elsősorban kifelé nagyon, de befele is, talán-talán, talán, ha 
így haladna eltompul a vak, szélsőséges megnyilvánulás. Általában mindig a józanság kerekedik felül, 
remélhetőleg a jövő ide fog vezetni, de megtörténhetik, hogy egy emberöltő is kevés lesz ehhez.” (HK. 
3.1 11.) 

Tehát a román-magyar kapcsolatok a nagypolitika szintjén javuló képet mutat- 
nak, ami reménykeltő, bizakodásra adhat okot a jövőt illetően, azonban egyelőre „túl 
fent van” és távlati, ugyanakkor a nemzetközi folyamatoknak is nagymértékben függ- 
vénye. Felmerül a kérdés, hogy a nagypolitika szintjén megnyilvánuló javuló tenden- 
cia, hogyan jelentkezik, mennyire érzékelhető helyi szinteken, figyelembe véve azt is, 
hogy „minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle”. 

Az intézmények szintje 

A megkérdezettek arra vonatkozóan, hogy milyennek látják a román-magyar 
kapcsolatokat és együttműködést az önkormányzatok, illetve az állami intézmények 
szintjén, elsősorban azt az ellentmondásosságot emelték ki, hogy – bár a nagypoliti- 
kában, úgy tűnik, jó együttműködés van –, ez nagyon nehézkesen járatható be helyi 
szinteken, a mindennapi jogérvényesítő gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy a megkér- 
dezettek szerint a törvények végrehajtása – különösen a román-magyar viszonyt ren- 
dezni, javítani kívánó rendelkezéseké – nehézkes, sok esetben ellenállásba ütközik, s a 
magyarság jogainak érvényesítésével szemben, ha nem is korlátozás, de lassítás, ha- 
lasztás, elodázás érzékelhető a román nemzetiségű intézményvezetők részéről. Figye- 
lemre méltó ez az ambivalencia, mert a többség és kisebbség együttélésének és együtt- 
működésének ez az a területe, ahol a helyi érdekek vagy az esetleges konfliktusok ki- 
beszélhetőek, megbeszélhetőek és kezelhetőek lennének; ugyanakkor hitelessé tudnák 
tenni helyi szinteken a nagypolitikában javulást mutató kapcsolatokat, ami bizalom- 
erősítő lenne mind a többség, mind pedig a kisebbség számára. Ezt jól példázzák 
azok a súrlódások, amelyek a helységnévtáblák, kétnyelvű feliratok, régi/hagyomá- 
nyos utcanév-táblák kihelyezésének kapcsán voltak napirenden kutatásunk időpont- 
jában. A táblák elhelyezésével kapcsolatos tapasztalatok világosan mutatják, hogy 

eltérőek és nehezen összeegyeztethetőek a többség és a kisebbség identitás-megélési 
(otthonosság-teremtő) módozatai. Érdekességként megjegyezzük, hogy e tekintetben 
a látens konfliktusok létére utal az a defenzív magatartás is, hogy számos településen 
háromnyelvű táblákat helyeznek el, ezzel is igyekezve csökkenteni a magyar nyelvű 
feliratok esetleges irritáló hatását. 
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Az intézményi szintű kapcsolatok értékelésével összefüggésben, az említett el- 
lentmondásosság mellett, a megkérdezettek szóvá teszik, hogy a magyar kisebbség 
részarányánál jóval alacsonyabb számban van jelen az állami intézmények vezetésében, 
döntéshozó struktúráiban, de az alkalmazottak körében is, ami fokozza a kisebbség 
alárendeltség-érzetét a többséggel szemben. Másfelől viszont fontos elmondani, hogy 
a megkérdezettek arra is kitérnek, hogy a kisebbségi szocializáció folytán a magyarok 
negatív diszkriminációval számolnak az állami intézményeknél való elhelyezkedés 
során, tehát, hogy eleve nem is jelentkeznek ezekre az állásokra. Ehhez kapcsolható 
észrevétel, hogy a kisebbségiként megélt évtizedekben a magyarokban kialakult egy 
jelentős mértékű visszafogottság, „kisebbségi, alkalmazkodó viszonyulás”: nem tud- 
ják, vagy nem merik érdekeiket megfelelően érvényesíteni, még a törvények adta 
lehetőségek keretei között sem. 

„A közigazgatásban, a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban messze nem vagyunk a létszám 
arányában képviselve, még Hargita és Kovászna megyében sem. Hát ott is az állami intézményekben a 
többség román. Ezt nem tudtuk elérni, ez nem alakult ki. Ugye, mert jó nagy társadalom vagyunk, 
miért kell külön nyelv. Amikor erről van szó, akkor eltúlozzák, abszurddá viszik, hogy külön ma- 
gyar járda legyen. Nem erről van szó. Az van, hogy a magyar ember magyar szervezethez forduljon, ha 
igazságot akar, vagy ha neki valami baja van.” (HK. 2. 3. 15) 

„Az intézmények szintjein érezhető a gond, ahol nyilván egyértelmű az, hogy nem kívánatos a ma- 
gyar. Ott már, ha szomszédként, vagy egyszerű emberként egy igazgató lehet nagyon korrekt, lehet jó 
haverségben a magyarokkal, de mint intézmény-igazgató már erősen érezteti azt, hogy a román állam- 
nak az intézményeként működik. De ha csak azt veszem, hogy a hivatalba 100 alkalmazott közül 
10 magyar van, most változtassunk ezen és legyen 30 vagy 40%. Itt az állásokért nagy harc van, ro- 
konság, pénz, sok minden beleszól– tehát ilyen szinten rossz a viszony.” (HK. 3. 3. 01) 

„Az összes állami helyeken – vasút, bankrendszer, fináncszféra – majdnem egyáltalán nincsenek 
magyarok. Ez is számít, nem csak azért, hogy legyenek a magyarok reprezentálva, hanem azért is, 
mert a magyarok ki vannak téve annak, hogy magáncégeknél legyenek alkalmazásban, vagy pedig ők 
maguk vállalkozzanak.” (HK. 3. 3. 03) 

,,Azt tudom mondani, hogy amióta az önkormányzatban vagyok, nem gördítenek akadályt, de 
megpróbálnak a lehető leglassabban véghezvinni bizonyos feladatokat. Éppen azt a határt súrolva, ami 
még elviselhető. De hát ez rajtunk is múlik, hogy mi az, ami elviselhető.” (HK. 3. 3. 11) 

„A polgármesteri hivatal kötelékében nincsen egyetlen magyar sem, ami hát részben abból adódik, 
hogy régi a gárda, másrészt viszont finoman félreállítanak bennünket. Az igazság az, hogy nem szíve- 
sen adnak közpozíciót magyarnak. Nem tudom, ezt hogy lehet kiharcolni.” (HK. 2. 1. 18) 

„Sajnos van egy negatív tapasztalatom is. Lehet, hogy a közvélemény, lehet, hogy az elmúlt idő- 
szak is közrejátszott, de például szeretnék arra utalni, hogy a polgármesteri hivatalban meghirdettek 
18 állást, arra volt harmincvalahány jelentkező, s ebből kettő volt magyar. Miért nem jelentkezett a 
18 helyre 38 magyar? Ugyanez a helyzet a rendőrségnél is. Ha nem jelentkeznek, akkor nem lehet 
felvenni azokat, akik nem jelentkeztek. De a dolog másik oldala, hogy nem tudom melyik polgármes- 
teri hivatalnál feltétel volt a magyar nyelvtudás – sajtóbotrány lett belőle.” (HK. 3. 3. 02) 

„Annyi alkalom volt itt a városban, meg voltak hirdetve helyek és a versenyvizsgákra nem kap- 
tunk egy magyar embert. Ez így volt például a bíróságon, az ügyészségen, a városházán, ahol jöhettek 
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volna, de nem jelentkezett senki. Ezt nagyon, nagyon hiányolom, hogy mind mondjuk, hogy kellene 
magyar ember, el is tudtuk volna helyezni, de nem jelentkezett senki.” (HK. 3. 2. 09) 

„Az is fontos, hogy mennyire következetesen tudja a magyarság a jogérvényesítő magatartását kép- 
viselni. Jelenleg van egy olyan közigazgatási törvény, amely egy EU-konform törvény. Na most, ennek 
az érvényesítése. Amíg a magyarok azt használják, hogy somerigazolvány, és kérek egy adeverincát, 
addig mi ne a román kormányt szidjuk.” (HK. 1. 2.15) 

„Most vagy két hete személyesen beszéltem a polgármesterrel, hogy mi lesz a táblákkal, megjelent a 
Hivatalos Közlönyben, nálunk is a magyar nevet ki kell tenni. Azt mondja, akkor össze kell hívjunk 
egy tanácsülést, hogy megtárgyaljuk. Mondja mindjárt, hogy nem az ő felelőssége. Mondom, hát meg 
van szavazva, a polgármesternek kötelessége, ezt nem kell megszavazza a tanács. Akkor jött, hogy 
hát nem is tudja, nincs, nem tudja, hol lehet megrendelni.” (HK. 2. 2. 09) 

„Nem mertük kitenni a kétnyelvű táblát, csak a három nyelvűt, hogy legyen rajta németül is, ha- 
bár a német kisebbség itt nincs 20%-ban. A félsz teszi a románokat abba a helyzetbe, hogy minden 
olyan dolgon kiborulnak, ami normális minden civilizált országban.” (HK. 3. 3. 10) 

A román-magyar együttélés vázolt szintjéhez kapcsolódóan szükségesnek tart- 
juk még megemlíteni azt a fajta megközelítést is, amely az esélyegyenlőségre vonatko- 
zik a munkavállalás területén az állami szektorban (erre a fenti idézetekben is vannak 
utalások). Ezt viszonylag kevesen fogalmazták meg,6 ám mégis kitérünk rá, hiszen a 
megváltozott gazdaság- és társadalomszerkezetben, valamint az elszegényedés és a 
növekvő munkanélküliség körülményei között természetes „a jó állásokért folytatott 
harc”. Ebben az értelmezésben, az esélyegyenlőség hiánya az állami intézményekben 
nemzetiségi, ugyanakkor megélhetési konfliktus is. 

Az intézményi szintű együttműködés, együttélés tapasztalatai – kutatásunk ered- 
ményei alapján – arra figyelmeztetnek, hogy a nagypolitika szép és reménykeltő reto- 
rikája kiürül, és hiteltelenné válik, amennyiben ezen a szinten nem sikerül valós együtt- 
működést, érdekegyeztetést, és ennél fogva helyi szintű bizalmi légkört kialakítani. 

A román-magyar viszony értékelésének regionális differenciái 

Már utaltunk rá, hogy a román-magyar kapcsolatok értékelése eltérő a különbö- 
ző erdélyi régiókban és településtípusok szerint is, ami egyrészt az együttélés hagyo- 
mányaiból adódik, másrészt pedig a kilencvenes évek tapasztalataiból. Ezeket a szem- 
pontokat a beszélgetések során ki is emelték a megkérdezettek, egyfajta regionális 
identitással is fűszerezve, nevezetesen, hogy „a román-magyar viszony függ a helynek a spe- 
cifikumaitól. Ezért a román-magyar viszonyt meg lehet ítélni egyféleképpen Aradon, másféleképpen 
Temesváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, vagy egészen másképpen Székelyudvarhelyen.” (HK.  
3. 05) 

A mindennapi együttélés helyi szintjeire vonatkozó értékelések statisztikai meg- 
oszlása elég nagy szórást mutat. A megkérdezett önkormányzati tisztségviselők 31,3 
%-a úgy látja, hogy helyi szinten nincsenek konfliktusok a románok és a magyarok 
között, 16,7% ezt a viszonyt helyi szinten inkább konfliktusosnak nevezte. További 
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11,5% arról beszélt, hogy elsősorban az őslakos románsággal jó az együttműködés, 
7,3% szerint inkább „egymás mellett élés” van, tehát, a helyi román és magyar kö- 
zösségek inkább elkülönülve élnek egymástól. 18,8% úgy véli, hogy mivel kevés ro- 
mán él az adott településen, nem is adódhatnak etnikai jellegű konfliktusok, 4,2% a 
románok pozitív magyarságképét emelte ki („a magyarokat megbecsülik és értékelik a 
helyi közösségben”, ezért jó az együttműködés), 10,2% viszont nem adott egyértel- 
mű választ erre a kérdésre. Érdemes azonban ezeket a megoszlásokat megvizsgálni 
régiók és településtípusok szerinti bontásban. 

A románok és a magyarok közötti jó együttélés, és helyi szintű „problémamen- 
tes” együttműködés leginkább a dél-erdélyi és partiumi kistelepüléseken mondható 
jellemzőnek. A városokban viszont az elmúlt évtizedek betelepítései folytán nagymér- 
tékben megváltozott a nemzetiségi összetétel, és itt a román-magyar együttélés érté- 
kelése másfajta színezetet is kap. A megkérdezettek kiemelték: elsősorban az őslakos 
románokkal jó a viszony, a szocializmus időszakában betelepült román lakosság már 
másként viszonyul a kisebbségekhez, őket a magyarok kevésbé tartják toleránsnak, 
illetve megfogalmazást nyer az, hogy a betelepülteknek más az értékrendje, életmódja 
– ez a réteg már nehezebben alkalmazkodik a helyi hagyományokhoz. 

„Itt a tősgyökeres románsággal mindig jó viszony volt. Mi annak idején gyermekkorunkban nem 
tudtuk, hogy a szomszéd román-e vagy magyar. Mert mindenki magyarul is beszélt. Persze az arány- 
számoknak a megváltozásával, az iskoláztatásnak a megváltozásával, és a beköltözésekkel ez meg- 
változott. Mert aki olyan helységből jött, ahol magyarság nem lakott, az ezt az egymás mellett élést 
nem tudja úgy felfogni, mint azok, akik tősgyökeresek.” (HK. 3. 2. 05) 

„A többségben itt a magyar nyelvet úgy fogadják el, mint konyhai nyelv, hogy otthon használják, 
de ha már a városban, ha valaki átszól a másiknak az utcán magyarul, lehet, hogy csúnyán kinézik, 
hogy mit magyarkodik. Ez itt is kezd jellemző lenni. Ez nem volt jellemző a Bánságra, de mióta az 
elmenteket a keletebbről idesereglett románok töltötték fel, ez kezd jellemző lenni. Ők egy olyan helyről 
jöttek a Bánságba, ahol nem tudják, hogy mi az hogy multietnikum, az együttélés. Nem tudnak al- 
kalmazkodni, olyan sokan jöttek, hogy már véleményt tudnak statuálni a Bánságra is.” (HK. 4. 2. 01) 

„Helyi szinten nem inkább ilyen nemzetiségi alapon vannak konfliktusok, hanem az, hogy ide be- 
vándorol, és ha egy rendesebb szomszédja volt, akkor annak bántotta az önérzetét, hogy a szomszéd 
szemetes vagy rendetlen, vagy nem tartja a háza táját rendben. Nem nagyon tanultak bele az itteni 
szokásokba.” (HK. 3. 1. 23) 

„Helyi szinten a tősgyökeres románokkal jó a viszony, a többiekkel sincs kifogásunk, de az a 
baj, hogy nem tudnak magyarul és nem is akarnak megtanulni magyarul. Sőt vannak vegyes házas- 
ságok, s inkább megtanulják az öregek a román nyelvet, ahelyett, hogy a fiatal tanulná meg a magyar 
nyelvet.” (HK. 2. 1.13) 

A közép-erdélyi régió (Kolozs és Maros megyék) másfajta képpel jellemezhető 
a román-magyar együttélés tekintetében helyi szinten. Ennek oka talán abban kere- 
sendő, hogy a két erdélyi városban (és vonzáskörzetében is) a többség és a kisebbség 
viszonyára rávetül egyfelől az 1990-es márciusi marosvásárhelyi események élő emlé- 
ke és rossz tapasztalata, Kolozsvár esetében pedig a magyarság „folyamatos provoká- 
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lása, megfélemlítése és megaláztatása” a magyarellenes városvezető részéről. Bár eb- 
ben a régióban is (főként a városokban) megfogalmazódik a már említett specifikum, 
nevezetesen, hogy a szocializmus évtizedeiben betelepült románokkal nehezebb 
együtt élni és együttműködni, ám itt inkább az az értékelés mondható jellemzőnek, 
hogy a románok és a magyarok a mindennapi kapcsolatokban jobbára elkülönülnek 
egymástól, párhuzamos társadalmakként léteznek, egymás mellett. 

„A lakosság szintjén egymás mellett élés van, van egy párhuzamos társadalom. A kommuniz- 
musban is együtt voltunk, teszem azt diákok, jól éreztük magunkat, jól mulattunk. Igen, de ottan ők 
domináltak, hiába volt ott 10 román és 20 magyar, mert minden románul ment, ment a mulatozás 
román énekbe. Esetleg egyszer elénekeltük azt, hogy az a szép, az a szép, de azzal kimerültek a ma- 
gyar nóták. Most miért nem vagyunk együtt? Azért, mert te úgy képzeled az együttélést, hogy a te nyel- 
veden megy, a te énekeddel, a te szövegeddel, a te dominanciáddal. Nem ismered el a másikat egyenran- 
gúnak. Azt mondja, te nekem a barátom vagy és énekeld velem ugyanazt a román éneket. Tehát ez az 
oka annak, hogy nincsenek nagy közös ünneplések, nagy kirándulások, mert a magyar szervezetek 
külön szerveznek kirándulást. Ha közös szervezés van, akkor románra kell mindent fordítani, mert 
a románok nem tudnak magyarul. Nem ez az erdélyi hagyomány, hiszen a két világháború között a 
családok általában három nyelven beszéltek. Az az igazi együttélés. Voltak íróink, akik megírták, 
hogy mindenki a másik nyelvén köszönti a jó reggelt. Nem az, hogy olyan jól élünk, hogy beszélj te is 
románul.” (HK. 2. 3. 15) 

„A román-magyar viszony nem lesz sose felhőtlen, van egy együttélés Erdélyben, van amikor sike- 
rül civilizáltan együtt élni, van amikor kevésbé. Bizonyos értelemben két külön közösség él itt ebben a 
városban, és csak bizonyos területeken érintkezik egymással, vannak olyan területek, amelyeken nem.” 
(HK. 3. 3. 03) 

„A román-magyar kérdés, az nagyon kényes itt minálunk Maros megyében, szerintem mindkét 
részről óriási toleranciára van szükség, és türelemre van szükség. Ugye, volt konfliktus a helységnév- 
táblák, a kétnyelvűség miatt... Hát megszüntetni véglegesen nem lehet, mert minden ember másként 
gondolkodik. Semmiképpen nem az erőszak mellett vagyok, szerintem ki kell tenni, idővel megszok- 
ják.” (HK. 2. 1.05) 

„Román-magyar viszony... Ami folyik például Kolozsváron, a magyarságnak az állandó sértege- 
tése, lebecsülése. Itt egy népnek a jelképeivel, az értékeivel, az önérzetével élnek vissza. És ez eltűrhető. 
Hogy merre alakul, nem tudom.” (HK. 2. 3. 01) 

A Székelyföldön a román-magyar együttélés megint másként merül fel. Ez ér- 
telemszerűen egyrészt abból is adódik, hogy viszonylag kevés a román nemzetiségű, 
tehát a román-magyar együttélés kérdése a hétköznapokban a kistelepülések zömé- 
ben nem is téma; az általános szintű értékelések a román-magyar viszonyról pedig 
leginkább az eltérő kulturális hagyományok és értékek sztereotípiáiban fogalma- 
zódnak meg. A székelyföldi kisvárosokban azonban inkább konfliktusosnak jellemez- 
ték a román-magyar viszonyt a megkérdezettek. Ennek okát abban jelölték meg, hogy 
a kilencvenes években a Székelyföldön olyan folyamat volt érzékelhető, ami az 
„erőszakos románosítás”7 jegyeit viselte magán, ez a folyamat, illetve ennek üzenete 
ellenállást váltott ki a székelyföldi lakosságból, felerősítve a bizalmatlanságot és a „ha- 
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tárképzéseket”. Ugyanakkor a megkérdezettek a Székelyföldön is főként a többség és 
a kisebbség egymás mellett élését tartották jellemzőnek a hétköznapokban, tehát, hogy 
a helyi románság inkább elkülönülve él a többségi magyarságtól, illetve, hogy a romá- 
noknak és a magyaroknak is megvannak a sajátos mozgásterei, valamint az egymás 
mellett élés kialakult legitimációs mechanizmusai, diskurzusai. 

„Itt a Székelyföldre olyan hadjáratot uszítottak az elmúlt 12 évben, s ezeket az RMDSZ soha 
vissza nem verte hatékony formában. Ilyen-olyan nyilatkozatok, hogy magunknak beszélünk. A ro- 
mánok, köszönik szépen, jól vannak, az intézmények vezetésében messze felül vannak reprezentálva. 
Ami az itteni közösséget mégiscsak érinti, hogy időről időre a román hatalom minket arra akar emlé- 
keztetni, hogy kisebbségben vagyunk és ez kiszolgáltatottságot jelent, és kisebbrendűséget akar elérni. 
Az ortodox egyház diszkriminációját nem lenne szabad elfogadni.” (HK. 1.2.04) 

„Amíg egy állam a saját polgárait megkülönbözteti valamilyen szempont szerint, addig feszültség 
lesz. Amíg a mi egyházainkat más mércével mérik, mint a hivatalos ortodox egyházat, az egyik álla- 
mi költségvetésből, az itt élő magyarok adóiból is milliárdos nagyságrendű összegekkel támogatja, a 
másiknak meg nem adja vissza azt sem, ami az övé volt, addig nem beszélhetünk felhőtlen viszonyról. 
De itt vannak a beruházási kérdések: az autópálya építési tervek Erdélyt elkerülik, a székelyföldi 
infrastruktúrafejlesztés az izolációt célozza s  ez mind akkor, amikor a pénzügyi fegyelem a legnagyobb 
ezekben a megyékben.” (HK. 1.2.05) 

„[Itt a tömbben] ez a román-magyar együttélés, vagy úgy nyilvánul meg, hogy tudja hogy kisebbségi 
és nyitott a többség felé, megtanult magyarul. Vagy a visszavonulás, a csendben maradás állapotát vá- 
lasztják, szinte nem kommunikálni, ők élik normális életüket remete módjára. Vagy a harmadik ka- 
tegória a megsértődött román, aki tudja, hogy az országban többségben van, de itt el kell viselje, hogy 
kisebbségi, és akkor terjeszti azokat a téveszméket, hogy itt a többség ki van szolgáltatva. Hargita 
megyében az országos törvények nem érvényesek, előidézi, támogatja, szinte kiköveteli, hogy Har-Kov 
jelentéseket írjanak.” (HK. 1. 2. 02) 

Összegzésképpen elmondható, hogy a román-magyar együttélés helyi szintű 
értékelése eltérő képet mutat régiók és településtípusok szerint is. A mindennapi együtt- 
élés elsősorban a kisebb településeken mondható jónak és problémamentesnek. Az 
erdélyi és bánsági városokban az elmúlt évtizedek betelepítési folyamatai következté- 
ben megváltozott etnikai összetétel újfajta együttélési módozatok kiépülését eredmé- 
nyezte. Mindezzel együtt kiemeljük, hogy a román-magyar viszony regionális és helyi 
szintű értékelésére nemcsak „a múlt árnyéka”, hanem a kilencvenes évek tapasztalatai 
is rávetülnek, ez utóbbiak jelentősen befolyásolják a kapcsolatok alakulását – elsősor- 
ban a belső erdélyi régióban (Kolozsvár, Marosvásárhely), valamint a Székelyföldön. 

3. Következtetések: a többség-kisebbség kapcsolatának javításáról 

A román-magyar viszonyról szóló beszélgetéseknek nyilvánvalóan van egy 
olyan vonzata, hogy miként javítható a többség és a kisebbség kapcsolata Romániá- 
ban, hogyan lehetne a pozitív tendenciákat erősíteni, illetve mennyire bizakodóak a 
megkérdezettek a tekintetben, hogy ez a viszony a közeljövőben javulni fog. Erre 
vonatkozóan két általánosabb megközelítés körvonalazható a beszélgetések alapján.  
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A leggyakrabban megfogalmazott „megoldási szcenárió” az európai uniós csat- 
lakozáshoz kötődik. Ez azt jelenti, hogy a legtöbben az euro-atlanti integrációs folya- 
matban látják a román-magyar együttélés és kapcsolatok javításának fő esélyeit, olyan 
értelemben, hogy ez a folyamat úgymond kikényszeríti a kisebbségek jogait, és a hatá- 
rok nélküli Európában megoldódik, feloldódik a trianoni trauma. Ettől a folyamattól 
ugyanakkor gazdasági felemelkedést várnak, az életszínvonal emelkedését, remények 
szerint hozzájárul az etnikai jellegű konfliktusok elhalványulásához is: a megkérdezet- 
tek közel kétharmada bízik abban, hogy a román-magyar viszony javul ebben a folya- 
matban.8 Érdekes azonban, hogy az integráció távolinak tűnik: közel háromnegyedük 
nem bízik abban, hogy Románia a közeljövőben az Európai Unió tagja lesz.9 Ennek 
okát abban látják, hogy elmaradott a gazdaság, a tényleges szerkezetváltás nem tör- 
tént meg, és Románia egyelőre nem tudja teljesíteni a csatlakozási feltételeket. De a 
bizakodás visszafogottságába belejátszanak a románságkép negatív elemei is, elsősor- 
ban a megbízhatatlanság, a munkamorál, illetve a balkáni kulturális sajátosságok. Eb- 
ben a szcenárióban, tehát ellentmondásosság feszül, és a kapcsolatok javulását csak 
hosszú távon ígéri. 

A román-magyar kapcsolatok javítását a megkérdezetteknek egy kisebb csoport- 
ja ugyancsak a csatlakozáshoz kötve,10 de más hangsúlyokkal, a regionalizmusban és a 
tényleges decentralizációs folyamatokban látja. Ennek lényege, hogy a helyi érdekek 
megfogalmazása, a települések fejlődése nem román, vagy magyar ügy, hanem közös 
érdekek összekapcsolásának a színtere lehet a cselekvési stratégiákban, akár régiók, 
akár a helyi önkormányzatok szintjén. Ez a megközelítés közelebbi, és kis léptékű 
megoldásokat ígér, annak következtében is, hogy helyi szinten a mindennapi együtt- 
működést szolgáló cselekvéseket helyezi előtérbe, a múlt sérelmei, vagy a jövő illúziói 
helyett. Ez a megoldási stratégia, van ahol kiépülőben van, van ahol egyelőre csak 
terv – hiszen nagymértékben függvénye annak, hogy erőteljessé válik-e Romániában 
a valós decentralizációs folyamat. 

Kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy a kilencvenes években a román-ma- 
gyar viszony elsősorban a nagypolitika szintjén javult, ezen a területen reménykeltő, 
ám az önkormányzatok és az intézmények szintjén, ahol ez a helyi közösségek köré- 
ben valóságosan kezelhető volna, továbbra is inkább problémásnak, elhallgatottnak, 
vagy konfliktusosnak mondható. Ennek az ellentmondásosságnak a mérséklése, fel- 
oldása talán a legnagyobb kihívás az elkövetkezendő években a román-magyar kap- 
csolatok terén. A kis léptékű, helyi szintű megoldások, úgy tűnik, nagymértékben 
erősíthetnék a kölcsönös bizalmat és „üzenhetnék” az otthonosság-érzetet mind a 
többség, mind pedig a kisebbség számára. 

A román-magyar együttélés eltérő képet mutat regionálisan és településtípus 
szerint. Az erdélyi és bánsági városokban a kilencvenes években felszínre kerültek a 
betelepítések kihatásai a román-magyar társadalmi kapcsolatokra is. A közép-erdélyi 
régióban és Székelyföldön (itt is főként a városokban) a román-magyar kapcsolatok 
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mérlege a kilencvenes években inkább romlást, mint javulást mutat, annak következ- 
tében, hogy a többség és kisebbség kapcsolatai itt új konfliktusforrásokkal és problé- 
mákkal terhelődtek. A román-magyar együttélés javításának feladatai, tehát, elsősor- 
ban a városi lakosságot érintik, mind magyar, mind pedig román részről. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás reményei Romániában a magyar kisebb- 
ség számára gazdasági felemelkedést, kitáguló mozgásteret, egységes uniós jogbizton- 
ságot, nyugati értékrendet ígér. Azonban ebben a folyamatban sem tűnnek el a kultu- 
rális különbségek az együtt élő nemzetek, nemzetiségek között. Sőt, a kisebbségben 
élő magyarok éppen ettől a folyamattól várják megerősödésüket gazdasági szinten 
(vagyonok visszaszolgáltatása, esélyegyenlőség megteremtése) és a magyar intézmény- 
rendszer további kiépülésének vagy az identitás újratermelésének területén is. 

Az európai uniós csatlakozás szép ígéret a román-magyar kapcsolatok javításá- 
ban, ám mivel távolinak tűnik, az európai csatlakozásunk narratívái („majd minden 
megoldódódik az EU-ban”) inkább kivárásra ösztönöznek. Az uniós csatlakozással 
valószínűleg megjelennek az új (gazdasági, kulturális) kihívások, a régieket talán addig 
érdemes lenne hatékonyan kezelni – lebontva a helyi közösségek szintjére. 

Jegyzetek 

Módszertani összegzés 

Az elemzés alapjául szolgáló mélyinterjús vizsgálatot a TREND Társadalomkutató Műhely készí- 
tette 2002 február-áprilisban. Összesen 137 egy-másfél órás beszélgetés készült Erdély 10 megyéjében, 
85 településén, magyar nemzetiségű helyi önkormányzati tisztségviselőkkel (65 helyi tanácsos – 47,4%, 
22 megyei tanácsos – 16,1%, 32 polgármester – 23,4%, 18 alpolgármester – 13,1%). 

A mintaalakítás alapvető szempontja egy reprezentatív településminta volt. A kiválasztott telepü- 
lésminta követi az erdélyi magyarság statisztikai megoszlását településtípus és történelmi régiók szerint 
(az 1992-es népszámlálási adatokat vettük alapul). Ugyanakkor az interjúalanyok kiválasztásánál figye- 
lembe vettük a 2000-es helyhatósági választások eredményeit is. A települések 32%-ának esetében (a 
városokban) több interjú is készült ugyanabban a helységben. A településeken belül az interjúalanyokat 
úgy választottuk ki, hogy minél többféle tisztséget betöltő személy legyen közöttük: polgármester, 
alpolgármester, megyei és helyi tanácsos. 

A megkérdezettek (interjú alanyok) megoszlása régiónként: Székelyföld 39 (28,5%), Partium 43 
(31,4%), Belső-Erdély 43 (31,4%), Dél-Erdély és a Bánság 12 (8,8%), településtípus szerint pedig: falu 
13 (9,5%), községközpont 60 (43,8%), kisváros 33 (24,1%), nagyváros 31 (22,6%). 

Az interjúalanyok közül 125 (91,2%) férfi, 12 (8,8%) nő. Alapfokú végzettségű 7 (5,1%), közép- 
fokú végzettségű 39 (28,5%), felsőfokú iskolai végzettségű pedig 89 (65,0%), (2 nem válaszolt – 1,5%). 
A megkérdezettek átlagéletkora 48 év, korcsoportok szerinti megoszlás: 35 év alatti 15 (10,9%), 36-55 
év közötti 81 (59,1%), 55 év fölötti 32 (23,4%), (9 nem válaszolt – 6,6%). Pártállás szerint a megkérde- 
zettek megoszlása a következő: RMDSZ 128 (93,4%), független 7 (5,1%), más pártok 2 (1,5%). 

Az interjúzás során a félig strukturált interjúzási technikát alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy a kér- 
dező ismerteti az interjúvezetőben megadott témákat, amelyekről a megkérdezett szabadon, a saját ér- 
telmezése és gondolatfűzése szerint beszél, a kérdező csak a témakörök kijelölésével és azok követésé- 
vel befolyásolja az interjú menetét. Ezzel függ össze, hogy a különböző kérdésekre adott válaszok be- 
mutatásánál eltérőek a viszonyítási esetszámok (N), hiszen a megkérdezettek különféle megközelítések 
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mentén beszéltek a témákról, a feldolgozás során a válaszok nem mindig voltak egyértelműen besorol- 
hatók egyik vagy másik kategóriába. 

Az elkészült kutatási anyagot tartalomelemzéssel dolgoztuk fel. Minden interjú esetében az érvé- 
nyes válaszok alapján kitöltöttünk egy-egy kódlapot, amelyek alapján adatbázis készült. Ennek számító- 
gépes feldolgozása lehetővé tette, hogy statisztikailag is kielemezhető legyen az érvényes válaszok gya- 
korisága, követhető és ellenőrizhető legyen ezeknek régiók és egyéb személyi változók szerinti meg- 
oszlása. 
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* A jelen elemzés alapját egy mélyinterjús kutatás képezi, amelyet a TREND Társadalomkutató Műhely 
végzett 2002 első felében. A tanulmány a kutatás eredményeit bemutató, előkészületben lévő Örökölt 
dilemmák. Beszélgetések a romániai magyar társadalomról c. kötet egyik fejezete. 
1 Borsi Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Kriterion–Balassi Kiadó, 1995. 151. oldal 
2 Esetszám: 52 – 42,6%, N = 122. 
3 Esetszám: 27 – 22,1%, N = 122. 
4 Esetszám: 20 – 16,3%, N=122. 
5 Esetszám: 15 – 12,3%, N = 122. 
6 Esetszám 8 – 6,5%, N = 122. 
7 Ortodox templomok építése, „csereháti ügy”, Har-Kov jelentés stb. 
8 Esetszám: 63 – 60,6%, N=104. 
9 Esetszám: 87 – 70,7%, N = 123. 
10 Esetszám 21 – 20, 1%, N = 104. 
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Szenkovics Dezső 

Történések 
a romániai magyar civil szférában 

Bevezető 

A dolgozat elkészítésével arra a nehéz feladatra vállalkoztam, hogy összefog- 
laljam mindazt, ami a 2002-ben az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány 
(ERMACISZA) által megrendezett IV. Civil Fórum és 2003 tavasza közötti időinter- 
vallumban a romániai magyar civil szférában történt. Ez nem könnyű feladat, mert 
ebben a periódusban jelentős belső változásokon ment át a romániai magyar civil 
szféra. Megindult ugyanis egy eddig nem tapasztalt (vagy kevésbé tapasztalt) vita, pár- 
beszéd, amelynek központi gondolatát röviden a „hogyan tovább?” kérdésben tud- 
nám összefoglalni. Megnehezíti feladatomat az is, hogy a jelzett időszakban a romá- 
niai civil szférát érintő, annak működését szabályozó törvénykezés is jelentős változá- 
sokon ment át, ami kihat általában a romániai civil szféra, és ezen belül a romániai 
magyar civil szféra életére, fejlődésére. 

Nem törekszem teljességre, célom hogy elkészítsem azon történések szintézisét, 
amelyeket jelentősnek, nagymértékben meghatározónak tartok a romániai magyar ci- 
vil szféra jelene és jövője szempontjából. Tartalmi vonatkozásban a legfontosabb tör- 
ténések kronológiai sorrendben történő bemutatására, valamint az ezekhez szükséges 
megjegyzésekre, kritikákra, kommentárokra összpontosítok. A szerkezeti felépítés: 
bevezető, öt nagyobb fejezet és befejezés. 

1. A IV. Civil Fórum (2002. május 3–4.) és az ezt követő vita 

A 2002-es év több szempontból is mérföldkőnek, fordulópontnak számít a ro- 
mániai magyar civil szféra életében. Egyrészt azért, mert ebben az évben a civil szfé- 
rán belül megindult egy érdemi párbeszéd arról, hogy jelentős civil szervezeteink kép- 
viselői miként képzelik el a közös jövőt. Képletesen szólva, izmosodó civil szféránk 
túllépett a „tinédzser korszakon”, tudatosan kezdett gondolkodni a jövőről. A civil 
szférán belüli párbeszéd is hangsúlyeltolódáson ment át, és a rövid, illetve közép távú 
együttműködési stratégiákról a hangsúly átkerült a hosszú távú tervezésre, a biztos 
jövő építésére. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszottak a magyarországi civil 
szféra életében végbement jelentős változások, a magyar kormány civil stratégiája, 
valamint az egységes civil képviselet kérdése. 
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A 2002-es év mérföldkő azért is, mert elkezdődött a párbeszéd a romániai ma- 
gyar civil szféra és érdekképviseleti szövetségünk csúcsvezetése között is. Ez a folya- 
mat a 2003-as Civil Fórumon csúcsosodott ki, amikor a romániai magyar civil szerve- 
zetek országos fórumát megtisztelte jelenlétével Markó Béla, a Romániai Magyar De- 
mokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, valamint Kelemen Hunor, a Szövetségi Egyez- 
tető Tanács (SZET) elnöke. 

Már jeleztem, véleményem szerint a 2002-es Civil Fórum jelentős szerepet ját- 
szott a romániai magyar civil szféra fejlődésében. A Civil társadalom és önépítkező intéz- 
ményfejlesztés című szakmai fórum plenáris előadásai, vitafóruma és szekcióülései tulaj- 
donképpen civil szféránk időszerű kérdéseit, problémáit, nehézségeit vették sorra. 
Szó esett a támogatási rendszerekről, a támogatások szűkösségéről, a tudásgyarapítás, 
a humán erőforrásképzés mint a fejlesztés előmozdítója szükségességéről, a szakmai 
tudás elengedhetetlen fontosságáról. A tanácskozás – szerintem – két legfontosabb 
mozzanata Salat Levente plenáris ülési előadása, A romániai magyar civil társadalom az 
ezredfordulón, valamint a rendezvény több szekcióülésén (gazdasági és ifjúsági) és záró- 
ünnepségén megfogalmazódott gondolat, igény, miszerint létre kellene hozni egy civil 
parlamentként működő fórumot. 

Salat Levente előadását fontos kiemelten megemlíteni, mert több időszerű kér- 
désre hívta fel a figyelmet. Az előadás kritikai hangvétele és az elhangzott megállapí- 
tások jelentősen hozzájárultak a konstruktív viták kibontakozásához. Salat szerint an- 
nak ellenére, hogy az erdélyi magyarság több, kiválóan teljesítő országos és helyi civil 
szervezettel rendelkezik, ereje mégis megroppanni látszik, létalapja elszivárgóban van. 
Mindez azt jelzi, hogy közép- és hosszú távon Erdély magyarsága képtelen lesz fenn- 
tartani, működtetni a nagyszámban létező civil szervezeteit, ami a beszűküléshez, leé- 
püléshez vezet: „miközben a fokozatosan professzionalizálódó civil szféra egyre jobban teljesít, 
ezzel párhuzamosan egyre kevésbé beszélhetünk autentikus, a céljait és feladatait világosan artiku- 
láló és azokat következetesen kivitelező romániai magyar civil társadalomról”. A színházi élet- 
ből vett hasonlattal élve, a nézőtér lassan-lassan kiürül, miközben a színpadra újabb 
és nagyobb művészek lépnek. Az előadó továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy civil 
szféránk hármas függőség- és kiszolgáltatottsági viszony hálójában van. Egyrészt ki- 
szolgáltatott a román állammal szemben a jogi szabályozás révén, másrészt a magyar 
állammal szemben a költségvetési keretek között biztosított támogatási rendszerek 
révén. Végül pedig kiszolgáltatott a romániai magyarság politikai, érdekképviseleti 
szervezetével szemben is, a kisebbségi társadalmon belüli szerepek és hatáskörök 
összefonódottságának következtében. Ez eredményezte azt is, hogy a romániai ma- 
gyar civil szféra mindmáig nem tűzhette napirendre jövője kulcskérdéseit. Ennek 
következménye az, hogy nem rendelkezik egy olyan jövőképpel, amely egyértelműen 
meghatározza viszonyát a magyar és a román nemzettel szemben, illetve megfogal- 
mazza belső, közösségi autonómiájának érvényesíthető, intézményes garanciáit. 

A IV. Civil Fórum másik jelentős mozzanataként szekcióüléseken, majd a záró 
rendezvényen elhangzott egy kezdeményezés a civil parlament létrehozására. A kez- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
II. Adatok és folyamatok               Szenkovics Dezső: Magyar civil szféra 

140   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

deményezők az elképzelést azzal indokolták, hogy a romániai magyar civil szféra el- 
érte azt a fázist, hogy kézbe vegye dolgainak irányítását, megszervezze önmagát, ha- 
tékony együttműködési és kommunikációs rendszert alakítson ki, rendelkezzen a tá- 
mogatási források fölött és gondoskodjon a civil szféra érdekképviseletéről, érdekvé- 
delméről. A kezdeményezés nagy port kavart nemcsak a politikum köreiben, hanem a 
civil szféra berkeiben is. 

A politikum (RMDSZ csúcsvezetés) hadüzenetként, civil vonalon vállalt szere- 
pének kétségbevonásaként, és a civil szervezetek önállósági nyilatkozataként értel- 
mezte a bejelentést. A kezdeményezők egyértelműen megfogalmazták, a civil parla- 
ment, az egységes romániai magyar civil képviselet létrehozásának gondolata egy reá- 
lis igényt elégít ki, és egyáltalán nem rendkívüli, hiszen a fejlett demokráciákban és a 
szomszédos országokban is találunk hasonló kezdeményezéseket, működő modelle- 
ket. Egy ilyen fórum létrehozása nem valami vagy valaki ellen – az RMDSZ ellen – 
irányul, célja, hogy a civil társadalom átvegye sorsa irányítását, képes legyen képviselni 
saját érdekeit, legitim véleményt nyilvánítson a civil szféra támogatási politikájáról, és 
beleszólhasson, kontrollt gyakorolhasson a pénzelosztási mechanizmusok fölött. 
Markó Béla a Partiumi Magyar Napok keretében megtartott előadásában nem így ér- 
telmezte a kezdeményezést: „A mi közösségünk az erős civil szféra révén kell hogy jól mű- 
ködjön, de rendkívül fontos, hogy együtt cselekedjünk, mert csak együtt tudjuk érvényesíteni jogain- 
kat. Ez nem azt jelenti, hogy a civil szféra alárendeli magát a politikának, hisz a közös érdekein- 
kért való együttes fellépést elsősorban az azonos cél motiválja. Voltak nálunk kísérletek az önálló- 
ság csökkentésére, például az hogy szövetséget akartak létrehozni a civil szervezeteknek, ami ön- 
magában is alárendeltséget jelentett volna a tagszervezeteknek. Ez a szabadság, a szabad cselekvés 
feladását hozta volna. Márpedig a civil szféra a szabadság szférája.” 

Csak részben tudok egyetérteni a szövetségi elnök szavaival. Egyetértek például 
abban, hogy a civil szféra és az RMDSZ csak együttesen képesek a közös célok, érde- 
kek érvényesítésében. Nem tudok egyetérteni azzal a kijelentéssel, hogy „szövetséget 
akartak létrehozni a civil szervezeteknek”. Mivel a kezdeményezés a civil szférából, jelen- 
tős és eredményes civil szervezeteink vezetőitől származott, nem külső erők akarták 
szövetségbe kényszeríteni a civil szervezeteket, hanem egy belső igény fogalmazódott 
meg, amikor elhangzott ez a kezdeményezés. Azzal is vitatkoznom kell, hogy az egy- 
séges képviselet létrejötte a civil szervezetek szabadságának, önállóságának megnyir- 
bálását eredményezi. Nem hiszen, hogy például Nagy-Britanniában, az európai de- 
mokrácia egyik őshazájában, ahol már 15 éve működik az egységes civil képviselet, 
ennyi időn keresztül fennmaradhatott volna egy olyan intézmény, mely tagszerveze- 
teinek szabadságára, önállóságára tör. Fel és el kell ismernünk, hogy civil társadal- 
munk lemaradt a nemzetközi irányvonalaktól, és nem csak a példaként tekintendő 
Nyugat-Európától, hanem a minket körülvevő közép-kelet-európai országoktól is. 
Civil integrációs folyamatokkal találkozhatunk Magyarország, Észtország, Horvát- 
ország, Szerbia vagy akár Szlovákia esetében is (bővebben lásd a Civil Fórum 2002. 
július-októberi számában megjelent Somai József: Mai erdélyi magyar civil társadalmi 
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folyamatok, Szenkovics Dezső: Pozitív fordulópont a magyarországi civil szféra történetében ta- 
nulmányokat). 

A civil parlament létrehozásának gondolata nemcsak a politikum, hanem egyes 
civil szervezetek vezetőit is idegessé tette. Pillich László, a Heltai Gáspár Könyvtári 
Alapítvány elnöke, a kolozsvári Szabadság napilap 2002. május 11-i számában közzé- 
tett cikkében (Önszerveződés vagy (ön)szervezés?) aggodalmának adott hangot a kezdemé- 
nyezést illetően. Pillich a civil szféra integrációjának, szakszerűbbé, szervezettebbé és 
hatékonyabbá tételének szükségét nem vonja kétségbe, de a kezdeményezés beje- 
lentésének módjában lát kivetnivalót. Kifogásolja, hogy a bejelentés a záróünnepség 
utolsó momentumában történt meg, mikor, állítása szerint, a résztvevők mintegy két- 
harmada már távozott. Ugyanakkor Pillich meglátása szerint a kezdeményezés négy 
szempontból is ellentmond a polgári értékrendnek: egyrészt minden kezdeményezés 
az ebben szerepet vállalók együttmunkálkodásával kezdődik, és nem szükségeltet elő- 
hitelesítést. Pillich szavait idézve „nem a név szentesíti az (ön)célt, hanem a teljesítmény neve- 
síti a teljesítőt”. Ehhez a kijelentéshez talán annyit tennék hozzá, hogy a civil parlament 
létrehozási tervének kidolgozására nevesített öt személy (Birtalan Ákos, Bodó Barna, 
Hajdó Csaba, Kató Béla és Somai József) mindenike elismert és megbecsült közéleti 
személyiség, a civil szféra keretében kifejtett eddigi munkájukkal és eredményeikkel 
letették bizonyítványukat az erdélyi magyarság asztalára. És tulajdonképpen őket egy 
tervezet kidolgozására kérték fel, amit, a dolog természetéből adódóan, és ahogy azt 
Bodó Barna is elmondta a Krónika napilap munkatársának, egy nyílt társadalmi vita 
követett volna, ahol az érintettek elmondhatják, leírhatják véleményüket, kifejezhet- 
ték volna együttértésüket vagy együtt nem értésüket. Hasonlóképpen történt például 
Magyarországon is. 

Pillich László azt sem tartja természetesnek, hogy egy olyan fórumon, amely- 
nek központi témája a civil társadalom és az önépítkező intézményfejlesztés, és nem 
a romániai magyar civil szervezetek rendszerének strukturálása vagy átstrukturálása, a 
részvevők nem rendelkezhettek a kezdeményezésben szereplő problémák és szemé- 
lyi kérdésekkel kapcsolatos döntés mandátumával. Erre újra csak azt mondhatom, 
hogy nem a civil parlament vezető testületének megválasztásáról kellett a résztvevők- 
nek szavazniuk, hanem egy munkacsoport létrehozásáról, amely nekilát a tervezet ki- 
dolgozásához. Hogy valakiket egy a későbbiekben megvitatandó, döntést előkészítő 
tevezet kidolgozásával megbízzanak, aligha kell külön felhatalmazás. Egy ilyenfajta 
spontán kezdeményezés – erről volt szó – teljességgel megfelel a civil életre jellemző, 
alulról jövő szervezési formának. 

Pillich László harmadik ellenvetése: bármely, a civil szférát meg- vagy átszerve- 
ző, külső tényezők alapján a civil szervezetek számára irányt és/vagy korlátot szabó 
„beleszólás” ellentmond az autonóm önszerveződés, a szabad cselekvés elvének. A 
civil szférát nem intézményesíteni kell, hanem a civil szféra intézményesülését kell valamennyiünk- 
nek valamennyi lehetséges eszközzel segíteni” – írja. Csakhogy szó sincs a civil szféra meg- 
vagy átszervezéséről, a civil parlamentre vonatkozó bejelentés egy olyan struktúrára 
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vonatkozott, amelyben a tagság önkéntes: aki elfogadja egy tervezet elkészítésének a 
szükségességét, még nem saját belépését jelentette be. Első lépésként arra lehetett 
igent mondani, hogy készüljön el a közös és egységes érdekképviselet, érdekérvénye- 
sítés szervezeti modellje. 

Végül, a pályázati rendszerekről szólva, Pillich László kifejti, hogy a civil szer- 
vezetek, mint pályázók, fenntartásokat fogalmazhatnak meg valamely pénzelosztó 
grémium leosztási elveivel, prioritásaival, a kuratórium személyi összetételével vagy a 
döntések objektivitásával kapcsolatban, de a támogató-támogatott játszmában mindig 
a támogató előjoga marad szempontjainak kialakítása, a pályázatokat elbíráló szemé- 
lyek kijelölése. A pályázó előtt szerinte két út áll: elfogadja a pályáztató szempontjait, 
és él a pályázási lehetőséggel, vagy tiltakozása jeléül igényléseivel elkerüli a pályázta- 
tót. Ezzel sem tudok teljes egészében egyetérteni, mert kérdés: milyen forrásokról 
van szó. Ugyanis mifelénk az a fura helyzet uralkodik, hogy a magyar és a román kor- 
mánytól érkező, a civil szférának szánt pénzösszegek fölött nagymértékben az RMDSZ 
rendelkezik. Az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumában, a szaktestületekben, 
a Communitas Alapítvány kuratóriumában és szaktestületeiben egyaránt jelen vannak 
RMDSZ-vezetők, -tisztségviselők. Illetve: a kuratóriumok kijelölését illetően a civil 
szférának nincs szerepe. Ha a pénz a civil szféráé, akkor miért más dönt az elosztás 
mikéntje felől? 

Furcsamód, eszmefuttatását Pillich László azzal zárja, hogy „ellen-RMDSZ-ben 
gondolkodni bárkinek szíve joga”. Még egyszer hangsúlyozni kell, a szóban forgó civil 
parlament nem az RMDSZ ellenében vagy annak helyébe szerveződik! Itt tu- 
lajdonképpen arról van szó, hogy az erdélyi magyar civil szféra is követeli mindazokat 
a jogokat, amelyek megilletik egy demokratikus állam keretei között. Nem szabad 
elfelejteni, hogy egy egészséges, demokratikus társadalom egyik ismérve az erős, jól 
működő, a politikum által partnernek tekintett szabad civil szféra. 

A kezdeményezéssel szembehelyezkedő állásfoglalást fogalmazott meg Kötő 
József is, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke, aki a Krónika 
napilap 2002. május 25–26-i számának Szempont mellékletében fejtette ki véleményét. 
Gondolatok a civil önépítkezés modelljéről című eszmefuttatásában Kötő József a civil par- 
lament létrehozását egyenesen falanszterépítésnek, a kezdeményezést pedig „délibáb- 
kergetésnek” nevezi. Szerinte a kezdeményezés lényege, hogy „egy felülről szervezett, köz- 
pontosított szerv irányelveket dolgoz ki a tömegek számára” és ebben az esetben már csak az 
a kérdés marad civil szervezeteink számára, hogy „kapjuk-e, avagy hozzuk a kötelet”. 
Ugyanakkor a szerző elismeri azt, hogy szükség van a szakmai alapon történő, a szak- 
szerű és minőségi munka érdekében történő ágazati szakmai kamarák létrehozására, 
mint ahogy az már megtörtént a fejlett demokráciák civil szféráiban. Igen ám, de egy 
civil szervezet esetében a szakszerűség, a hozzáértés, szakmai felkészültség, a szakmai 
tudás semmit sem ér, ha annak nem biztosítunk nyilvánosságot, támogatási keretet, 
védelmet és érdekképviseletet. Ezt a szerző is tudja, hisz cikkében arról is szót ejt, 
hogy ha a szakágazati testületek időnként szükségesnek érzik az együttműködést, 
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vagy akár a föderációba szövetkezést, akkor az már teljességgel megfelel az alulról 
jövő szabad, demokratikus önszerveződés módszertanának. Éppen ezért úgy vélem, 
hogy a civil parlament terve és a Kötő József által vázolt civil önépítkezési modell, ha 
nem is teljességében és minden részletében, de sok tekintetben mutat hasonlóságot, 
rokonságot. A félreértések nagy része fogalmi tisztázatlanságból, félreértelmezésből 
és előítéletekből származik. 

Ha a szerző a fejlett civil társadalmak példáját hozza fel az ágazati szakmai ka- 
marák létrehozása melletti évként, akkor miért utasítja el a nyugati példákat, amikor 
az egységes civil képviseletről esik szó? Össznépi igazság: erdélyi magyarságunk meg- 
maradása nagymértékben függ attól, hogy képesek leszünk-e önkormányzataink, bel- 
ső autonómiánk és az ezzel járó jogaink kiharcolására. Azt is tudjuk, ez nem egyik 
napról a másikra történik meg, hanem egy hosszú és kemény harc. És azt is tudjuk, 
hogy ehhez erősnek kell lennünk. Amikor ezt mondom, arra gondolok, hogy rendel- 
keznünk kell egy erős politikai képviselettel és az ezt támogató és legitimáló, de ettől 
független, egységesként fellépni tudó, felkészült civil társadalommal. Kihangsúlyo- 
zom: mindkét elemre szükségünk van! 

Nagyon meglepő volt a Kötő József-cikk sértő, sok helyen nagyon durva, indu- 
latokkal telített, személyeskedő hangneme. A civil integráció kérdéséről vitázni kell és 
lehet, de nem ilyen módon. Igyekezzünk az indulatainkat, sértődöttségünket, önérze- 
tünket félretenni, és józanul, tiszta fejjel, érvekkel és ellenérvekkel nyilatkozni az ügy 
mellett vagy ellen. Egy ilyen kérdést csakis kölcsönös, akár megelőlegezett bizalom- 
mal lehet és kell kezelni. Ahogyan tették ezt magyarországi civil kollégáink. De erről 
majd a későbbiekben. 

2. Magyarországi civil integráció és a kormány civil stratégiája 

A 2002-es év Magyarországon is hangos volt a civil történésektől. Hasznos le- 
het, ha betekintést nyerünk az anyaországi civil folyamatokba. 

A civil szektor hivatalos érdekképviseletének létjogosultságát több tényező in- 
dokolja. Egyrészt a szektor méreteinek és súlyának az utóbbi tíz évben elért látvá- 
nyos növekedése, továbbá az a jogosan megfogalmazódott igény, hogy a jövőben a 
civil szférának joga lehessen beleszólni a szektort érintő jogi, gazdasági és anyagi von- 
zatú szabályozásokba, az adó- és más típusú kedvezmények megállapításába, a civil 
szféra eredményes működéséhez való állami hozzájárulás mikéntjébe és mértékébe, 
és nem utolsósorban az Európai Unióból érkező támogatások kérdésébe. 

A kormányzat civil stratégiáját rögzítő dokumentumtervezet kidolgozásának 
napirendre kerülése újra felvetette az egységes civil érdekképviselet kérdését. A ma- 
gyar kormány is fontosnak tartja ennek mielőbbi megalakulását, és több kormány-ci- 
vil egyeztetés alkalmával elhangzott a kormányt képviselők részéről, hogy az egységes 
érdekképviselet formája és a vezetőség megválasztása a civilek joga és feladata. Erről 
a kormány civil stratégiatervezete a következőképpen szól: „A kormány és a civil szektor 
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közötti partneri viszony szükségessé teszi a szektor legitim képviseletét, amelynek kialakítása a 
civil társadalom belügye. A kormányzat alapvető stratégiai érdeke az, hogy ennek autonóm kiala- 
kításához megadja az igényelt támogatást.” 

A folyamat 2001. májusában kezdődött, amikor Sebestyén István, egy fiatal, 
nonprofit ügyekkel foglalkozó kutató vitairatot tett közzé a magyarországi civil szféra 
érdekképviseletének megteremtéséről. Ezt követően két magyarországi civil szervezet 
(a Civitalis Egyesület és az Európa Ház) nyilvános vitát kezdeményezett a javaslatról, 
amit élénk eszmecsere követett. A 2002-es évi országgyűlési választások újabb fordu- 
latot eredményeztek, ugyanis Medgyessy Péter kormányfő a kormányprogramban 
arról biztosította a civil szférát, hogy kész partneri alapon megállapodást kötni a civil 
szektorral. Ennek megfelelően a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai 
és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala 2002. július–szeptember periódusban, a társadal- 
mi párbeszéd jegyében, több alkalommal nyitott konzultációt szervezett a civil szer- 
vezetek számára. Szeptember 26-án maga a kormányfő mondott beszédet a Parla- 
mentben szervezett országos civil tanácskozáson, ahol több száz civil szervezeti kép- 
viselő jelenlétében támogatásáról biztosította a magyarországi civil társadalom erősí- 
tésére irányuló törekvéseket. Ennek jegyében jelentette be, hogy a kormányzat kidol- 
gozta és társadalmi vitára bocsátja a civil szektorra vonatkozó stratégiájának terveze- 
tét, 1 valamint azt, hogy Nemzeti Civil Alapprogramot hoznak létre, melynek döntés- 
hozó testületében a többséget a civil szervezetek képviselői alkotják. Jelzem, azóta 
megszületett a Nemzeti Civil Alapprogram létrehozásáról szóló törtvény. 

További fontos esemény: 2002. október 29-én az Európa Ház által összehívott 
országos tanácskozáson – ahol a több száz résztvevő a kormányzat civil stratégiájá- 
nak tervezetét vitatta meg, és módosító javaslatokat fogalmazott meg – arról is dön- 
töttek, hogy a továbbiakban négy tematikus munkacsoport alakul a civil szférát érintő 
általános jellegű kérdések megvitatására, a javaslatok kidolgozására. A munkacsopor- 
tok minden magyarországi civil szervezet számára nyitottak, a legszélesebb nyilvános- 
ság előtt végzik munkájukat, eredményeikről beszámolókat készítenek, amit interne- 
ten tesznek közzé. A négy munkacsoport feladatköre: a kormányzat és a civil szféra 
közötti megállapodás kérdései; az egységes, országos érdekképviselettel kapcsolatos 
kérdések, ennek keretében a Nemzeti Civil Alapprogram döntéshozó testületébe 
részt vevő civil szervezeti képviselők kijelölése; a civil szféra életét érintő jogszabá- 
lyok kérdései; a civil pénzügyek, azaz a civil szervezetek gazdálkodása, adózása, pénz- 
ügyei. Mindenik kérdéskörben javaslatokat is kidolgoznak. 

A munkacsoportok 2002. novemberében tartották alakuló üléseiket, meghatá- 
rozták céljaikat, kialakították munkarendjüket, megállapodtak a koordinátorok sze- 
mélyéről. Munkájukat a 2003-as év végéig folytatják havi rendszerességgel. A nyitott 
jelleggel működő munkacsoportokba folyamatos a bejelentkezés. A négy munkacso- 
port tevékenysége nem zárja ki a más formában és szinteken történő, szintén a civil 
együttműködés kérdéseivel foglalkozó munkát, a nyitottság és az együttműködés je- 
gyében igyekszik azokra is támaszkodni. 
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A magyarországi civil szférából érkező vélekedések szerint, a korábbi évek ku- 
darcba fulladt próbálkozásai után most reális esély van arra, hogy a civil szféra és a 
kormány között az egyenrangú partnerségen, a kölcsönös elismerésen alapuló viszony 
alakuljon ki, hogy létrejöjjön az egységes civil érdekképviselet. 

A kormányzat által kidolgozott és a civil szféra által megvitatott és elfogadott 
stratégiatervezet négy nagy szerkezeti egységre tagolódik. A bevezetőben a partnerség 
elvei vannak megfogalmazva, miszerint a kormány magáénak vallja a civil társadalom 
ideáját, de mindeközben nem akarja azt kisajátítani. („A civil társadalom az egyik alap, 
amelyre a kormány tevékenysége épül. „) A továbbiakban a civil szféra fontosságáról, jelen- 
tőségéről és szerepéről esik szó. („Nincs demokrácia, nincs nemzeti összefogás társadalmi 
párbeszéd, működő érdekképviselet és erős civil társadalom nélkül.” „A civil szervezetek működését 
olyan kormánypolitika szolgálja, amelyik nélkülözhetetlennek tartja a kormányzati és helyi hata- 
lom feletti civil ellenőrzést, az állami-önkormányzati, a piaci és civil szervezetek közötti munka- 
megosztást és együttműködést.”) 

Az első fejezet a magyarországi civil szektor jellemzőit, pozitív jellemvonásait, 
belső feszültségeit veszi leltárba. Meghatározzák, a nemzetközi gyakorlat figyelembe 
vételével, hogy a magyar kormány mely szervezeteket tekinti civileknek. Itt esik szó a 
magyar civil szféra tagoltságáról, sokszínűségéről. A továbbiakban a dokumentum a 
civil szférában működő feszültségeket összegzi: erősen differenciált, tájékozottság, 
nyilvánosság hiánya, alulfinanszírozottság, megosztottság, a kölcsönös szolidaritás 
hiánya, belső rivalizálás. 

A második fejezetben a kormányzat civil stratégiájának alapelvei fogalmazódnak 
meg: a civil társadalom függetlensége, a civil kontroll igénylése, a kormányzat és civil 
szektor egyenrangú partnersége, a civil szektor fontosságának fel- és elismerése, a civil 
szektor javát szolgáló jogszabályok biztosítása, az anyagi források megteremtése, stb. 

A harmadik fejezetben a civil stratégia elemeit rögzítik: a civil szervezetek mű- 
ködését és gazdálkodását szabályozó, hatályos jogszabályok kérdése (módosítások, 
újak megalkotása); a civil szervezetek részére biztosított a normatív támogatások nö- 
velése; a közfeladatok átvállalása esetében az azzal járó források átadása; a Nemzeti 
Civil Alapprogram létrehozása (forrása az adózók által nem rendelkezett személyi 
jövedelemadó 1%-a és más bevételek, a kis szervezetek működési támogatása, stb.) 
Ezzel a kormány azt szeremé elérni, hogy a kormányzati ciklus végére a szektor össz- 
bevételén belül a költségvetési eredetű bevétel elérje az európai uniós országok alsó 
határát, azaz a 40%-ot. Továbbá szó esik arról is, hogy a civil szervezetek aktív részt- 
vevői és közreműködői lesznek az ország jövőjét meghatározó stratégiai kérdések 
eldöntésének, így az Európai Unióhoz történő csatlakozásban is fontos szerepet 
játszanak. Ugyancsak itt szerepel a párhuzamos finanszírozások kizárása érdekében 
történő egységes nyilvántartás elkészítése, a magánadományozás és önkéntesség ösz- 
tönzése, a civil humánerőforrás-képzés, -fejlesztés érdekében-akkreditált képzési for- 
mák elindítása, a szektort érintő statisztikai adatszolgáltatás és kutatások ösztönzése 
és támogatása. 
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A harmadik fejezet 9. pontja szól a civil szektor legitim érdekképviseletének jo- 
gairól: részvétel a szektorális jogszabályok előkészítésében, az éves költségvetési tör- 
vényekben a civil szektorhoz kapcsolódó fejezetek véleményezése, a szektor érdekei- 
nek megjelenítése, ezek érvényesítése az eljárásokban és folyamatokban, illetve min- 
den olyan érdekképviseleti funkció, melyet a szektor szükségesnek tart. 

Hadd említsem meg, hogy a civil stratégia első változatában egyetlen egy szó 
sem esett arról, hogy miként viszonyul a magyar kormány a határon túli magyar civil 
szervezetekhez. Három erdélyi „civil” (Somai József, az ERMACISZA és az RMKT 
elnöke, Egri István, az ERMACISZA ügyvezető igazgatója, valamint jómagam, mint 
az Agnus Média Alapítvány ügyvezető igazgatója), szervezeteink nevében tiltakozó 
levelet és ezzel együtt javaslatokat küldtünk a magyar kormánynak, hogy a stratégia 
tervezetében, meglátásunk szerint, miként lehetne megjeleníteni a magyar kormány és 
a határon túli magyar civil szervezetek közötti viszonyt. Az ERMACISZA által 
kiadott Civil Fórumban felhívást is intéztünk a civil szervezetek képviselői felé, hogy 
ki-ki tegye meg javaslatait. Ugyancsak ennek szellemében 2002. november 16-án, az 
ERMACISZA tanácskozást szervezett, melynek egyik fő célja éppen a magyar kor- 
mány civil stratégiatervezetének ismertetése volt (a tanácskozásról lásd bővebben 
Csáki Rozália Civil integráció – civil stratégia című írását, a Civil Fórum 2002. július-októ- 
ber számának mellékletében). A tanácskozáson megtett javaslatokat az ERMACISZA 
továbbította a magyar kormány illetékes képviselőinek. Kezdeményezésünk, ha nem 
is teljességében, de eredménnyel járt, és a dokumentumtervezet bevezetőjébe egy 
általunk javasolt passzus került be: „A Kormány – alkotmányos kötelezettségeinek megfelelően 
– felelősséget érez a határon túli magyar civil társadalomért és támogatja azt. Elősegíti az anyaor- 
szági és a határon túli magyar civil szféra együttműködését, a kapcsolatok fejlődését. A határon túli 
magyar civil szektor erősödése a magyarság szülőföldön való megmaradásának, nemzeti identitásá- 
nak egyik alapfeltétele.” 

Többször feltettem magamnak a kérdést: vajon az általunk javasolt tucatnyi 
módosításból akkor is csak ez az egy kerül be a tervezetbe, ha nem három, a civil 
szférában tevékenykedő személy, hanem a romániai magyar civil szféra egységes ér- 
dekképviseletének „vezető” testülete az előterjesztő? 

3. Civil integrációs párbeszéd a Magyar Kisebbség folyóiratban 

Felismerve a civil szférában zajló történések fontosságát és igyekezvén annak 
nyilvánosságot, mozgásteret biztosítani, a Magyar Kisebbség folyóirat 2002-es évi har- 
madik, tematikus, számát ennek a témának szentelte. Ezáltal újabb lehetőség terem- 
tődött az együttgondolkodásra. 

Vitaindító tanulmány megírására Somai Józsefet kérték fel. A tanulmányt több 
civil szervezeti képviselőnek, szakembernek juttatták el, akik közül néhányan éltek a 
lehetőséggel, és kifejtették álláspontjukat a civil szféra helyzetével kapcsolatban. Áll- 
jon itt a hozzászólók névsora: Bereczki Kinga, Bodó Barna, Farkas Éva, Farkas Mik- 
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lós, dr. Fleisz János, Kósa András, Kötő József, Lőrincz Zsuzsanna, és jelen tanul- 
mány szerzője, Szenkovics Dezső. 

Somai József a Rendszert teremteni a civil szférában címet viselő vitaindítójában át- 
fogó képet ad civil társadalmunk pillanatnyi helyzetéről, és felvázol egy lehetséges jö- 
vőképet is. Szerinte civil társadalmunk az emancipálódás periódusából kilépve új fej- 
lődési szakaszba, a professzionalizálódás útjára lépett. Taglalja a civil szféra zökkenő- 
mentes működéséhez elengedhetetlenül fontos támogatások kérdését is. A civil szfé- 
ránk legnagyobb támogatója a magyar állam. Ez a támogatás mindenképpen haté- 
kony, mert „a magyarországi támogatás nélkül nehéz lenne megmondani, hogy hol állna az erdélyi 
magyar társadalom”. Az anyaországi támogatás hatékonyságának egyik legfontosabb 
mutatója az EMTE–Sapientia egyetem létrejötte és működése. A még hatékonyabb 
támogatások és a stratégiai prioritások pontosabb észlelése érdekében szükség lenne a 
támogatások átvilágítására, átláthatóságára. Ez a jelenlegi helyzetben nem a civil szfé- 
rától függ, hanem a pénzelosztó szervektől. E helyzetben a civil szféra feladata, hogy 
elszámoljon a támogatással, és saját közössége előtt beszámoljon a támogatás ered- 
ményeként elért megvalósításokról. Viszont a pénzelosztók feladata az, hogy a támo- 
gatásokat „rokonszenv- és politikamentesen” ítéljék oda. 

A romániai magyar szféra működéséhez jelentős, évről-évre növekvő támoga- 
tást biztosít a román állam. Ennek egy részét a Kisebbségi Tanács révén nyújtott, és a 
Communitas Alapítvány által megpályáztatott támogatási keret, másik részét pedig az 
egyes szakminisztériumok civil keretei jelentik. Bár a támogatás nagyságrendje nőtt, 
még mindig nem megfelelő. Ennek Somai szerint az egyik oka a gyengén teljesítő ro- 
mán gazdaság, a szegényes államkassza. Véleményem szerint egy másik lehetséges ok: 
a román állam még nem ismerte fel (nem akarja felismerni?) a civil társadalom haté- 
konyságát, nem igazolja vissza a civil szféra fontosságát. Indoklásként: még mindig 
várat magára a közalapítványok létrehozásáról rendelkező törvény, a személyi jöve- 
delemadó bizonyos százalékának felajánlási lehetőségét szabályozó jogszabály, és a 
sort folytathatnám, nemcsak uniós tagországok esetében, hanem számos kelet-közép- 
európai országban is évek óta működő példával. Ugyanakkor a román állam a civil 
szféra többszörös haszonélvezője: egyrészt társadalmi feladatokat vállal át az államtól 
vagy önkormányzatoktól, szolgáltatásokat végez, másrészt munkahelyeket teremt és 
hozzájárul az államkasszához azáltal, hogy valutát hoz az országba és adót fizet, har- 
madrészt pedig értéket termel. 

Somai kihangsúlyozza: mind a magyar, mind a román államtól származó támo- 
gatások exkluzív elosztó gazdája az RMDSZ, ami a presztízsépítő pozícióra, politikai 
klientúraépítésre ad lehetőséget. Utalva a Salat Levente által felvázolt, a civil szférát 
érintő hármas függőségi viszonyra (román állam, magyar állam, valamint RMDSZ), 
felhívja a figyelmet még két, igencsak fontos függőségi viszonyra: a kis- és középvál- 
lalkozók és az Európai Unió vonatkozásában, amelyek, mint potenciális támogatók, 
befolyásolják a civil szféra létét és működését. Igaz ugyan, hogy a romániai magyar 
vállalkozói szféra ma még túl szegény ahhoz, hogy hathatósan támogassa a civil szfé- 
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rát, de a jövőben civil szféránk egyik legfontosabb anyagi fenntartójává kellene válnia: 
„A romániai magyar civil szféra belső szellemi és anyagi erejének, az önállóságának a kialakításá- 
ban igen fontos tehát a vállalkozói szférával való kölcsönös együttműködés.” Ugyanakkor ezáltal 
a civil szféra nagymértékben mentesülhetne a politikai alárendeltségtől. 

Az európai uniós támogatási forrásokból civil szféránk szereplői pillanatnyilag 
nem képesek jelentősebb pénzösszegeket lehívni, és ennek több oka van. A legfonto- 
sabb oka az, hogy a pályázó a legtöbb esetben nem tud pályázati kérésével direkt mó- 
don a forrásokhoz fordulni, mert azoknak át kell menniük hazai döntési szférákon, és 
ebben az esetben érvényesül a szubjektivitás – állítja a szerző. Véleményem szerint az 
uniós forrásokból való pénzlehívásnak más akadályai is vannak: civil szféránk elszige- 
telten létezik és tevékenykedik, civil szervezeteink nagy része nem tart fent partner- 
ségi viszonyt sem hazai, sem magyarországi, sem uniós szervezetekkel, és ezért elesik 
a közös pályázás lehetőségétől, ami sok esetben kizáró jellegű feltétel. Ugyanakkor az 
is köztudott, hogy az uniós pályázatok túlnyomó többsége esetében a pályázónak 
rendelkeznie kell a projekt megvalósítási költségének egy részével (önrész), ami civil 
szervezeteink túlnyomó többségének ugyancsak jelentős problémát okoz. Az idegen 
nyelv ismeretének hiánya is számos esetben jelent gátló tényezőt, ugyanis a pályázat 
elkészítéséhez feltétlenül szükséges valamely tagország hivatalos nyelvének ismerete 
(általában angol, német vagy francia). És végül, de nem utolsósorban, jelentős hátrál- 
tató tényező, hogy a civil szervezeteink nem jutnak időben információhoz, hiszen 
nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával. 

Somai József tanulmánya második felében felállítja a romániai magyar civil 
szféra kórképét és a tennivalókat veszi leltárba. Civil szféránk mozaikállapotú, nehe- 
zen körülhatárolható, individuális egységekre széteső, gyakran széthúzó, szervezetlen 
entitás, melynek nincs átfogó ágazati rendszere. Ugyanakkor nem történt meg a civil 
közösségi identitástudat meghatározása, nem alakult ki a társadalmi szintű civil kont- 
roll szerepkör, hiányzik a belső erőn alapuló, önálló gazdasági háttér. Továbbá, a ro- 
mán állam támogatásának nagyságrendje nem elégséges, és sok esetben ez sincs ki- 
használva, a vállalkozói szféra nagy része képtelen a támogatásra, másik részében 
pedig nem alakult ki a támogatási magatartás (ennek törvénykezési okai is vannak). 
Ebben a helyzetben a civil szféránk képtelen az érdekérvényesítési és érdekképviseleti 
szolidaritásra, a szervezett önvédelemre, társadalmi szerepének betöltésére, a kontroll 
feladatának ellátására. És éppen ez az, ami szükségessé teszi a civil szférán belüli 
rendszerteremtést. „Létre kell hozni azokat a szervezési formákat, amelyek képesek lehetnek 
ezeknek a kérdéseknek a megoldására.” Mindezt úgy kell elvégezni, hogy a létrehozandó 
civil integrációs szerveződések ne sérthessék tagszervezeteik autonómiáját, tartsák 
tiszteletben azok teljes függetlenségét, és segítsék hozzá ezeket a jobb, eredménye- 
sebb működéshez. 

Tanulmánya befejező részében Somai József az integrációs civil szerveződés 
létrehozása melletti érveit sorakoztatja fel. Ezek közül a legfontosabbak: egy integráló 
civil szövetség (parlament) lehetőséget nyújt a romániai magyar civil társadalom iden- 
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titástudatának kialakulására; megteremti az érdekérvényesítési szolidaritás, a partner- 
ség lehetőségét; betöltheti a civil társadalmi kontroll szerepkörét; az önvédelem esz- 
köze lehet; megteremtheti tagjai számára az információhoz való hozzáférés egyenlő 
esélyét; ellátja a humán erőforrás képzésének szervezési szerepkörét; javaslatokat dol- 
gozhat ki a civil szférát érintő jogszabályozásra; érvényesítheti az önkéntességet, az 
egymás iránti felelősséget, a kölcsönös segítségnyújtást. Somai meglátása szerint, „a 
civil szféra távlati fejlesztése tudatos szervezettségre, stratégiai rálátásra, érdekérvényesítési szolida- 
ritásra, partnerségi szerep kialakítására vár”. 

A vitaindítóhoz hozzászólók többsége jogosnak tartja a Somai József által fel- 
vetett problémákat, elismerik, hogy a romániai magyar civil társadalom válaszút elé 
érkezett, szinte egyhangúan hangoztatják: szükség van a romániai magyar civil szerve- 
zetek egységes érdekképviseleti szervére. 

Bereczki Kinga szerint mivel az RMDSZ egyre inkább politikai síkon fejti ki 
tevékenységét, és ezáltal eltávolodott a civil szervezetek sajátos gondjaitól és céljaitól, 
a civil szervezeteket összefogó ernyő-szervezetnek át kell vennie az RMDSZ-től a 
civil szférának juttatott, magyar vagy román állami részről érkező támogatások keze- 
lését. Kihangsúlyozza, hogy egy ilyen típusú integráló szervezet csak akkor működhet 
eredményesen, ha bizalmi tőkével rendelkezik, ezért nagyon fontos, hogy tevékeny- 
ségét megbízható, elkötelezett és „a politikai közéletben szerepet nem vállaló” személyek 
koordinálják. A szervezet céljait a koordinációban, az információk szórásában, a fo- 
lyamatos tájékoztatásban, a képzésben, a partneri kapcsolatok kialakításának elősegí- 
tésében és a civil pénzalapok kezelésében látja. 

A civil integráció kérdéséről Bodó Barna is hasonlóképpen nyilatkozik Civil ön- 
épitkezés című tanulmányában: „meggyőződésem, amennyiben a romániai magyar civil szféra nem 
találja meg a szakmai/területi laza integráció módját, mind társadalmi szerepét, mind a civil szfé- 
rának szánt fonások hatékonyságát illetően csak hátránya származik belőle. Egyedüli kérdés: mi- 
kor ismeri fel minden illetékes – legyen civil, avagy politikai szereplő – ezen tétel igazságtartalmát?” 

Farkas Éva Civilek együtt című hozzászólásában pozitívan erősíti meg a civil in- 
tegrációs törekvést, mikor úgy nyilatkozik, hogy a romániai magyar civil szféra eléggé 
nagykorú ahhoz, hogy ernyősödjön. Szerinte az integráció szükségességét és létjogo- 
sultságát a vitaindító kiválóan indokolta. Éppen ezért fejtegetésének témáját a létre- 
hozandó szervezetre leselkedő lehetséges veszélyek és ezek kivédési módja képezi. 

Farkas Miklós is hasonlóképpen nyilatkozik az integrációs civil szervezet létre- 
hozásának szükségességéről, de felhívja a figyelmet arra, hogy mindezt nagy körülte- 
kintéssel és széleskörű konzultációval lehet csak elvégezni. 

Dr. Fleisz János hozzászólásában úgy véli, hogy „a romániai magyar civil társada- 
lom válaszút elé érkezett”. A politikum és civil szféra kapcsolatáról szólva a szerző az 
egyetlen járható útnak azt tekinti, ha romániai magyar civil szervezetek képesek az 
RMDSZ-szel egy általa „metapolitikus”-nak nevezett viszonyt kiépíteni, melynek lénye- 
ge, hogy a civil szervezetek nem vesznek részt a politika színterén folyó csatározások- 
ban, viszont az érdekvédelmi feladatok esetében az RMDSZ-szel közösen lépnek fel. 
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Okfejtésében nem foglal egyértelműen állást a civil integráció kérdése mellett, de hoz- 
zászólásának befejező részében mégis mintha emellett tenné le voksát: „Ezek együtt- 
működése által érhető el, hogy a romániai magyar társadalmi szervezetek kialakítsák saját jelleg- 
zetes helyüket és szerepüket napjaink bonyolult kérdéseinek megoldásában. „ 

Kósa András László A romániai magyar civil szféra természetrajzához című tanulmá- 
nyában elméleti fejtegetésbe kezd arról, hogy mit jelent a civil szféra egy kisebbségi 
társadalom esetében. A civil integrációs törekvésekkel kapcsolatban kifejti, hogy az 
EU-s támogatások megszerzése érdekében mindenképp szükség lesz a civil szféra 
rendszerré alakulására, hiszen olyan követelményeknek kell megfelelni, amelyek más- 
képpen nem teljesíthetők. A civil szféra rendszerének, az integrációs civil képződ- 
mény kialakulásában nem a gazdasági függetlenség a legfontosabb mozzanat, ehhez 
szükség van a közélet és a politika visszahódítására. Ez lehetetlen az oly sokat emle- 
getett „civil kurázsi” nélkül. Ennek a hiánya, „az alattvalói tudat- és lelkiállapotból kiemel- 
kedett egyén tömeges megjelenésének a hiánya” sokkal súlyosabb probléma, mint a civil 
szféra támogatásának kérdése. A politikum és civil szféra kapcsolatáról elmondja, 
hogy a civil szféra mindenkori feladata a hatalom visszaszorítása, és nem annak 
felváltása. Ha az RMDSZ demokratizáló hatást akar kifejteni a civil szféra irányába, 
akkor ezt nem úgy kell megtennie, „hogy civil szervezeteket hoz létre, hanem sokkal inkább 
biztosítja, hogy a romániai magyar civil szféra saját köreit kialakíthassa, saját feltételrendszerét 
megteremthesse.” 

Kötő József tanulmányában konkrét lépéseket, kész modellt vázol a civil szféra 
problémáinak orvoslására. A ’90-es évek elején kialakult politikai helyzet, Romániá- 
nak az európai integráció útjára való lépése után, a demokratikus parlamentarizmus 
meggyökerezését követően jelentősen megváltozott. Eljött az ideje újragondolni tár- 
sadalomépítésünk, és ezer belül érdekvédelmi szövetségünk struktúráit, és szét kell 
választani a politikai és társadalomszervezői funkciókat. A szerző elképzelése szerint 
egy olyan struktúra kialakítása a cél, amely „biztosíthatja a politikum mozgékonyságát, a 
parlamenti politizáláshoz szükséges rugalmas hatalmi jogosítványokat, a civil kontroll szerepét a 
politika szankcionálásában, s a modernizációt segítő civil társadalom szabad fejlődését”. Ehhez 
az RMDSZ döntéshozó testületének (SZKT) határozatára van szükség, amely felold- 
ja az átfedéseket, biztosítja az önszerveződő civil társadalom szabadságát és bekap- 
csolódási lehetőségét a politikai döntések előkészítésébe és meghozatalába. Ennek 
első lépése kell legyen a politikai érdekképviseletet ellátó RMDSZ és a civil szféra 
szétválasztása. Ez azt jelenti, hogy az Ügyvezető Elnökség a koordinációja alatt mű- 
ködő, társadalomszervező feladatokat ellátó főosztályok infrastruktúráját, költségve- 
tését átutalja egy országos legitimitással rendelkező, szakosodott, jogi személyiségű 
struktúra hatáskörébe, amelyet a SZET Állandó Bizottsága (az RMDSZ civil képvise- 
lőkből álló döntési testülete) nevez ki. A kinevezett szervezetek munkájukba bevon- 
ják az illető szakterületen működő helyi civil szervezeteket. A társult tag kötelezett- 
ségeit és működési feltételeit az Ügyvezető Elnökséggel kötött megállapodás tartal- 
mazza. A különböző szakterületekért továbbra is az ügyvezető alelnökök felelnek. A 
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SZET Állandó Bizottsága kibővül a társult tagok elnökeivel, és döntéseit konszen- 
zusos alapon hozza. Mindezek mellett létre kell hozni a Civil Társadalom Konzultatív 
Tanácsát (CTKT), melynek tagjai az ügyvezető alelnökök és a társult tagok elnökei. A 
testület határozatait konszenzusos alapon hozza. Ugyanakkor szükséges a támogatási 
rendszerek (mechanizmus, kuratóriumok) felülvizsgálata, hogy növekedjen a civil 
szféra döntési joga és felelőssége. Minden szakterület létrehozza saját erdélyi alkura- 
tóriumát, melynek tagjai az illető szakterületen tevékenykedő országos legitimitású 
alapítványok és egyesületek képviselői. A Kisebbségi Tanács alapjai fölött a CTKT 
által javasolt és a SZET által jóváhagyott kuratóriumok döntenek. Az átfedések, a túl- 
dimenzionált adminisztráció és működési keretek kiküszöbölése, valamint az infor- 
mációszolgáltatás biztosítása érdekében a támogatásokat adminisztráló testületekről a 
CTKT dönt. 

Lőrincz Zsuzsanna székelyudvarhelyi tapasztalatokból kiindulva jut el követ- 
keztetésére, hogy a központi érdekérvényesítő szervezet létrehozása „a legsürgetőbb ten- 
nivaló a civil szervezetek önálló és folyamatos működésének feltételeihez.” 

Jelen dolgozat szerzője a Magyar Kisebbség hasábjain megjelent tanulmányában, 
mely folyamatában enged rálátni – a civil társadalom fogalmi értelmezésétől a ma már 
létező konkrét civil szerveződésekig – arra, hogy egyes nyugat- és közép-kelet-európai 
társadalmakban milyen konkrét lépések születtek a civil integráció terén, egyértelmű- 
en az egységes érdekképviselet mellett foglal állást: „Egyre duzzado civil társadalmunknak 
tovább kell lépnie a spontán szerveződés szintjéről egy magasabb szintre, a tudatos szervezés és ko- 
ordinálás szintjére. Csak ez a struktúra biztosíthatja az érdekképviseletet és érdekvédelmet, követ- 
kezésképpen: csak ez a struktúra biztosíthatja civil társadalmunk fennmaradását.” 

A hozzászólók elsöprő többsége egyértelműen a civil integráció mellett teszi le 
voksát. Leszámítva a Kötő József – az RMDSZ-nek a továbbiakban is meghatározó 
szerepet biztosító – elképzelését, az elképzelések között nincsenek túlságosan nagy, 
alapvető eltérések. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy egyetlen okfejtésben sem úgy 
jelenik meg az elképzelt civil integrációs képződmény, mint ami az RMDSZ ellen 
vagy annak helyébe szerveződne. Sőt, kifejezésre jut, hogy a két intézmény egymást 
segítve, egymást kiegészítve tud eredményes munkát kifejteni. Viszont csak a kettő 
közötti egyenlő partneri viszony, a kölcsönös elismerés és megbecsülés hozhatja el 
erdélyi magyarságunk számára a nyugodt, békés demokráciát, a biztos megmaradást. 

4. Változások a civil szférát érintő jogszabályokban 

Miközben a romániai magyar civil szféra az integrációs kérdések, az egységes 
civil érdekképviselet körül kialakult vitától volt hangos, több a civil szférát direkt mó- 
don érintő törvénytervezet, kormányhatározat látott napvilágot. Ezek közül hármat 
fogok röviden ismertetni. 

A három közül a legsúlyosabb a 2003-as évi 37. számú kormányrendelet, mely 
alkotmányellenes, több pontban is sérti a civil szféra jogait, és mely ellen több mint 
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200 civil szervezet és 3 parlamenti párt is tiltakozott (Nemzeti Liberális Párt, Demok- 
rata Párt, RMDSZ). Az említett kormányrendelet alkotmányellenes azáltal, hogy egy 
civil szervezet bejegyzése esetében kötelezővé teszi a működési terület függvényében 
az illetékes szakágazati minisztérium vagy kormányzati intézmény engedélyezését, és 
ez ellentmond Románia alkotmánya 37. cikkelye első bekezdésének, mely kimondja, 
hogy Románia minden állampolgárának joga van a szabad társulásra. Ezáltal lehetővé 
teszi a kormányzat kontrollját a civil szféra felett, ugyanakkor visszalépést jelent 
nemcsak a hatályban lévő 2000-es évi 26. kormányrendelethez képest, hanem a 2000- 
ig érvényben lévő 1924-es évi (!) 21-es törvényhez képest is. Az 1924-es évi 21. 
törvény is tartalmaz hasonló rendelkezését, de kimondja, a szakminisztérium jóvá- 
hagyása konzultatív jellegű, a bíróság a szakminisztériumi elutasítás ellenére is 
elrendelheti a civil szervezet bejegyzését. A szakminisztériumi jóváhagyás kötelező 
volta a bírói hatalom semmibevételét is jelenti azáltal, hogy a civil szervezetek bejegy- 
zésének jogát részlegesen kiemeli a bíróságok hatóköréből. 

A jogszabály korlátozó, amikor úgy rendelkezik, hogy a központi és helyi költ- 
ségvetésből csakis a közhasznú civil szervezetek részesülhetnek támogatásban. 
Ugyanakkor a közhasznúsági minősítést csakis az állami hatóságok bocsáthatják ki. 
Ez lehetővé teszi a hatalom számára a politikai klientúraépítést a civil szervezetek kö- 
rében, a hatalmat kiszolgáló civil szervezetek létrejöttét, ami ellentmond a demokra- 
tikus állam és a szabad, független civil szféra elveinek. 

A jelzett rendellenességek (központi és helyi költségvetési keretekhez való hoz- 
záférés korlátozása, a szakminisztériumi engedélyezés kötelezettsége), továbbá a poli- 
tikai pártok finanszírozását szabályozó törvény elfogadása (a későbbiekben tárgya- 
lom), amely lehetővé teszi, hogy civil szervezetek politikai pártokat anyagilag támo- 
gassanak, oda vezethet, hogy új civil szervezetek csak akkor kapnak szakminisztériu- 
mi jóváhagyást a bejegyzéshez, a létezők pedig csak akkor kapnak közhasznú minősí- 
tést, ha anyagilag is elkötelezik magukat a hatalmon lévő pártok valamelyike mellett. 

A tiltakozást aláíró civil szervezetek és politikai pártok képviselői azt kérik a 
kormánytól, hogy még hatályba lépése előtt vonja vissza ezt a kormányrendeletet. 
Amennyiben a kormány nem teszi meg ezt a lépést, a tiltakozók törvény útján támad- 
ják meg a jogszabályt az Alkotmánybíróságnál. 

Negatív hatású lehet a romániai civil szférára a politikai pártok finanszírozását 
szabályozó törvény módosítása is. A törvényt kiegészítő tervezetbe, Antonie Iorgo- 
van SZDP-szenátor javaslatára, bekerült egy olyan passzus, mely lehetővé teszi a civil 
szervezetek számára a politikai pártok finanszírozását. Javaslatát a szenátor azzal in- 
dokolta, hogy ha a civil szervezetek nem finanszírozhatnak politikai alakulatokat, 
megszakadhat a két szféra közötti kapcsolat. Szem előtt tartva a civil szervezetek jel- 
lemzőit (a közjó szolgálata, értékek mentén szerveződés, apolitikus jelleg), ez a tör- 
vénymódosítás ellentmond a civil szféra alapelveinek. A problémának etikai vetülete 
is van, hiszen a politikum attól a szférától várja el az anyagi támogatást, amelyet neki 
kellene támogatnia, s alig teszi. Ha a törvény hatályba lép, a politikai pártok előtt szá- 
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mos új indirekt finanszírozási forrás nyílhat meg. Egyrészt ott vannak az állami tulaj- 
donú vállalatok, pénzügyi intézmények pénzalapjai, másrészt viszont ezáltal megvaló- 
sulhat a politikai pártok külföldi anyagi támogatása. Erre a „pénzmosásra” szemelték 
ki a civil szférát. 

Végül pedig szólnom kell 2003/18-as számú kormányrendeletről, mely a tévé- 
és rádióilletéket szabályozó törvényt módosította. Mindenekelőtt jelzem, maga a kor- 
mányrendelet formai szempontból legalább két okból alkotmányellenes. Egyrészt a 
korábbi, a kormányrendelet által módosított jogszabály sarkalatos törvény, így azt 
nem lehet kormányrendelettel módosítani, másrészt pedig, mikor a parlament felha- 
talmazta a kormányt, hogy a parlamenti vakáció idején rendeleteket hozzon, ez nem 
szerepelt a jóváhagyottak listáján. A törvényt módosító eredeti változat értelmében 
minden román jogi státussal rendelkező intézmény havi 400-400 ezer lej tévé- és rá- 
dióilleték kifizetésére köteles, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e vagy sem tévé- 
vagy rádiókészülékkel, valamint attól, hogy igénybe veszi-e vagy sem a közszolgálati 
médiumok szolgáltatásait.2 A kormány indoklásként az európai uniós normákhoz 
való igazodást, valamint azt hozta fel, hogy az adókötelesség általánossá tételével 
csökkenhet az adócsalások mértéke. 

Nézzük meg a rendelet hatását a magyar civil szférára. Jelenleg Romániában 
mintegy 2000 bejegyzett magyar civil szervezet létezik. Eszerint csupán a magyar civil 
szervezetek évi több mint 19 milliárd lejt fizetnének ki az Országos Rádiótársaság és 
az Országos Televíziótársaság számlájára. Ha figyelembe vesszük, hogy a román ál- 
lam a Communitas Alapítványon keresztül 2003-ban 36 milliárd lejjel támogatja a 
romániai magyar civil szférát, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen ennek az 
összegnek a felét vissza is venné. Tudni kell, hogy vannak olyan civil szervezeteink, 
amelyek évi költségvetése alig haladja meg, vagy el sem éri a 10 millió lejt. Továbbá 
képtelenség, hogy olyan személyek fizessenek illetéket, akik sem tévékészülékkel, sem 
rádióval nem rendelkeznek. És egyáltalán: senkit nem lehet rákényszeríteni egy szol- 
gáltatás kötelező kifizetésére. A törvény visszásságát jelzi az is, hogy számos esetben 
több civil szervezet működik ugyanazon cím alatt, közös infrastruktúrával, de minde- 
nik köteles volna kifizetni a szóban forgó illetéket. Az is, amely valakinek a magánla- 
kására van bejegyezve, ahol az állampolgár egyszer már fizetett. 

A civil szervezetek, románok és magyarok egyaránt, nagy felháborodással fo- 
gadták a rendeletet. Velük együtt tiltakoztak egyes politikai alakulatok is, köztük az 
RMDSZ is. Számos tiltakozó nyilatkozat született, aminek következtében a kormány 
kénytelen volt visszakozni, és felmentette a civil szervezeteket és az alacsony jövedel- 
mű családokat a fizetés kötelezettsége alól.3 

A jelenlegi kormány egyáltalán nem bánik kesztyűs kézzel a romániai – és ezen 
belül a romániai magyar – civil szférával, miközben figyelmen kívül hagyja az Euró- 
pai Kormányzás Chartáját, amely előírja, hogy egy adott jogszabály megalkotása előtt 
konzultálni kell a törvény által érintettekkel. A Năstase-kormány, megkerülve a civil 
szférát, húsba vágó intézkedéseket hoz. Miközben a környező országok kormányai 
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közalapítványokat, civil alapokat, adókedvezményeket, „civilbarát” törvényeket alkot- 
nak, addig a román kormány korlátozó, alkotmányellenes, „civilellenes” jogszabályok 
megalkotásával „jeleskedik”. 

6. Az V. Civil Fórum és sajtóvisszhangja4 

Együttműködés, érdekvédelem és szakmaiság a civil szférában címmel 2003-ban is meg- 
szervezésre került a romániai magyar civil szféra képviselőinek immár hagyományos- 
sá vált éves fóruma. A színvonalas rendezvény ez évben is nagy népszerűségnek 
örvendett. A hazai résztvevők mellett szép számban akadtak magyarországi 
meghívottak is, sőt a fórumnak vajdasági résztvevője is volt. A kétnapos rendezvényt, 
mint említettem, megtisztelte jelenlétével Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, 
aki Mit tehet az erdélyi magyar politikum az erdélyi magyar civil szféráért címmel tartott elő- 
adást, valamint Kelemen Hunor, a SZET elnöke, aki A politika és a civil szektor kap- 
csolata kisebbségi társadalmunkban címmel tartotta meg a vitafórum egyik vitaindító 
előadását. 

A kétnapos rendezvény témánk szempontjából legfontosabb mozzanatai: Mar- 
kó Béla és Kolumbán Gábor előadásai plénumban, Kelemen Hunor és Somai József 
vitaindító előadásai, valamint a Gazdasági Civil Parlament megalakulása. 

A szövetségi elnök előadásában kihangsúlyozta, hogy ellentétben a ’90-es évek 
elejével, mikor tulajdonképpen a romániai magyar politikának és civil szférának egy- 
aránt az RMDSZ jelentette a keretet, a romániai magyar társadalomban kialakult egy 
egészséges tagolódás, megjelent egy jól működő, erősödő civil szféra. Ahhoz, hogy a 
politikum és a civil szféra közti viszonyról lehessen beszélni, fontos tisztázni, hogy 
mit is jelent a romániai magyar politikai és civil szféra. Markó Béla felfogásában a ro- 
mániai magyar politika egyrészt az RMDSZ-t jelenti (annak parlamenti frakcióit, a 
megyei és helyi önkormányzati képviseletet, a szövetség saját testületeit), másrészt pe- 
dig mindazokat, akik nem az RMDSZ-en belül, hanem az állami intézményrendsze- 
rekben tevékenykednek. A civil szó értelmének meghatározásánál a szövetségi elnök 
az Értelmező Szótár által megadott jelentéseket sorolta fel (polgári, nem katonai, 
egyenruhát viselő szervezethez nem tartozó), és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek- 
ben „nem ez, nem az” típusú, tagadással történő meghatározásokban egy ellenőrzött 
társadalom képe tükröződik. A civil társadalom lényege, hogy ellentétben a politiká- 
val, a szabadság, a mindenfajta hierarchiával történés szembefordulás szférája. Markó 
Béla megítélésében a két szféra közötti együttműködés eszköze a kommunikáció, a 
konzultáció. A politikum feladata, hogy a civil szféra számára civilbarát jogi környe- 
zetet biztosítson, és elő kell teremtenie a működéséhez szükséges kereteket. A kon- 
zultációnak vannak spontán és szervezett formái. A szövetségi elnök szerint az 
RMDSZ a szervezett konzultáció formáit elvileg megteremtette, de ezt működtetni is 
kell. Ilyen szervezett konzultációs forma a SZET, mely az RMDSZ egyik legfonto- 
sabb döntéshozó testülete, de ilyenek a Területi Egyeztető Tanácsok is. 
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A továbbiakban Markó Béla a civil szervezetek számára elérhető forrásokról, 
illetve a pénzelosztás módozatairól beszélt. Elismerte, hogy a civil szféra számára el- 
érhető anyagi források nagyon szűkösek, és hogy ezen az állapoton változtatni kell. 
Ugyanakkor kimondta, hogy a civil szféra rendelkezésére álló forrásokat a civileknek 
kell elosztaniuk, ők maguk kell döntsenek a pályázatok sorsáról. Példaként az Illyés 
Közalapítvány romániai alkuratóriumát, valamint a Communitas Alapítvány szaktes- 
tületeit hozta fel. Kifejtette, hogy az Illyés Közalapítvány esetében nyolc szaktestület 
létezik, amelyek keretében 106 személy dolgozik a pályázatok elbírálásán. Az alkura- 
tórium héttagú, többségében politikusokból álló testület, melynek azonban nincs joga 
felülbírálni, megvétózni a szaktestületi döntést. Hasonló rendszer szerint működik a 
Communitas Alapítvány is, melynek keretében öt szaktestület létezik. 

Előadása befejezésében Markó Béla kifejtette, hogy a civil szervezetek kérdése 
nem csupán mennyiségi, hanem egyre inkább minőségi kérdés. A romániai magyar 
társadalomnak minőséginek kell lennie, ha nem vesztesként kíván csatlakozni az 
Európai Unióhoz. Ez pedig attól is függ, hogy képesek leszünk-e. kiépíteni egy 
modern, igényes és minőségi civil társadalmat. Mindannyiunk érdeke az, hogy az 
általunk épített szabad és minőségi társadalom ne lehessen ellenőrzött társadalommá 
tehető, ne kelljen a civil társadalmat tagadólag megfogalmazni, és arról beszélni, hogy 
civil az, aki nem visel egyenruhát. 

Kolumbán Gábor, a Civitas Alapítvány elnöke, előadásában két aktuális prob- 
lémára hívta tel a figyelmet. Ha kellőképpen odafigyelünk az erdélyi magyarság életé- 
ben lejátszódó eseményekre, az utolsó népszámlálási eredményekre, valamint a köz- 
vélemény-kutatások előrejelzéseire, levonhatjuk azt az egyértelmű következtetést: 
„nemzeti közösségünk a legjobb úton halad, hogy politikai képviseletét kivonja a román parlament- 
ből''. Egy másik reális probléma pedig – amit éppen a civil szervezetek éreznek a leg- 
jobban – az, hogy a politikum, a politika színterén történő fokozatos térvesztésére 
adott válaszként egyre inkább rátelepszik a civil szférára, fékezve annak fejlődését. 
Ezt a civil szféra úgy éli meg, hogy a politikum kontrollálni próbálja, elvon bizonyos 
anyagi és humán erőforrásokat a civil szférától. Vagyis a két szféra viszonyát nem a 
partnerség, egymás elfogadása és tisztelete határozza meg, hanem az alárendeltségi, a 
negatív értelemben vett függőségi viszony, a civil függősége a politikummal szemben. 
Ennek a kettős problémának az összetevői: a kommunikációt gátló tényezők és min- 
ták jelenléte, ami abból adódik, hogy a politikus úgy beszél a civilekkel, mintha poli- 
tikussal állna szemben, a civil meg úgy szólítja meg a politikust, mintha az civil lenne. 
Éppen ezért először arról kellene a két félnek beszélnie, hogy hogyan kommunikáljon 
egymással a két szféra, milyen magatartási formákat várnak el egymástól. 

További, ennél is súlyosabb az etikai paradoxon problémája, amit úgy lehet 
megfogalmazni, „hogy a politikusok esetében nem tudjuk elviselni a cél és az eszköz közötti 
ellentmondásnak az evidenciáját”. Max Weber szerint az etikának két egymással látszólag 
ellentétes értelmezése létezik. Az egyik a lelkiismeret-etikai megközelítés, ami azt 
tartja, hogy amit az egyén lelkiismerete jónak tart, és amit az egyén és a gondviselés 
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közötti kapcsolat legitimál, az a helyes dolog. A másik viszont a felelősségetikai meg- 
közelítés, ami szerint egy dolog, hogy mi volna jó az evangélium szerint, de a kérdés 
az, hogy mit lehet ebben a világban tenni, és ha nekem kell döntenem, cselekednem 
és eszközöket használnom, akkor milyen felelősséggel tudok ezekhez az eszközökhöz 
nyúlni, és mi lesz a következménye az én cselekedeteimnek. Max Weber szerint a lel- 
kiismeret-etikai megközelítésből cselekvő politikusok sok esetben felelőtlenek, a fele- 
lősségetikai megközelítés pedig előbb-utóbb komoly lelkiismereti problémákat okoz. 
Mindez pedig azért okoz problémát a romániai magyar társadalomban, mert nincs 
meg, vagy ha megvan, nem ismerjük el azt az autoritást, amely képes felmenteni a po- 
litikust ezen etikai paradoxon terhe alól. Ennek az autoritásnak a hiányát az okozza, 
hogy az RMDSZ miután szakított az eredeti céljaival (érdekképviselet) és pártpolitikai 
pályára lépett, nem jelent meg az az autoritás, amely a közösséget újra képviselni tud- 
ná, amely legitimálná az RMDSZ politikai cselekvéseit. Ennek oka, hogy kisebbségi 
társadalom vagyunk, ezt a folyamatot egy többségi társadalom esetében helyettesíti az 
általános titkos szavazásokkal kialakuló egyfajta közösségi akarat, érdek. Markónak 
válaszolva Kolumbán azt állítja, hogy a szövetségi elnök nagyon téved, amikor úgy 
érvel, hogy a SZET egy legitimációs testület, ugyanis a legitimáció lényege éppen az, 
hogy az kívülről jön és nem egy szervezet belső struktúráiból. 

Kolumbán – a steineri megközelítés értelmében – felidézi, hogy az emberi tár- 
sadalom fejlődése során három szférára tagolódik: szellemi-kulturális, jogalkotás és 
gazdasági szféra. Mindhárom szféra autonóm, mindháromban mások a törvények, 
mások a magatartási formák. A probléma az, és ez kisebbségi társadalmakban foko- 
zottabban jelentkezik, hogy a három szféra között aszimmetria van, jelenleg a gazda- 
sági szféra dominálja mind a politikai, mind a szellemi-kulturális szférát, még akkor is, 
ha ezt politikusaink nem akarják elismerni. Éppen ennek a dominanciának a követ- 
kezménye, hogy az erdélyi magyarság nem rendelkezik egy olyan szellemi-kulturális 
autoritással, amely megoldja a legitimációs problémát, a politikai mandátum, a célkép- 
zés, a cél és eszköz közötti ellentmondást. 

Előadása befejező részében a Civitas elnöke megoldási javaslatokat vázolt. A 
legfontosabb: a civil szféra és a politikum között minél hamarabb kölcsönös bizal- 
mon alapuló partnerségi viszony alakuljon ki, aminek első feltétele a civil szféra füg- 
getlensége, eltávolodása a politikumtól. El kell érni azt, hogy a politikum semmilyen 
szinten ne avatkozzon bele a civil szféra életébe, még abban a formában sem, hogy 
ellenőrzést gyakoroljon a civil szféra számára elérhető pénzkeretek elosztási mecha- 
nizmusa fölött. „A szubszidiaritás arról szól, hogy én a pénzt odaadtam neked, mert támogat- 
lak, s mivel az ellenőrzésnek bizonyos törvényes, a törvények által meghatározott keretei működ- 
nek, nem megyek oda személyesen, és nem akarom személyesen ellenőrizni azoknak a forrásoknak 
az elosztását”. A forrásokról szólva Kolumbán Gábor hangot adott annak a vélemé- 
nyének is, miszerint bár az Illyés Közalapítvány és a Communitas Alapítvány eseté- 
ben szaktestületek vannak, a fő kérdés: ezeket ki nevezte ki, mekkora beleszólása, 
befolyása volt a politikumnak a személyek kinevezésébe. Az előadó javaslatainak 
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sorát azzal fejezte be, hogy mindenképp egy integráló intézményi formára van szük- 
sége a civil szférának, hiszen a civil szféra kell felhatalmazzon egy olyan csoportot, 
amely majd partnerként tud tárgyalni politikusainkkal. Mert az nem párbeszéd, hogy a 
politikusok mondják meg, hogy a civilek mit gondoljanak, mit kellene cselekedjenek, 
továbbá az sem jó, ha ők döntik el, milyen törvényekre, támogatásokra, stb. van szük- 
sége a civil szférának. A romániai magyar civil szférának is el kell jutnia oda, hogy a 
politikum méltó partnere legyen a párbeszédben. 

A két előadás nagy visszhangot váltott ki, és számos vitához szolgált kiinduló 
alapul. Ugyancsak vitát gerjesztett a délutáni vitafórum két nyitó előadása is, melyeket 
Somai József és Kelemen Hunor tartottak meg. 

Somai József A politikai és a civil szféra kapcsolata kisebbségi társadalmunkban című 
előadásában számos aktuális kérdést feszegetett. Előadásából a legfontosabb részle- 
teket emelem ki. 

Az előadó azzal indított, hogy bár pozitív társadalmi jelenség a civil szféra, létét 
paradoxonok tömkelege veszi körül. A civil szervezetek szabadságának állandó korlá- 
tai szellemi és anyagi, szakmai és pénzügyi természetűek. Egy másik paradoxon, hogy 

a nonprofit szervezetek céljai ugyan közérdekűek és közhasznúak, de ennek leple 
alatt visszaélések születhetnek és születtek is. A civil szervezetek szakágazati megosz- 
lásának arányairól szólva az előadó megállapította, hogy a kezdetekhez képest je- 
lentős javulás észlelhető, de még mindig hiányoznak azon szervezeteink, amelyek 
alkalmasak a civil társadalmi kontroll szerepének betöltésére. Ennek tulajdonítható, 
hogy a romániai civil szervezetek életében nem igazán ismert a tiltakozás a hatalom 
visszaéléseivel szemben. Egy másik paradoxon az izoláció paradoxona, vagyis az, 
hogy a romániai magyar civil szféra kapcsolata a román civil szférával, annak forrás- 
és képzésközpontjaival esetleges. Az előadó az „altatás paradoxonának” nevezi azt, 
amit egyesek fennhangon hirdetnek, hogy hagyjuk a civil szférát spontánul működni, 
alakulni, „ne vegyük el a civil szféra szabadságát”. Magyarán „altassuk” civiljeinket, mert 
civil partnerségi és képviseleti rendszer, civil kontroll nélkül könnyebben és veszély- 
telenül kezelhető a civil szféra, alkalmasabb a kiszolgáltatottságra, alárendeltségre. A 
továbbiakban az ERMACISZA elnöke civil szféránk függőségi viszonyait tárgyalja – 
de erről már esett szó. 

Előadásának befejező, a civil integráció kérdéseit taglaló részét Somai József 
egy Lőrincz József politológustól vett idézettel indítja: „A civil szféra nem a spontánul 
«alulról» kialakuló önszerveződés. A civil világot igenis szervezni kell. És ha hatékony akar lenni, 
akkor nem spontán, hanem bürokratikus. A civil társadalom már nem morálfilozófiai probléma – 
a civil szféra menedzsmentje foglalkozik vele...” Vagyis kell a – bürokratikus – akarat: ott 
van a bejegyeztetés, a törvény előtti pénzügyi felelősség, a pályázás és elszámolás, stb. 
A sikerhez, a fennmaradáshoz pedig menedzsment, képzés, szakmai felkészültség, 
kapcsolatrendszer, stb. kell, ami viszont elképzelhetetlen szolidaritás és együttműkö- 
dés nélkül. Mindezek megteremtése érdekében van szükség a civil integrációs törek- 
vésekre, az egységes civil érdekképviselet létrehozására. 
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Kelemen Hunor vitaindítóját a civil szféra, civil szervezetek meghatározási kí- 
sérleteivel, a fogalom rövid történeti áttekintésével indította. Szerinte a civil szerveze- 
tek legfontosabb ismérve a jövőorientáltság kell legyen, még akkor is, ha fő célkitűzé- 
sük az értékőrzés, értékmentés, értékátadás. Képesek kell legyenek az általuk képvi- 
selt közösség életképességének növelésére és ennek érdekében hajlandóak kell legye- 
nek a társadalom más szegmenseivel (politikum és gazdaság) történő együttműködés- 
re. „A civil szféra nem törekszik sem a politikai, sem a gazdasági elit helyébe lépni, de velük part- 
nerként képes együttműködni”. A függőség-függetlenség problematikája szerinte helytelen 
kérdésfelvetés, ha ezzel a fogalompárral próbáljuk leírni a politikum-civil szféra vi- 
szonyt, mert egy liberális demokráciában a civil szervezeteknek a politikumtól vagy a 
kormányzattól való függetlensége olyan ideál, amely felé lehet közelíteni, de elérni 
nem. Csakis zárt rendszerek esetében beszélhetünk függetlenségről, a társadalom pe- 
dig köztudottan nem zárt rendszer. Kelemen Hunor szerint a helyes kérdésfelvetést a 
kiszolgáltatottság-partnerség viszonyban kell tárgyalni. Ebben az esetben egyértelmű 
az, hogy a civil szféra kiszolgáltatottsága a politikumnak vagy a gazdaságnak nem jó 
és nem is elfogadható. A politikum, állam és civil szféra viszonya partneri kell, hogy 
legyen, mellérendeltségi viszony, ahol kölcsönös függőségek léteznek ugyan, mert el- 
képzelhetetlen a teljes függetlenség, amíg az állam biztosítja a civil szféra működésére 
a támogatást. Ugyanakkor a politikum is függ a civil szférától, ugyanis ebből is meríti 
legitimációját, és a civil szféra sok esetben forrásként is szolgál a politikum számára 
(humánerőforrás és szakértők tekintetében). Az is tény, hogy ez a partneri viszony 
nem alakul ki egyik napról a másikra, ugyanis a két szféra más mechanizmusok sze- 
rint működik. Míg a politikai szféra a hatalom megszerzésének, gyakorlásának és 
megtartásának logikáját követi, addig a civil társadalom az értékmegőrzés, értékáta- 
dás, értékteremtés logikáját követi. 

Az erdélyi magyar civil szféra és a politikum viszonya nagyon sajátos. Ez abból 
adódik, hogy az RMDSZ megalakulásának pillanatától kettős szerepet vállalt: a romá- 
niai magyarság politikai képviselete és a civil szférára jellemző társadalomépítő, 
önszervező feladatokat is ellátott. Ez a kettősség főleg az 1990–1996-os periódusra 
volt jellemző. Ebben a periódusban a két szféra viszonya konfliktusmentes volt, hisz 
az RMDSZ úgy politizált, olyan eszközöket használt a parlamenti politizálása során, 
amilyeneket bármilyen civil szervezet használ. Ezt követően viszont a két szféra kap- 
csolata egyre feszültebbé vált, ugyanis az RMDSZ az 1996-os kormányra kerülése 
után egyre inkább a politikai logika elveit kezdte követni. 

Kelemen Hunor végül megfogalmazta azt is, hogy tulajdonképpen a SZET 
sem 1999 előtt, sem azt követően nem tudott teljesen megfelelni a neki szánt feladat- 
nak, de ennek ellenére úgy érzi, hogy a legjelentősebb kérdésekben teljesített. Éppen 
ezért a SZET-et továbbra is olyan keretnek tartja, amelyet érdemes kihasználni. Fon- 
tos, hogy a SZET-en belül ne a politika diktáljon ezután sem, miként az eddigiekben 
volt, annak ellenére, hogy elnöke politikus (Kelemen Hunor – a szerző megj.). Az 
1999-es és a 2003-as kongresszusok bővítették a SZET hatáskörét, így már szerepet 
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kapott a forráselosztásban is. Éppen ezért az előadó visszautasította Kolumbán Gá- 
bor azon vádját, miszerint az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának szak- 
testületeibe az RMDSZ vagy az ehhez társult civil szervezetek delegálnának tagokat. 
A SZET-be ugyanis kérték felvételüket olyan civil szervezetek is, amelyeket nem az 
RMDSZ hozott létre és nem is társszervezetei ennek. Ez azt bizonyítja, hogy akik a 
civil szféra részéről nyomást akarnak gyakorolni a politikai döntéshozatalra, akik dön- 
teni akarnak az RMDSZ különböző struktúrái nevesítésének kérdésében, akik forrás- 
elosztásról akarnak dönteni, azoknak megvan ez a lehetőségük a SZET keretein 
belül. Ez a partneri viszony pedig folyamatosan alakítható, hisz mindkét fél érdeke a 
konfliktus- és feszültségmentes együttműködés. 

Az V. Civil Fórum egyik fontos mozzanata volt a Gazdasági Civil Parlament 
megalakításának bejelentése. A 2002-es Civil Fórum gazdasági szekcióinak résztvevői 
felhatalmazták a Romániai Magyar Közgazdász Társaságot (RMKT) és a Romániai 
Magyar Gazdák Egyesületét (RMGE) arra, hogy dolgozzák ki a Gazdasági Civil Par- 
lament tervezetét. A felkérésnek eleget téve a két szervezet bemutatta a tervet, amit a 
szekció résztvevői jóváhagytak. A Gazdasági Civil Parlament önkéntes alapon ma- 
gába tömöríti a romániai magyar gazdasági civil szervezeteket. Célja a kölcsönös se- 
gítségnyújtás a gazdasági civil szervezetek között, a szolidaritás fokozása, a közvetítő 
szerep betöltése a hatóságok és szakágazati civil szektor között, javaslatok kidolgo- 
zása a civil szférát szabályozó törvénykezésekre vonatkozóan, a különböző kisebb- 
nagyobb szervezetekben szétszóródó erők közös cél megvalósítása érdekében törté- 
nő összefogása, érdekvédelem és érdekkérvényesítés ellátása, kölcsönös információ- 
csere, szakképzés szervezése. A javaslatot 22 gazdasági civil szervezet fogadta el. 

A Civil Fórumon résztvevők tudomást szereztek arról is, hogy létrejött egy tíz 
civil szervezetből álló kezdeményező testület is, mely felhívásban fogalmazta meg 
azokat az érveket, amelyek a civil integrációs törekvések szükségességét indokolják. A 
kezdeményezők szerint olyan struktúrát kell létrehozni, amely egyszerre képes ellátni 
a társult szervezetek egyeztető és érdekképviseleti feladatait. A Civil Egyeztető Fó- 
rum ugyanakkor intézményes háttérként szolgálna a civil társadalmi kontroll szerep- 
kör betöltésére, és a romániai magyar civil szféra érdekeit képviselné az illetékes 
hatalmi intézmények felé – áll a felhívásban.5 

Befejezés 

Dolgozatom bevezető soraiban azt írtam, hogy nehéz feladatra vállalkoztam. 
Kijelentésem súlyát csak most érzem igazán, mikor a befejező sorokat írom. Össze- 
gezni mindazt, ami egy év alatt történt a romániai magyar civil szféra életében, ezt 
próbáltam jelen tanulmányommal megvalósítani. Hangsúlyozom, hogy a teljesség 
igénye nélkül tettem mindezt, sőt több esetben szubjektivitásom is szerepet játszott 
egyes események, történések fontosságának megítélésében. 
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Következtetéseket kellene megfogalmaznom – ez sem könnyű feladat, főleg ha 
arról van szó, hogy mindezt egy pár sorban kell megtenni. Ami bizonyos: a romániai 
magyar civil szférán belül elindult egy pozitív folyamat, aminek a végét még nem 
lehet látni. De talán nem is a végkifejlet most a fontos, hanem maga a folyamat, az 
öntudatra ébredés, a „nagykorúvá válás” ténye. Ez pozitív és ugyanakkor nagyon 
szükséges fordulópontot jelent, hiszen civil társadalmunk a romániai magyarság jövő- 
je számára meghatározó tényező. Megmaradásunk egyik nagyon fontos eleme, hogy 
civil társadalmunk képes lesz-e a jövőben életképes, jövőorientált, alkotó és cselekvő 
helyi közösségeket teremteni. Erre mostani állapotában nem bizonyult túlságosan 
sikeresnek. Ennek a civil szféra tudatában van, és talán éppen ennek tulajdonítható 
útkeresése, a „hogyan tovább?” kérdésre való válaszkeresése. Ehhez a válaszkeresés- 
hez járulhatunk mindannyian hozzá, ha elmondjuk véleményeinket, leírjuk gondola- 
tainkat, egyszóval bátor civilekként szolgáljuk a szabadság szféráját. Csak így érhetjük 
el azt, hogy egy igazán szabad, partnerként elismert, jobb, eredményesebb és hatéko- 
nyabb civil szférát építsünk. 

1 A dokumentumtervezet szövege több magyarországi honlapon megtalálható: www.nonprofit.hu., 
www.civilegyuttmukodes.hu.,www.ekormanyzat.hu. 
2 A jogszabály értelmében az illeték kifizetése alól mentesülnek a külképviseletek, az állami öregottho- 
nok, kórházak, rendelőintézetek, a katonai egységek, az oktatási intézetek, az árvaházak, valamint a 
közszolgálati rádió- és tévétársaság alkalmazottai és a nyugdíjasok. 
3 Továbbra is illetékkötelesek maradtak a gazdasági szféra szereplői. 
4 A taglalt esemény 2003. május eleji, de mivel szorosan ide kapcsolódik, és mert az évkönyv lezárása 
ezt lehetővé tette, foglalkozunk vele. 
5 Az V. Civil Fórum nem ért véget a szekcióülések kiértékelésével és a munkálatok bezárásával, a helyi 
és országos sajtó még napokig foglalkozott a témával. Így a kolozsvári Szabadság napilap május 5-i 
számában Civil Fórum 2003 Kolozsváron címmel számol be a fórumon történtekről. A Krónika napilap 
sem ment el szótlanul a rendezvény mellett, és május 5-i számában két cikket is a fórumon történtek 
ismertetésére szán. Megalakult a gazdasági civil parlament címmel összefoglalót közöl a fórumon történ- 
tekről. Lázár Lehel, a cikk írója, nagy hangsúlyt fektet írásában a Kolumbán Gábor, valamint a Markó 
Béla és Kelemen Hunor által megtartott előadásokra. 
Ugyancsak a Krónikában közölt vezércikket Bakk Miklós politológus, újságíró is. Írásában arra a megál- 
lapításra jutott, hogy a kolozsvári civil tanácskozás nem volt a politikum ínyére, ami a fórumon elhang- 
zott politikai beszédekből is egyértelműen kitűnt. Véleménye szerint a szövetségi elnök előadása né- 
hány általánosság megfogalmazásában merült ki, de nem adott választ arra, hogy mindenféle szándék- 
nyilatkozat és verbális garancia ellenére, a romániai magyar civil szervezetek nagy többsége miért érzi, 
úgy, hogy a politika rátelepszik a civil szférára. Arra sem adott választ, hogy az RMDSZ elfogadná-e 
azt, hogy az egyre inkább működésképtelenné váló, feladatát betölteni nem tudó SZET helyét egy civil 
integrációs fórum, esetleg az éppen létrejövő Civil Egyeztető Tanács vegye át. Vezércikkét azzal fejezi 
be, hogy fejlődő civil szféránk az utóbbi időben több olyan területen is tevékenykedni kezdett, melye- 
ket az RMDSZ nem tekint az önazonosság tereinek, vagyis a civil szféra rájött arra, hogy „a megmaradás 
igazi kérdései azok, amelyekre a civil szervezetek és a polgárok folyamatosan újrafogalmazzák válaszaikat.” 
Az Erdélyi Napló hetilap is foglalkozik a Civil Fórumon történtekkel, ezek ismertetésére, illetve a Bodó 
Barnával készített interjú közlésére egy egész oldalt szánt 2003. május 7-i számában. 
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Ozsváth Imola 

Szórványtörténetek 

Dolgozatomban a szórványban, szórványlétről folyó diskurzus lehetséges be- 
szédmódjait vizsgálom egy dél-erdélyi szórványban élő településen gyűjtött élettör- 
ténetek, interjúk anyagát véve alapul.1 

Arra vagyok kíváncsi, hogy a szórványban élő egyének, a társadalom különböző 
rétegeihez tartozó, különböző státusban lévő, különböző funkciókat betöltő egyének 
hogyan építik identitásukat, milyen történetek révén beszélnek önmagukról, milyen 
szerepeket és feladatokat vállalnak fel, éreznek sajátjuknak, hogyan beszélnek saját 
életkörülményeikről, hogyan értelmezik a település jelenlegi helyzetét. Arra figyelek, 
hogy az erről történő beszélésben hogyan konstruálódik meg egyrészt a személyes 
identitás, másrészt a szórványlét, szórványhelyzet, szórványsors értelmezése. 

Egy dél-erdélyi szórványtelepülés, Halmágy történetét írom le a rendelkezésre 
álló statisztikai adatok2 és az általam gyűjtött élettörténetek alapján. A demográfiai 
folyamatok történeti vizsgálata mellett azoknak a természeti- és történeti (társadalmi, 
politikai) tényezőknek a feltárása a cél, melyek befolyásolták, meghatározták a vizs- 
gált település lakosságszerkezetének alakulását, átstrukturálódását a 20. század elejétől 
napjainkig. Kérdés, hogy a múlt század nagy történelmi eseményei milyen változáso- 
kat hoztak a vizsgált település életében, és ezt hogyan éli meg az egyén. 

Halmágy természeti, táji kerete, kulturális kontextusa 

Halmágy (Halmeag), a dél-erdélyi szász Királyföld3 szívébe beékelődő magyar 
település, az Olt folyó jobboldali partszakaszán fekszik. 4 kilométernyi földút választ- 
ja el Sárkánytól (Șercaia), 12 kilométerre van Felmér (Felmer) községtől, 8 km-re 
Sonától (Sona), valamint 12 km-re Királyhalmától (Crihalma). A faluhoz a Brassó– 
Fogaras útvonalon haladva Sárkány községnél a főúttól jobbra letérve érhetünk el. 

A Halmággyal szomszédos falvakként említett valamikori szász települések má- 
ra már többségében románság által lakott falvak, Halmágy magyar lakosságú falu, bár, 
amint majd a családlapok adatainak értelmezése során is látni fogjuk, etnikai ho- 
mogenitása felbomlott az utóbbi időben. A beköltözött román lakosság és a helybeli 
cigányság száma növekedik, míg a magyarok létszáma egyre csökken. A valamikori 
zömmel magyar lakosságú településen az 1992-es népszámláláskor 320 román, 280 
magyar és 58 cigány nemzetiségű lakost rögzítettek. 
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A 20. század elején kb. ezer hektár művelhető földet és legelőt birtokoltak a 
halmágyiak 10 kilométer hosszúságban és 3 kilométer szélességben az Olt árterületén. 
Területeiken a növénytermesztés mellett ló-, bivaly- és szarvasmarha-tenyésztéssel 
foglalkoztak. 

Halmágyra egyetlen irányból sem vezet aszfaltút, négy kilométernyi földút vá- 
lasztja el a megyei úttól. A legközelebbi településig, ahol még lakik néhány magyar 
(Kóbor), az út járművel járhatatlan, a környező falvakat, Felmért és Sonát gyalog 
vagy traktorral lehet megközelíteni. A leírt körülményeknek meghatározó szerepe 
lehet a falu jelenlegi lakosságszerkezetének alakulásában. A Halmágyon élő egyén 
számára az egyetlen út, mely révén a külvilággal kapcsolatot tarthat, a Sárkány felé 
vezető földút, mely télen a forgalom hiánya, valamint a nagy hótömeg miatt nem 
egyszer napokig járhatatlanná válik. 

A település izoláltsága, szórványosodása nem csupán természeti és kulturális kon- 
textusából ered, hanem bizonyos értelemben a környező településektől, a centrumtól 
való távolságát még fokozza néhány adminisztratív, valamint gazdaságpolitikai ténye- 
ző, melyek mibenlétéről a következő alfejezetben szólok. 

Történelmi, adminisztratív és gazdaságpolitikai tényezők 

Az 1990-es évektől a tömegközlekedési járművek nem járnak ki Halmágyra, ez- 
által a falu teljesen elzárva maradt a környező településektől. Ez a tény pedig megha- 
tározza a település jelenlegi képét. „Akadályozták a buszjáratot, hogy a népeket itthon fog- 
ják, de nem tudták, inkább elmentek. A ’80-as években jó buszjárat volt (...) magánosodott a 
demokráciában, és már nem érte meg kijönni ide.... kezdtek kimaradni rendibe.” Ezt G.M. me- 
sélte egy beszélgetés alkalmával. 

Hogy megértsük, miért nem érte meg a ’90-ben privatizált autóbusznak kijárni 
Halmágyra, ahhoz egy másik történet felelevenítése szükségeltetik, nevezetesen Hal- 
mágy lakosságszerkezetének átstrukturálódásáról, a demográfiai folyamatokról szóló 
történeté. A 19. század végétől kezdve a demográfiai folyamatokat tükröző statiszti- 
kai adatok alapján vezetem végig a település történetét, és az elemzésben szem előtt 
tartom az egyén szempontját, hogy az egyén életét, megélhetési lehetőségeit hogyan be- 
folyásolták, határozták meg az említett tényezők. A jelenlegi állapotok egyéni dön- 
tések következményei, s ebből kifolyólag semmiképp sem hagyható figyelmen kívül 
maga az egyén, aki nemcsak szereplője, hanem alakítója is a történelemnek. 

Az 1900-as évi népszámlálás szerint Halmágy összesen 5471 kataszter hold föld- 
területtel rendelkezett, lakosságának létszáma 1116, melyből 550 férfi és 566 nő, eb- 
ből 99-en külföldön élnek. A falubeliek elbeszéléseiből tudjuk, hogy a múlt század 
elején többen jártak Amerikába „egy kis pénzmagra szert tenni”, kiknek nagy része az 
1929–33-as világgazdasági válság idején hazatért.4 A vizsgált településen elkészített 13 
interjúból kiderült, hogy a 13 személyből kettőnek még ma is élnek közeli rokonai 
Amerikában. 
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Forró Albert a cséplőgéptársulatok tevékenységének tükrében vizsgálja Halmágy 
gazdasági életét, és tanulmányában megállapítja, hogy a 20. század elején a mezőgaz- 
dasági munkák gépesítése révén a faluban fellendült a paraszti gazdálkodás.5 Ebben 
az időben a vizsgált településen több cséplőgéptársulat is alakult a szomszédos szász 
települések hatására. A falu kultúrháza, korabeli nevén „bálháza” is akkoriban épült. 
A század eleji kedvező viszonyok a falubeliekkel készített interjúkban, élettörténe- 
tekben az „akkor még minden más volt” típusú kontraprezentikus6 beszédmódban 
érhetők tetten. 

Jakó Dénes állami vezértanító a millennium emlékére 1896-ban megírta a hal- 
mágyi állami elemi iskola tizenkét tanévének történetét, és írása végén közöl egy sta- 
tisztikát, melyben számszerűen bemutatja a 19. század végi Halmágy iskolaköteles 
gyerekeire vonatkozó adatokat.7 Az említett forrás szerint a vizsgált településen ekkor 
nemcsak I-IV. osztály működött, hanem V. és VI. osztály is. A gyerekek létszáma a 
bemutatott tizenkét év adatai alapján évről évre növekedett: míg az 1884/85-ös tan- 
évben 146 tanköteles diákot jegyez Jakó Dénes, addig az 1895/96-os tanévben már 
240 diák iratkozott iskolába. Tizenkét év alatt majdnem száz gyerekkel szaporodott 
az iskolakötelesek létszáma, ami egy folyamatosan növekedő, bővülő közösségre utal. 

Az 1890-es népszámlálási adatok szerint Halmágyon 1097 személy élt, a tankö- 
teles gyerekekről szóló kimutatás alapján ebben az évben az összesen 1097 személyből 
187 személy 6-15 év között van, ami azt jelenti, hogy a lakosság 17.04%-a gyerek, és 
ebben a számarányban még nincsen beleszámítva a 6 éven aluli korcsoport. Ez a 
szám persze akkor sokatmondó, ha melléje olvassuk az általunk 1999-ben készített 
statisztikát, mely szerint az összesen 466 lakosból (ami az 1890-es értéknek jóval ke- 
vesebb, mint fele) mindössze 53 gyerek tartozik a 8-16 évesek korcsoportjába, ami az 
1890-es értéknek kevesebb mint egyharmada. Íme a megfogyatkozás története: egy 
évszázad alatt egy település lakossága 1097 lélekszámról 466-ra, kevesebb mint felére 
csökkent, lakosságszerkezete, etnikai, felekezeti megoszlása teljesen átstrukturálódott. 

1900-ban Halmágyon összesen 1116 személy élt, ebből 878 ágostai hitvallású 
evangélikus, 38 református, 12 unitárius, 8 római katolikus, 3 izraelita és 227 ortodox 
vallású. A népszámlálási adatok szerint a település lakossága ekkor etnikailag három 
csoportba tagolódott: 878 magyar, 228 román és 10 német (szász). 

A 20. század eleji kedvező viszonyok a lakosság korcsoportok szerinti arányos 
megoszlásában is tükröződnek. A falu lakosságának többsége fiatal, munkaképes em- 
bernek számított, csupán 12.45% volt 60 év felett. A gyerekek és ifjak csoportjába 
tartozott a lakosságnak több mint egyharmada, pontosan 40.49%-a, a fiatal és közép- 
generációba 47.04%. Ilyen demográfiai viszonyok közt virágozhatott a gazdasági élet, 
volt megfelelő mennyiségű megmunkálható földterület, megfelelő munkaerő, és a 
század elejétől még a mezőgazdasági munkálatok gépesítése is csökkentette a befek- 
tetendő munkát és növelte a terméshozamot. 

Jakó Dénes idézett művéből tudjuk, hogy Halmágy kulturális élete a 19. század 
végén virágzott. Szász mintákat követve különböző egyletek szerveződtek, melyek- 
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nek vezetése, működési szabályai pontosan kodifikálva voltak. Létesült könyvtár- 
egyesület, iskolai takarékpénztár. 1887-ben megalakult a helybeli polgári zeneegylet, 
1890-ben a könyvtár-egyesület, 1891-ben az állami nyári menhely. A különböző egy- 
letek bevételeinek tárgyalásakor, például a könyvtár-egylet esetében Jakó tanító a 
„halmágyi első színház jövedelmé”-ről, a „halmágyi második színház jövedelmé”-ről 
beszél, mely adat szerint Halmágyon a századfordulón színházi élet is volt. Az 
élettörténetek egyes epizódjai alapján arra lehet következtetni, hogy ez a színjátszó 
hagyomány Halmágyon tovább élt még az 1950-es, ’60-as években is. Adatok van- 
nak arról, hogy a helyi lelkész és felesége a faluból önkéntes jelentkező csoportnak 
színdarabot tanított be, mellyel a halmágyiak vendégszerepelni is jártak. 

A második8 nagy csapás Halmágy életében az első világháború kitörése volt. A 
világháború kitörése, a háborús körülmények a lakosság számának csökkenését ered- 
ményezik. Ezt a folyamatot leginkább egy grafikon tudná szemléltetni. 

 

Az első világháború kitörése és a következő idők háborús viszonyai hatással 
voltak a vizsgált település gazdasági és kulturális életére. Az egyletek tagjait valamint a 
mezőgazdasági munkában fontos szerepet játszó férfiakat besorozták katonának, 
éveket töltöttek a fronton. Tény, hogy 1900-ban 1116 személy élt Halmágyon, 1910- 
ben 1128, a háborút követően, 1920-ban viszont 1090, a lakosság száma az előző 
népszámláláshoz viszonyítva 38 személlyel csökkent. Az első világháborútól kezdve, 
amint a grafikonon is látható Halmágy lakossága folytonos csökkenő irányt mutat 
mind a mai napig. 

Forró Albert vizsgálatai szerint az első világháború, majd 1916-ban a románok 
betörése és az impériumváltás megtörte Halmágy gazdasági fejlődését. 1914 augusz- 
tusában két nap alatt a faluból 240 férfit hívtak be a hadseregbe, köztük a cséplőtár- 
sulatok tagjait is9. Az élettörténetek részletesen beszélnek arról, hogyan élték meg a 
halmágyiak a világháború pusztításait. Nem egy élettörténet azzal indul, hogy meg- 
csonkult a család, az adatközlő hadi árvaként nőtt fel, mert édesapja elesett az első 
világháborúban. A temetők sírfeliratai is az áldozatok történetét beszélik el. Élettör- 
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ténetek epizódjai számolnak be arról, hogy milyen állapotban és hogyan tértek haza a 
frontról azok, akik túlélték a háborút. 

Forró Albert a cséplőgéptársulatok jegyzőkönyveit vizsgálva pontos adatokat 
közöl a világháborús évek viszonyairól. Ő számol be a jegyzőkönyvek alapján arról, 
hogy Halmágy lakossága Románia hadüzenete következtében 1916-ban 160 szekéren 
menekült Medgyes irányába, s a cséplőgépeket prédának kellett hagyják.10 Ez a mene- 
külés mély nyomot hagyott a falu életében. 

Az 1916-os állapotokról egy, a parókián talált kézirat is említést tesz.11 Ebből a 
forrásból tudjuk, hogy a két világháború közötti időszakban a falu gazdasági élete 
fellendült, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet küldött a falunak egy vetőgépet, me- 
lyet kiadtak használatra. Megszervezték a Gazda-kört, főzőtanfolyamot tartottak az 
asszonyok számára, a gazdák különféle mezőgazdasági gépeket vásároltak, melyek- 
nek köszönhetően fellendült a gazdálkodás, és egyes gazdák nagyobb vagyonra tettek 
szert. 

A viszonylag jó állapotok a második világháborúig tartottak. A második bécsi 
döntést követően Dél-Erdéllyel együtt Halmágy továbbra is Románia része maradt. A 
román hadsereg behívóparancsai elől a férfiak egy része Magyarországra menekült, 
másokat pedig a Tîrgu Frumos-i vagy a pitești-i munkatáborba internáltak.12 

A házassági anyakönyvek vizsgálata is érdekes adatokkal szolgálhat a két világ- 
háború közti idő viszonyait illetően: 1900-tól 1920-ig, az első világháború előtti béké- 
sebb időkben Halmágyon összesen 133 házasságot kötöttek, és ebből csupán négy 
volt lokálisan exogám (0.33%). Ha átlagot számolunk, évente közel hét házasság köt- 
tetett. Ez a szám akkor sokatmondó, ha az utóbbi évek statisztikájával vetjük egybe, 
amikor is a házasságkötések száma minimálisra csökkent. 

Az adatok szerint a század elején Halmágyon többségében lokálisan endogám 
házasságok köttettek, a négy exogám házasság közül két esetben halmágyi lány ment 
idegenhez férjhez, a másik két esetben mind a két fél más településről való. Ezek va- 
lószínűleg Halmágyra költöztek. A század eleji kedvező állapotok, a gépesített mező- 
gazdaság, az intenzív kulturális élet, az iskola stb. megmagyarázza a fenti statisztikát: 
nem volt szükség arra, hogy a fiatalok idegenből vagy idegenbe házasodjanak, vala- 
mint Halmágy munkát és megélhetést tudott biztosítani azoknak a fiataloknak is, akik 
valamilyen oknál fogva Halmágyon szerettek volna élni, és itt kötöttek házasságot. 

A két világháború között (1920–44) 153 házasság köttetett Halmágyon, ebből 
17 exogám13. A 17 exogám házasságból 11 esetben a férj származik idegenből, az ese- 
tek többségében a környező településekről. Az első világháború és a front több helyi 
férfi halálát okozta, a gazdaságban viszont szükség volt a férfi munkaerőre. Ez indo- 
kolhatja a vegyes házasságok számának növekedését A házasságkötések száma az 
uralkodó társadalmi és politikai viszonyokat tükrözi. 

A két világháború között Halmágyon újra fellendült a gazdasági élet, a háború 
alatt megrongálódott gépeket feljavíttatták, és beindult a gazdaság. A kedvező viszo- 
nyok hatással voltak a házasságok számának alakulására: a statisztikák szerint ezekben 
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az években viszonylag sok házasság köttetett. A háború éveiben, 1944-ben és 45-ben 
viszont egyáltalán nem jegyeztek házasságkötést a halmágyi egyházi anyakönyvekbe. 

Közvetlen a háború után, amikor a férfiak hazatértek a frontról, megnőtt a há- 
zasságkötések száma. Az anyakönyvek adatai szerint a második világháború és a kol- 
lektivizálás közötti időszakban (1944–49) kötöttek a legtöbb házasságot Halmágyon. 
Ezelőtt sem és ezután nem volt egyetlen évben sem 11 házasságkötés a vizsgált tele- 
pülésen. Erre az időszakra is az endogámia jellemző. 1947-ben például 11 házasság- 
kötést jegyeztek be a helyi egyházi anyakönyvbe: ebből 10 lokálisan endogám, és csu- 
pán egy exogám (egy fogarasi férfi vette el egy halmágyi nőt). Az exogám házasságok 
esetében kivétel nélkül a férfiak jöttek idegenből. 

Az időfordító kollektivizálás 

A második világháború után pár évvel, 1949-ben Halmágyon megalakult a kol- 
lektív gazdaság. „Előtte nagyon sokat hurcolták a szüleinket az aktivisták ... mindig jöttek, s 
nem mentek el, kopolták a kaput, először nem engedtük be .... cukorkát ígértek, aztán majd fenye- 
gettek, úgyhogy csak kinyitottuk a kaput, leültek a lépcsőre s várták a szüleinket.” – mesélte G. 
M. A kollektivizáláskor az állatokat, gazdasági felszereléseket elkobozták, a falu gaz- 
dagparasztjait kulákoknak nyilvánították.14 Ez az epizód az élettörténetekben is meg- 
jelenik: „...az apósomnak ... 14 hektár főggye volt, s apukámnak 10, s hogy főd volt, de mi dol- 
goztuk meg, na, s kitettek minket puj de gyávuroknak ...” – mesélte A. E. 

A halmágyiak ellenségesen viszonyultak a kollektív szervezéséhez. Az első év- 
ben, a leírások szerint, a földet nem dolgozták meg, tiltakozásul. Az élettörténetek a 
kollektív idején végbement igazságtalanságokról, csalásokról tesznek említést. A bea- 
dott állatok, szekerek és mezőgazdasági gépek listája egyetlen élettörténetből sem 
hiányzik. A. E. meséli: „...édesapám adott egy szép kancát, s azt nem adtam be a kollektívba, 
azt mondtam, hogy én azt felnevelem, s én avval járok, keresek szekerességre három fiút, s én úgy 
nevelem fel, nem iratkozok bé ... de eljöttek, s egy kommonista megfogta ... éppen rokona a férjem- 
nek ... megfogta a gyönyörű szép hároméves kancát és elvitte, leadta ... azér sem semmit.... azon- 
kívül három kancalovat, három csikót, s mikor osztották fel, csak munkanap-jövedelem után 
osztottak fel mindent. Úgyhogy többet kaptak a cigányok, akik szabadok voltak, s nem voltak 
betegek, s többet tudtak menni.” 

A megalakult termelőszövetkezet vezetői kirendelték az embereket kapálni a 
közös földterületekre, de a terményből nem részesültek. Az istállókban a fajállatok a 
hozzá-nemértés és a nem megfelelő táplálás következtében elpusztultak.15 A gazdaság 
annyira rosszul volt szervezve, hogy nem tudott megélhetést biztosítani a falubeliek- 
nek. Akik beálltak a kollektívbe az ottani munka mellett szinte kivétel nélkül mind 
elmentek állami munkára is, és ma ebből a nyugdíjból tartják fenn magukat, mert a 
kollektívből annyira keveset kapnak, hogy abból megélni képtelenség. 

A. E. 40 évesen végezte el a festőiskolát Fogarason, és ment el kirakatrendező- 
nek, hogy eltarthassa családját. Az egyéni sorsok történetei árulkodnak arról, hogy 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
Ozsváth Imola: Szórványtörténetek  II. Adatok és folyamatok 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  167 
 

 

mit is jelentett a kollektív gazdaság a halmágyiak számára. Mindenik történet ugyan- 
arra a sémára épül: a sok földet beadták, dolgoztak látástól vakulásig a munkanapért, 
de nem lehetett megélni. „Mennyit dolgoztunk, és 250 000 lejt adnak” – meséli egy nyug- 
díjas asszony, aki fia segítsége nélkül még a tűzifát sem tudná megvásárolni télire eb- 
ből a pénzből. 

A fiatal generáció a kollektív ideje alatt családi példából látva, hogy megélhetése 
otthon lehetetlen, és kitanult szakma nélkül nehéz az elhelyezkedés az állami munka- 
helyeken, arra törekedett, hogy taníttassa gyerekeit. A gyerekek, ahogy befejezték is- 
kolájukat, városon, szakmájuknak megfelelő munkahelyeket kerestek, és ott alapítot- 
tak családot. Ezzel beindult a falu életében egy olyan folyamat, mely teljesen átstruk- 
turálta a lakosságszerkezetet, a település lassú elnéptelenedését okozta. 

A jelzett folyamat nyomon követhető a népszámlálási adatokban is: 1941-ben, 
a háború és a kollektivizálás előtt Halmágyon 1019 lelket számoltak, 1956-ban, a 
kollektivizálás után hat évvel már 798-ra fogyott a vizsgált település lakossága. M.A., 
Halmágyról elszármazott értelmiségi mesélte: „... Ez az én korosztályommal kezdődött, 
szóval az én korosztályom ... az ötvenes évekbe, ... akik a háború után születtek, ez volt a jelszó: 
fiam tanulj, hogy ne maradj itthon kapálni. Senki se maradt itthon. ... Az én korosztályomból 
ketten maradtak itthon, és ... egyik sem nősült meg ... talán egyik megnősült, de valami cigánynét 
vett el ott nem tudom ... valahol nagyon elvegyült, pásztorkodik valahol, nem tudok róla semmit... 
(...) És mind így vannak, aki nem ment el, az körülbelül így járt. S aki itthon maradt, azok nem 
alapítottak családot, azok alkoholisták, nagy részük ...” A népszámlálási adatokkal egybe- 
hangzóan az idézett interjúrészlet azt mutatja, hogy ez volt az általános eljárás: szak- 
mát tanulni, elmenni, elköltözni, jobb megélhetést keresni. 

A fentebb jelzett folyamatot igazolják az élettörténetek, családtörténetek, me- 
lyek kisebb módosulásokkal ugyanarra a sémára épülnek. Például: L. A., halmágyi 
nyugdíjas asszony, családja szétszóródásának történetét beszéli el: négyen voltak 
testvérek, a húga Sz-be ment iskolába a ferencrendi zárdába, bátyja Magyarországra 
menekült, „mikor Erdélyt kettészakították”. Ő maga 1946-ban ment férjhez, született 
három gyereke: a fia B-ben végezte az egyetemet, a két leány S-ben a gimnáziumot. A 
nagyobbik leány elment K-ra egyetemre, és oda is ment férjhez. A fia Gy-re nősült, a 
kisebbik lánya Sz-re ment férjhez. Gyerekei mind iskolát végeztek, és elköltöztek a 
környező városokba, ahol munkahelyet találtak. Erről a jelenségről ír Varga E. Árpád, 
amikor a várososodás és vándorlás problémáját vizsgálva megállapítja, hogy a váro- 
sok lakosságának átlagos növekedési üteme 1948–1956 és 1966–77 között volt a leg- 
szembetűnőbb. A jelzett időszakokban a városi népesség gyarapodásának egyik for- 
rása a gyorsított ütemben fejlesztett ipari központok felé irányuló elvándorlás, vagyis 
a helyi megélhetésétől megfosztott falusi lakosság városokba áramlása.16 

A megváltozott viszonyok megmutatkoznak a házasságkötési szokásokban is: a 
fiatalok oda házasodnak, oda mennek férjhez, ahol munkalehetőség van, így 1951-től 
Halmágyon dominánssá válik a lokális szempontból exogám házasságkötés. 1951-től 
1999-ig a templomban összesen 156 házasság köttetett, és ebből a 156-ból 74 lokális 
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szempontból exogám, ami az ez idő alatt kötött házasságok számának majdnem a fe- 
lét jelenti. Ha ezt a számarányt összevetjük a két világháború közötti adatokkal, lát- 
hatjuk a változás irányát. 1921 és ’44 között az eltelt 23 év alatt összesen 153 házas- 
ság köttetett Halmágyon, ebből 17 vegyes típusú, az 1951 és ’99 közötti 48 év alatt 
(ami az előző időintervallumnak több mint a duplája) mindössze 156 házasság kötte- 
tett, és ebből 74 vegyes. Az utóbbi időben a helyzet a következő: 1989 és 1999 között 
tíz év alatt mindössze 8 házasságot kötöttek Halmágyon,17 és ebből is 7 vegyes házas- 
ság. Ha ezen adatokat összehasonlítjuk a hivatalos népszámlálási adatokkal: 1956: 798, 
1966: 744, 1977: 649, 1992: 659, a folyamatos fogyás történetét követhetjük nyomon. 

Arra a kérdésre, hogy hová mennek férjhez, hová házasodnak a halmágyiak, ar- 
ra a következtetésre jutottam, hogy elsősorban a környező települések, városok, így: 
Sárkány, Kóbor, Fogaras, Brassó szippantotta magába Halmágy lakosait, másodsor- 
ban pedig a tömbmagyarság irányába, így Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, a Homoród-mente, majd a nagyobb városok, Kolozsvár, Nagyvá- 
rad, Marosvásárhely, Szatmár irányába vándorolnak az otthon megélhetést nem talá- 
ló halmágyiak. Az élettörténetek egyik legszembetűnőbb szervezőelve, kódszövege a 
megfogyatkozás és az elköltözés története. 

Az elköltözött halmágyi lakosok helyére román pásztorcsaládok telepedtek. A 
családlapok szerint a román nemzetiségű lakosság elsősorban a Brassó mellőli Bran- 
ról (Törcsvár), a valamikori határzónából származnak, valamint a szomszédos Sár- 
kányból, Fogarasról, Mândraról, Tyúkosról, Moeciuból, Kőhalomból, és távolabbi 
vidékekről, így a román alföldről: Bukarestből, Dâmbovița-ról valamint moldvai rész- 
ről: Piatra Neamți-ból, Bákóból származnak. 

1992-re átstrukturálódott Halmágy etnikai szerkezete. Többségbe került a ro- 
mánság, 1977-től 1992-ig a 68-ról 320-ra növekedett létszámuk, megötszöröződött, 
míg a magyar lakosság száma felére csökkent. 

A magyar lakosság megfogyatkozása Halmágyon a születési és elhalálozási anya- 
könyvek történeti vizsgálata során is megfigyelhető. 1979–1988 között 92-vel többen 
haláloztak el, mint ahányan születtek, 1989–1999 között a különbözet –97. A városra 
költözés jelenségének eredménye az elnéptelenedés. Az utóbbi tíz évben hatszor töb- 
ben haltak meg, mint ahányan születtek. A számadatok önmagukért beszélnek, ezért 
inkább az erről való beszédmód érdekes, hogyan élik meg ezt az állapotot Halmágy 
jelenlegi lakói, az otthonmaradt idősek. „...annyi fiatalság volt Halmágyon, mind elmentek, 
mind, mind, mind. Egy pár öreg legény van még. A lányok is mind elmentek, nincs kit elvenni... 
A múlt évbe volt vagy két család, megesküdtek, van kicsibabájuk, de más sehol senki....” – meséli 
egy helybeli idős asszony. L. A. Ezzel a kilátástalan helyzettel indokolja azt, hogy el- 
hagyta a lelkész a falut: „...fiatalság nem volt, gyermekek ... első osztályos gyermekek ... szüle- 
tések, keresztelők ... csak mind halálozás, és lehet, hogy arra gondolt, hogy ötven év múlva senki 
sem lesz, vagy húsz év múlva senki se lesz, aki őt pártfogolja, vagy nem tudom, hogy magyarázzam 
... nem lesz jövője, nem lesz kinek átadja a templomot vagy tanítson ...” 
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Az 1999-es felméréseink alapján Halmágy lakosságszerkezete korcsoportok szerint 
a következő arányokkal írható le: 

Korcsoport Férfiak Nők Összesen % 
1-7 18 12 30 7.4% 
8-16 20 33 53 13.08% 

17-25 17 17 34 8.39% 
26-40 35 26 61 15.06% 
41-60 51 38 89 21.97% 
60- 53 85 138 34.07% 

A fenti statisztika tartalmazza a román lakosságot is,18 ezért nem annyira feltű- 
nő a korcsoportok szerinti aránytalanság. Halmágyon nincs magyar nyelvű oktatás 
sem óvodás, sem elemi szinten, nincsen elég magyar gyermek. Ha a fentieket a Jakó 
Dénes statisztikájával összevetjük, mely szerint a 19. század végén a környező telepü- 
lésekről a román és szász gyerekek a halmágyi állami iskolába jártak magyarul tanulni, 
láthatjuk a változás irányát 

Halmágy fekvése szerint elzárt (nem fekszik főútvonal mentén, nem vezet asz- 
faltozott út a főútra, a környező települések Sárkány kivételével járművel megközelít- 
hetetlenek a halmágyiak számára stb.), amit még inkább fokoz a tömegközlekedés 
hiánya. A ’90 után privatizált autóbuszoknak nem éri meg néhány emberért kijárni a 
rossz útviszonyok között Halmágyra. A település gyakorlatilag teljesen elzárva maradt 
a külvilágtól. Mit jelent a területi elzártság a halmágyiak, az egyén számára? 

A gyerekek szempontjából, bár ők vannak a legkevesebben, többek közt iskola- 
problémát jelenthet: Halmágyon román tagozatú óvoda és elemi iskola működik, ami 
azt jelenti, hogy azokat a gyerekeket, akiket a szülők magyar iskolába akarnak járatni, 
autóval el kell vigyék Fogarasba, a legközelebbi magyar tagozatú iskolába. 

A felnőtt korosztály számára a területi elzártság elsősorban munkahelyproblé- 
maként tevődhet fel. A falu a megfelelő mezőgazdasági gépek és intézmények hiányá- 
ban nem tud megélhetést biztosítani, és mert nincs jármű, amivel városra ingázhatná- 
nak, ezért sokan a közelebbi városokba költözést, valamint 1990 után egyre gyakrab- 
ban a külföldi feketemunkát választották. 

Az idősek is érzékelik az említett problémát az interperszonális kapcsolatok le- 
szűkülésében. Városra költözött családtagjaik, gyermekeik, unokáik hazalátogatása 
csak a szünidőre illetve a nagyobb ünnepekre korlátozódik a rossz út illetve a jármű- 
vek hiányának következtében. A rögzített élettörténetekben visszatérő motívum a 
várakozás. A otthonmaradt idős nagymama várja haza elszármazott gyerekeit, uno- 
káit: „...most várom karácsonyra lássuk, hogyan gyűlünk össze, kik leszünk ... minden gyerme- 
kem szeret... szeretnek, s várom, hogy hazajöjjenek. Ilyen volt az életsorsom...” – zárja élettör- 
ténetének mesélését L.A. 
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A faluban szolgáló két lelkész története 

Hymes azt mondja, hogy az egyén beszédmódja több tényező által meghatá- 
rozott: egyfelől meghatározhatja az intézmény, melyet képvisel, s melynek nevében 
megszólal, a beszédhelyzet, a kontextus, amelyben meg kell szólalnia, másfelől meg- 
határozó az egyén szubjektuma (nézete, szándéka, helyzete stb.).19 

A következőkben a szórványban szolgáló lelkészek beszédmódját vizsgáljuk 
meg az általuk írt szövegek, a velük készített interjúk, illetve élettörténeti elbeszélés 
alapján. A rendelkezésre álló szövegek vizsgálata azt mutatja, hogy az ugyanazon in- 
tézményhez tartozó, ugyanazon intézményt, az egyházat képviselő egyének hogyan 
beszélnek önmagukról, a szórványról, milyen célkitűzésekkel érkeznek a szórványba, 
milyen feladatokat vállalnak fel és éreznek sajátjuknak, milyen szerepet tulajdonítanak 
önmaguknak a település életében. 

Mielőtt a konkrét szövegek elemzésére rátérnénk, érdemes talán néhány szót 
szólni a szórványmunka fogalmáról, mely képzetkör megjelenik a szórványban dolgo- 
zó, munkálkodó egyének beszédmódjában. 

Keszeg Vilmos és Becze Márta három, szórványban szolgáló lelkész élettörté- 
netét teszik közzé.20 A három élettörténet mindenike egy közös kódszövegre épül, és- 
pedig minden esetben a lelkészek beszámolnak a település érdekében végzett áldoza- 
tos munkájukról, tevékenységükről, nemegyszer elmesélik viszontagságos, nyomorú- 
ságos sorsukat, hogy mi mindenen kellett keresztül menjenek azért, hogy a tegyenek 
valamit a veszélyeztetett körülmények között élő szórványmagyarság érdekében, akik- 
nek szolgálatát felvállalták. 

Egy, már a 20. század elején kialakult beszédmódról van szó, amikor is mind az 
egyházi, mind a világi intézmények részéről elkezdődik a szórványtelepülések helyze- 
tének felmérése, felekezeti szórványösszeírásokat végeznek, teológiai szemináriumo- 
kon foglalkoznak a szórvány megmentésének kérdésével, amit a lelkészek magukra 
vállalnak, feladatuknak éreznek. A kutatók, többek között Nagy Ödön, szórványban 
szolgáló lelkész élettörténetéből ragadnak ki egy részt a fent említett beszédmód szem- 
léltetésére: „Ó, ha én már gyakorlott lelkész lehetnék, hogy szolgálni tudjak magyar népünk, meg- 
maradása érdekében. Lelkiismeretes munkatársakkal meg lehetne menteni a szórványban kallódó 
testvéreinket.” 21 

Ez az áldozatos feladatvállalás és tenni akarás jellemzi K. Cs. volt halmágyi lel- 
kész beszédmódját is. 1999 és 2001 között négyszeri alkalommal beszélgettem hossza- 
sabban K. Cs.-vel, és ezen beszélgetések alkalmával többször is elhangzott, hogy 

K. Cs.-nek barcasági csángóként, szórványban élve egyetlen célja volt, hogy lelkész 
legyen és a veszélyeztetett körülmények között élő szórványmagyarságot szolgálja. 
Tegyen valamit megmaradásuk érdekében. Elvégezte Magyarországon a teológiát, a 
dél-erdélyi szórványba kérte kihelyezését, hogy terveit valóra válthassa. Halmágyon a 
kezdet lendületével neki is fogott a település ügyeinek megismeréséhez, az égető 
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problémák megoldásához. Felismerve a nehézségek okait, hogy a fiatalság a faluból el- 
költözött a környező városokba, az idősek egyedül, segítség nélkül maradtak otthon, 
hogy nincs magyar nyelvű iskola stb., egy munkastratégiát dolgozott ki, az ő szavai- 
val „egy új falukoncepciót”, hogy visszaállítsa a valamikori jó állapotokat (az elveszett 
aranykort), melyről az idősek elbeszélései szólnak. E célból maga köré gyűjtötte elő- 
ször az elszármazott értelmiségieket, létrehozták a Pro Almagen Alapítványt, mely az 
elemzések során többször is szóba esett, „...úgy gondoltuk, hogy ... hogy jó lenne, ha ... össze- 
fognánk, és ez az összefogás nemcsak szóban lenne, hanem tettben is, és nemcsak jó szándékban, 
hanem jogilag is formát öltene. Ezért összehoztunk itt egy társulatot: Asociație cu scop nelucrativ 
Pro Almagen, ugye, egy ilyen alapítványjellegű, amelyik most már be van íratva, tehát jogilag műkö- 
dik, és ez az alapítvány tulajdonképpen próbál H-ért, h-iakért valamit tenni.” 

K. Cs. is, akárcsak az eddig elemzett szövegek szerzői, a „mi” csoport, a telepü- 
lés jövőjét biztosítani akaró, múltját felidézni és visszaállítani szándékozó értelmiségi 
csoport tagjaként az „ők”, a megváltásra, megsegítésre szoruló idős falubeliek ellené- 
ben határozza meg önmagát. A K. Cs.-vel készült interjú szövegét végig a „valamit 
tenni” akarás, messianisztikus vállalkozás motívuma szervezi. Minden elhangzó törté- 
net azért kerül szóba, mert valamiképpen a település megmentését, életének fellendí- 
tését szolgálja. Elbeszélése szerint mindaddig, amíg ő oda nem ment, és el nem kez- 
dett szervezkedni, kezébe nem vette a dolgok intézését, addig, Halmágyon egyetlen 
intézmény sem működött, ő volt az, aki elindította a „munkát”, „...itt a kommunizmus 
miatt nem volt semmi egyházi.. szempontból, tehát semmi, sem ifjúsági óra, sem a fölnőttekkel nem 
foglalkoztak. Az egyház úgy működött, hogy vasárnap egy istentisztelettel, a kazuálékkal, temet- 
tek, kereszteltek (...) négy évig nem volt itt semmilyen munka igazába véve, úgy hogy nagy ünnepe- 
ken jöttek, és istentiszteletet tartottak, esetleg havonta egyszer valaki kijött, de ahogyan beindult 
megint a munka, így a falu értékeli... minden egyes alkalmat, minden egyes lehetőséget, egy komoly 
lehetőségnek tartja.” 

A 20. század eleji beszédmód él tovább K. Cs. szövegében: amíg az egyház, a 
lelkész csak vasárnapi istentiszteletet tart, temet, esket és keresztel, addig „nincs sem- 
milyen munka”, gyakorlatilag nem is létezik. A lelkésznek ennél sokkal többet kell 
tennie, foglalkoznia kell a lakosokkal, meg kell mentenie őket az eltévelyedéstől, ott- 
honmadarásra kell sarkallnia. Ezen „munka” keretén belül létrehozza az alapítványt, 
falutalálkozót szervez, ahová hazavárja az elszármazottakat, meg szeretné győzni 
őket, hogy a hazaköltözés az egyetlen túlélési mód a városon munka nélkül maradt 
fiatalok számára, „...ezt a találkozót, amelyet most augusztus 20-22 között rendeztünk meg, 
ez pontosan azért van, hogy, hogy az elszármazottakat hazavárjuk, hogy fedezzék fel újra a falu- 
jukat, és nem csak azokat hívjuk, akik halmágyiak, hanem akár azokat is, akik a forradalom 
után komolyan támogatták falunkat pénzzel, anyagilag, erkölcsileg önzetlen munkával... ők is itt 
lesznek, és fogják látni, főleg a külföldiek, hogy itt akarat van, csak nincs anyagi lehetőség és ha 
látnak fantáziát és lehetőséget, akkor támogassanak, akkor közösen dolgozzunk és közösen 
munkálkodjunk.” A kiemelt igéket vizsgálva láthatjuk, hogy ebben a beszédmódban 
cselekvő igék, cselekvésre felszólító kijelentések sorozata hangzik el: tenni kell, mun- 
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kálkodni kell a felvállalt ügy érdekében. A kijelentő és felszólító módú igék jelen ide- 
jűek, és többes szám első személyűek. Tehát most kell cselekedni, és azoknak kell 
cselekedni, akik hozzá hasonlóan ebben a missziós munkában részt kívánnak venni, 
tenni szeremének valamit a szórványtelepülés megmentése érdekében. 

K. Cs. az egyház tulajdonában lévő ingatlant fel szeretné újítani, internátust épí- 
teni, ahová összegyűjthetné a környék magyar gyerekeit, így újra indíthatná a magyar 
oktatást, ezen kívül munkahelyeket szeretne biztosítani, öregekkel foglalkozni stb. 

Keszeg Vilmos és Becze Márta a lelkészek élettörténetei elé írt előszóban beszél- 
nek hasonló jelenségről: a túlélésre való berendezkedés valamennyi szórványgondo- 
zót rákényszeríti az építkezésre, rákényszerülnek, hogy a szórványban nem működő 
intézményeket helyettesítsék,22 jelen esetben a nem funkcionáló anyanyelvi oktatást 
szeretné újraindítani K. Cs., ahová viszont gyerekeket kell behozni, így bentlakást is 
kell építenie. 

A szórványtelepülésen és közvetlen környékén nincs egyetlen magyar nyelvű 
újság, folyóirat sem, nincs egyetlen fórum, ahol közölni lehetne, be lehetne mutatni, 
el lehetne mondani a kitűzött célokat és felvállalt feladatokat, ezért K. Cs. lehetőséget 
keres, hogy az általa létrehozott alapítvány kiadhasson évenként egy füzetet, mely 
címként a település nevét viseli, és itt közli a településsel kapcsolatos írásokat. Beszá- 
mol tevékenységéről, bemutatja, megismerteti terveit, elképzeléseit az elszármazot- 
takkal, más szórványban szolgáló lelkészekkel, a falu iránt érdeklődő kutatókkal, és 
nem utolsósorban a falubeliekkel. 

Kik írnak a Halmágy című kiadványba, milyen témájú írások kerülnek bele? 
Az évente egyszer megjelenő füzetecskének 1999-ben megjelent első száma 

két, Halmágyról elszármazott, az alapítvány munkájában is résztvevő tanárnőnek a 
településről írt monografikus jellegű írását tartalmazza, ezen kívül egy k-i történész a 
település Árpád-kori templomának történetét ismerteti az olvasókkal. A közölt írások 
összeválogatásának szempontja arról a mögöttes célról árulkodik, hogy meg kell is- 
mertetni a nagyközönséggel a települést, be kell mutatni adottságait, kivesző hagyo- 
mányait, ezáltal is minél inkább felhívni rá a figyelmet, odafigyelésre késztetni azokat, 
akik ez iránt fogékonyak. 

2000-ben jelent meg a második szám, az említett tanárnők írásai mellett, meg- 
szervezésre kerülő első falutalálkozó programját és az alapítvány célkitűzéseit, straté- 
giai programját tartalmazza. Ezen kívül közli a falutalálkozót megnyitó ünnepélyes 
istentiszteleten K. Cs. lelkész által tartott beszéd szövegét, melynek címe Az egység tör- 
ténelmi fegyver, valamint a találkozóra meghívott helyi származású k-i közgazdász előa- 
dását, melynek címe: Megmentem, ami menthető. Levél Halmágy faluhoz.23 A kiadványban 
megjelent írások kivétel nélkül a szórványmunka iskolapéldái. Felmérik a létező hely- 
zetet, hogy munkastratégiát dolgozzanak ki a település megmentésére. 

K. Cs. lelkészként az összefogásban látta a megoldást, beszédében összefogásra, 
kitartásra, és az „idők jeleinek felismerésére” hívja fel a figyelmet: „...a nagy kérdés: a 
szórvány-végvár települések felismerik-e helyzetük újszerűségét (...) vajon a Halmágyon élő magyar- 
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ság vagy az elszármazottak felismerik-e az idők jeleit, és megragadják-e ezt az újszerű lehetőséget. 
Ma még lehet tetszhalottat ébreszteni, még szabad egy téglát a közös épületbe helyezni, lehet és 
szabad, sőt kell is összefogni, hiszen az egység történelmi fegyver.” 

Ez a beszédmód hasonló a Jónás próféta magatartásáéhoz. K.Cs.-t is, akárcsak 
Jónást az Úr arra választotta ki, hogy elküldje a veszélyben lévő településre,24 hogy 
ott megmutassa az igaz utat. A kérdés csak az, hogy a beszédet hallgatók felismerik-e 
az „idők jeleit”, hogy itt a lehetőség a megtérésre, a városon munka nélkül maradt fia- 
talok hazatérve otthon új életet kezdhetnek, és az otthon maradottakkal összefogva 
újra eljöhet az „aranykor” ideje, amelyről nagyanyáik elbeszélései tanúskodnak. 

K. Cs. prófétai, látnoki magatartása hasonló a M. A.-éhoz, mindketten mintegy 
látják a jövőt: „...tíz év alatt 89–1999-ig közel 150 ember ment el, halt meg tulajdonképpen, 
mert átlagosan évente tizenkettőt temetünk, kettőt keresztelünk. Most viszont beáll egy olyan folya- 
mat, amikor véleményem szerint azért a fiatalok hazajönnek, fölfedezik újra a falut, annak szép- 
ségét, munkáját, nehézségét, és ezért példát is kell adnunk, hogy legyen modell...” A rendelkezés- 
re álló statisztikai adatok ellenére pozitív jövőt jósol a településnek. 

Miután elmeséli a település megfogyatkozásának történetét és a település prob- 
lémáit fejtegeti, beszédmódja teljesen váratlanul pozitív hangvételűvé válik, és a gon- 
dolategységet optimista jövőképpel zárja: „...az 1920-as adatok szerint a falu közel 1500 
lelket számolt, evangélikus, magyar evangélikus lelket, hát a kollektivizáláskor 1300 lélek volt itt 
Halmágyon. Majd a kommunizmus alatt sajnos ugye sokan elmentek városokra, 1989-ben, a for- 
radalomkor 550 lélek volt itt (...), a szülők elmentek, elvitték a gyerekeket és tulajdonképpen úgy 
gondolták, akik így kigondolták, hogy így ki fog halni a falu. De én azt hiszem, hogy nem fog ki- 
halni. Nekem az a véleményem, hogy... hogy a nemzetnek volt egy ilyen múltja, s ennek a falunak 
is, akkor mér ne lenne jövője, én hiszek a jövőben, optimista vagyok... minden probléma, nehézség 
ellenére.” 

K. Cs. 2001 nyarán megnősült, és egyik napról a másikra személyes okokra hi- 
vatkozva elhagyta az országot, Magyarországon keresett új lakhelyet. A lelkész hirte- 
len távozása felkavarta a falu életét, mindenki megdöbbent és csalódott volt. L. A. 
idős asszony, M. A. édesanyja azzal indítja beszélgetésünket, hogy: „Mindenki nagyon 
csalódott most. Nagyon csalódott, nagyon, nagyon csalódott. S nem tudjuk, mi, hogy most pont azér 
a nőér-e vagy a... ami történt köztük azér-e vagy... máskülönben is lehet, hogy elment volna. Csak 
ez még elősegítette az ügyet, hogy könnyebben tudott elmenni. Nagyon fáj, nagyon fáj, annyit... úgy 
sokat, sokat vártunk tőle, sokat, s úgy reménykedtünk, s ő is úgy melléállt, s a hívek között is 
felépítette valahogy azt a hitet, azt az Istenhez való közeledést, annyira, hogy annyian mentek a 
templomba, hogy én csodálkoztam... soha nem volt az, hogy mondjuk, hogy na, üres a templom, s 
kevesen vannak... ha éppeg mondjuk, hogy valami olyan munka volt, hogy na elhúzta a templomtól 
a népet. Azér nagyon jártak, nagyon mentek az emberek... nem tudjuk, hogy miért ment el, miért 
történt ez. Már lehet abból is adódólag hogy előrelátásként.... nem volt semmi olyan, amibe tudjon 
kapaszkodni, megbízni... fiatalság nem volt, gyerekek nem voltak, gyerekek... első osztályos gyer- 
meke, születési, keresztelő.... csak mind halálozás, halálozás, és azér is gondolom, hogy lehet, hogy 
arra gondolt, hogy ötven év múlva senki sem lesz vagy húsz év múlva senki se lesz, aki őt pártolja 
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vagy... nem tudom, hogy magyarázzam... miért hagyta el a falut... nem lesz jövője, nem lesz kinek 
átaggya a... tanítást. Azt mondta, hogy ő, mikor végzett a tanulmányaival, arra kérte a jó Istent, 
hogy őt egy olyan helyre vezérelje, ahol kell hogy dolgozzék, s hogy tudjon dolgozni, s hogy tudja 
felépíteni a hitet s a reményt, s mindent, s mégsem... mégis elment.” 

K. Cs. az a lelkész, aki hitte és hirdette, hogy lehet tenni, és kell is tenni valamit 
a szórványtelepülések megmentése érdekében. A vele készített interjúk, beszélgetések 
során mindvégig a szórványt szolgáló lelkészként beszélt, egyetlen egyszer sem szólalt 
meg magánemberként. Végül egy a magánéletben történt változás folytán eddigi ál- 
láspontja és elvei ellenére a megmaradás helyett a távozást, a menekülést választotta. 
Valószínű, hogy nem is annyira a lelkész távozásán lepődött meg a közösség, hanem 
azon, hogy a hangoztatott és felvállalt feladatok, tervek és remények ellenére hagyta 
el a közösséget K. Cs. 

A szórványtelepülés idős lakói az elmesélt élettörténetek alapján hozzá vannak 
szokva, megszokták, hogy onnan elmennek az emberek, főleg a fiatalabb nemzedék 
(mint amilyen K. Cs. is volt), viszont akik az eltávozás, elmenekülés mellett döntenek, 
azok reményvesztett, elcsüggedt, kilátásokat nem látó emberek, nem olyanok, akik 
bizakodók és terveket szőnek a jövőre nézve. K. Cs. volt az, aki mindig kitartásra biz- 
tatta a még otthon lakókat, reményekkel kecsegtette, és éppen ő volt az, aki elment. 
Távozása kiábrándultságot és csalódottságot váltott ki. 

A K. Cs. távozása után ide kihelyezett új lelkész, V. J. beszédmódját – mindazok 
ellenére, hogy ugyanazt az intézményt képviselik és egyazon korosztály tagjai – telje- 
sen más kódok szervezik, mint a K. Cs-ét. 

2001 telén élettörténeteket gyűjteni érkeztem Halmágyra. Első utam, mint min- 
den alkalommal a lelkészi hivatalhoz vezetett, hogy érkezésemről értesítsem K.Cs. lel- 
készt, aki helyett egy új lelkész fogadott. Közlésemre, hogy K. Cs. lelkészt keresem, 
tréfásan válaszolt, miszerint nemcsak én, hanem rajtam kívül még nagyon sokan, sőt 
ő is keresi. Akkor szereztem tudomást arról, hogy K. Cs még a nyáron, rögtön az es- 
küvője után egyik napról a másikra elutazott, anélkül, hogy bárkivel közölte volna 
szándékát, vagy bárkitől is búcsút vett volna. 

Miután úrrá lettem meglepődöttségemen, mivel K. Cs.-vel és a falubeliekkel 
való többszöri beszélgetésemre visszagondolva lehetetlennek tartottam a hallottakat, 
elmondtam az új lelkésznek, hogy ki és mi járatban vagyok, hogy akkori látogatásom 
egyik célja éppen az lett volna, hogy a falu lelkészének élettörténetét rögzítsem. V. J. 
látva csalódottságomat, vigasztalni akarva a következőket mondta: „Az ilyen helyek, 
mind állomáshelyek. Senki sem marad itt.” Ez a fajta beszédmód számomra – aki több 
mint három éve beszélgettem, interjúkat készítettem szórványban szolgáló lelkészek- 
kel – teljesen idegen volt. Idáig csak úgy hallottam beszélni a szórványban szolgáló 
lelkészeket, mint akik áldozatos munkát vállalva, példát mutatva a végsőkig kitartanak 
azok mellett, kiknek szolgálatát, „megmentését” felvállalták. 

A szórványban folyó diskurzusok vizsgálatára készülve arra kértem V. J.-t, hogy 
mesélje el az életét. Először hallani sem akart róla arra hivatkozva, hogy a vele készí- 
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tett interjú anyagát úgysem tudnám használni munkám során, mert ő nem úgy látja a 
dolgokat, hogy ő nem tudna olyan dolgokat mondani, amire én kíváncsi lehetnék. 
Hosszas győzködés után végül V. J. elmesélte élete történetét. 

V.J. élettörténetének fő szervező elve a lelkészsors, a lelkész mint ember törté- 
nete. A fiatal, megélhetési gondokkal küszködő lelkész alig több mint egyévi tapasz- 
talat után újrafogalmazza, átértelmezi azokat az eszméket, amelyek a nép szolgálatát 
vállaló pályára késztették. „Sokszor találkoztam volt évfolyamtársakkal, és sokszor beszélget- 
tünk arról, hogy ej, ej teológus korunkban milyen nekitüzesek voltunk ... bocsánat, milyen felbuz- 
dulva beszélgettünk, majd, ha kimegyünk, akkor a gyülekezetben ezt csináljuk, azt csináljuk, még 
a tehénszarvát is másként fogjuk átrajzolni ... hogy osztán nekimenjünk a falaknak, végül is. Ez 
a harci kedv, ami akkor beszélgetés közben előjött, az most olyan nosztalgikus, hogy mennyire naivak 
is voltunk. De szerintem minden fiatal ilyen kell legyen, nagy célokkal kell nekiindulni, hogy végül 
azt a kis hüvelykmatyi nagyságú cél valahogy megvalósuljon.” A kontraprezentikus beszédmód- 
ban megszólaló „mi” csoport képviselője ezúttal azon csoport nevében szólal meg, 
akik valamikor magasztos messianisztikus célokkal indultak neki a lelkészi pályának, 
de rövid időn belül, felmérve a valós körülményeket, rájöttek arra, hogy kikerülve az 
életbe már nem annyira hiteles a magasztos célok megvalósításáról szóló beszédmód. 

A teológiai évek befejeztével V. J. és a „mi” csoport többi tagja eskütétellel fo- 
gadta meg, hogy minden erejével az egyházat, Istent és a népet fogja szolgálni, és ki- 
kerülve a lelkészi pályára, rá kellett jönnie, hogy az ember életfenntartó ösztönei miatt 
meg kell szegje esküjét, a szolgálat mellett más, alantasabb dolgokkal kell töltenie ide- 
je nagy részét, hogy el tudja tartani családját. „...Nagy probléma az egyházban az is, hogy a 
lelkészek, akik szórványvidéken vannak, s amúgy minden lelkész néha nem tudja felvenni a fize- 
tését, és néha, mikor otthon a családban – mert minden családban probléma van, és főleg a pénzkér- 
dés a probléma – viszály tör ki, akkor valamit kell csinálnia. És ezért nagyon sok lelkész – hát a 
lelkészeknek, mondhatnám azt, a 99%-a – az vagy Kft-vel foglalkozik, vagy valamilyen más 
dolgokkal, amik jobban érdeklik, mint a lelkészi hivatal. Hát a lelkészi hivatal még a nagyváro- 
sokban is leredukálódott vasárnapi szolgálatra, illetve a temetés, keresztelés, esküvő, és más ilyen 
kauzáliákra ... konfirmálás. Nagyon kevés lelkész végez családlátogatást, egyszerűen azért, mert a 
másik munkahelye – mert végül is munkahelye – jobban elfoglalja, és abból jön meg a pénz. Nem 
egy lelkész melyik faluban van, több mint egy éve nem vette fel az egyházi fizetését, ugyanis nem 
volt miből. Személy szerint két hónapja nem vettem fel, tehát amióta idekerültem, november elsejétől 
... tehát október, november..” 

V. J. mint ember szólal meg és beszéli el a lelkészi sors nehézségeit, problémáit, 
mely meghatározza a lelkészi kötelességek elvégzésének mikéntjét, minőségét. 

Az egyén élettörténetében mindig a jelen szempontjából legaktuálisabb problé- 
mák kerülnek elmesélésre, és ezek az egyén életét közvetlenül meghatározó helyzetek 
szervezik az elbeszélő narratív identitását. V. J. élettörténetében a lelkészi sors elbe- 
szélésén belül a megélhetési gondokról, nehézségekről szóló történetek hangsúlyo- 
zódnak a leginkább. A legtöbb történet azért hangzik el, hogy ezt szemléltessék, s ez- 
által is mintegy felmentve a „mi” csoport tagjait a felelősség alól, amiért esetleg nem 
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minden erejükkel a megmentés, a szórvány ügyét szolgálják. „...nagyon sok lelkész neki- 
fogott, aminek tudott. Nagyvárosokban a lelkészek, azok a visszakapott egyházi ingatlanokat ki- 
adják, és abból, azoknak a béréből veszik fel a fizetésüket, mások pedig hát a legtöbben mezőgaz- 
dasággal foglalkoznak, Kft-jük van, amivel nem lehet tudni, hogy mivel üzletelnek, mindenki azzal 
üzletel, amivel tud... megint mások pályáznak, és féltve őrzik azokat a lehetőségeket, ahová lehet 
pályázni, ugyanis minél több a pályázó, annál kevesebb a pénz, és vannak olyanok, akik egyszerű- 
en ... nem fognak semminek neki, hanem várják, hogy valami történjen.” Felsorolja az alternatí- 
vákat, melyek megjelenhetnek egy lelkész életében a lelkészi hivatás mellett, felsorolja 
azokat a stratégiákat, melyeket a lelkészek krízishelyzetben választanak. Ebben a be- 
szédmódban V. J. először mint ember jelenik meg, és aztán mint lelkész. Életét, élet- 
vitelét először a létfenntartási ösztönök határozzák meg, először meg kell élnie vala- 
miből, és majd aztán vállalhat magasztos terveket, ezekre viszont már nem jut lelke- 
sedés, kitartás és energia. „Rossz, amikor az ember nem tud úgy élni, ahogy szeretne. Hát ezen 
lehet segíteni úgy, hogy az ember máshol vállal munkát, máshol is, mit a lelkészség ez persze, hogy 
a lelkészségnek a rovására megy. Sok lenne a lelkészi teendő, de mikor úgy érzed, hogy nem vagy 
megfizetve, valahogy úgy elhanyagolod.” V. J. hétköznapokon informatikusként dolgozik egy 
cégnél B-n, és mintegy mentegetőzve teszi hozzá, hogy valamiből meg kell élnie. 

V. J. életérzésével nincs egyedül, egy találkozóra emlékszik vissza, melynek ürü- 
gyén a „mi” csoportba tartozók hasonló gondjairól beszél: „Most nemrég volt egy ilyen ... 
évfolyam-találkozószerűség, amikor összeültünk, és akkor elmondtuk körülbelül, hogy hát hova is 
kerültünk, milyenek is az állapotok, s azon beszélgettünk, hogy na ki hogyan tudja végezni a fela- 
datát, mennyire képes... Mondhatom azt, hogy sajnos, hogy a társaságnak a több mint a fele el volt 
keseredve, részben azért mert olyan helyre került, amilyen helyre került, másrészt azért, mert megnő- 
sültek, férjhez mentek, néhol már gyerek is van, elvégre majdnem két év telt el, amióta végeztünk, és 
nagyon nehéz életkörülmények között élnek. Sajnos, hogy nem elégedettek a helyzetükkel, és biza 
felvetődött az kérdés, hogyha a lelkész nem elégedett, hogyan tud ő az embereken segíteni, hogyha 
nincs meg az ő belső nyugalma, akkor hogyan tud ő, egy, egy ... átadni az embereknek egy nyugal- 
mat, egy, egy reményt, mert sajnos, hogy szórványvidéken már csak a lelkész képes arra, hogy vala- 
mi reményt adjon az embereknek ebben a reménytelen világban. Nehéz kérdés volt, és senki nem 
tudott válaszolni erre. Sokáig beszélgettünk erről a kérdésről, de végül is döntés, hogy ezt hogy lehet- 
ne megoldani, áthidalni, nem született.” 

V. J. nem csak saját megélhetési gondjairól, egy csoport nehézségeiről beszél, 
arról a csoportról, mely valójában arra hivatott, hogy másokat és a közösség érdekeit 
szolgálja. A „mi” csoport nevében V. J. teszi fel a kérdést, hogy hogyan lehet a közös- 
ség ügyeit szolgálni, amíg a lelkész mint egyén, mint ember nincsen biztonságban. 

Jelen körülmények mellett V. J. egy másik alternatíváról is szól: a „mi” csoport- 
tal szemben, akik anyagi gondokkal küszködve, kiegészítő keresetekből élnek szór- 
ványban megjelenik egy „ők” kategória, akik szintén lelkészek, de a könnyebb megél- 
hetést választották, és feladva a magasztos terveket, külföldön kerestek megélhetést. 
„Nagy probléma a lelkészek kérdése is, ugyanis nagyon sok lelkész Erdélyből Magyarországra 
távozik, jobb életkörülményeket keres, munkalehetőséget keresnek, még akkor is elmennek, hogyha 
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nem mint lelkészként mennek oda, hanem valamilyen más munkára. 2000, illetve 2001-ben, két 
év alatt a magyar evangélikus egyház hat lelkészt veszített el, ami óriási seb, óriási ütés az egyházon, 
hisz 41 aktív lelkészből elment hat, tehát 35 maradt, és nagyrészt olyan vidékekről mentek el, me- 
lyek szórványvidékek, ahol már nem bírták tovább, úgy határozták meg hogy egyszerűen lehetetlen.” 

K. Cs.-vel ellentétben V. J. nem maga választotta a „problémás helyet”,25 nem 
önszántából van Halmágyon, viszont teljesen természetes dolognak tartja, hogy fiatal 
lelkészként ott kell kezdenie. „Ez magától értetődik, hogy a most végzendő, az mindig a leg- 
rosszabb helyekre kerül, mert a jó helyeket nyilván, hogy már az idősebb korosztály uralja. Nagyon 
sokan rosszul érzik magukat. Hát nem mondhatom azt, hogy nagyon örültem, hogy idekerültem 
H-ra, dehát igaz az hogy a lelkész ott is el kell végezze a lelkészi feladatait, ahova kihelyezik.” 

Ebben a beszédmódban létezik a lelkész szempontjából jó és rossz hely. Amint 
a fenti idézetből is láttuk, a jó helyek az idősek kiváltságai. Kérdés az, hogy az idősek 
kategória itt milyen értelemben használatos: a jó hely azoké, akik már több időt szol- 
gáltak szórványban, már egyre nehezebben tudtak helyt állni, erejük, energiájuk felmor- 
zsolódott, s így, hogy az egyház megőrizze lelkészeit, beviszi őket idősebb korukra 
egy „jobb helyre”. És akik ezt az időt nem tudják kivárni, azok külföldön keresnek 
megélhetést. A gondolatot tovább folytatva, talán egy kissé sarkítva, de kijelenthetjük, 
hogy ebben a beszédmódban a lelkészség már nem egy nemes hivatás, hanem valami, 
amit ki kell bírni egy ideig, hogy utána az ember nyugodtabban élhessen. V. J. ki is je- 
lenti élettörténeti elbeszélése során, hogy „sajnos, ma már a lelkészi státus nagyon, de na- 
gyon elhalványodott.” 

A lelkész megélhetésének szemszögéből, anyagi nehézségei kapcsán meséli el a 
szórványtelepülés megfogyatkozásának történetét is: „Nagyon nagy kérdés... ilyen kis gyü- 
lekezetben, mely a statisztika szerint körülbelül úgy 300 lelket számlál ...a gyülekezet megmara- 
dása, lévén, hogy a sanyarú gazdasági helyzet miatt rengeteg család nem képes kifizetni azt a pres- 
bitérium által meghatározott adót... nagyon nehéz fennmaradni működő... egyrészt azért mert a 
kiadások ór... tehát nagyok a kiadások, másrészt pedig a nagy szórványvidék is megköveteli azt, 
hogy állandóan az ember utánajárjon, ott is tevékenykedjen. Szórványvidék sajnos nem csak az a 
pár gyülekezet (...) mindegyik faluba el kellene menni.” A szórványvidék, a szolgálati terep itt 
úgy jelenik meg, mint az a hely, ahol több a munka, több a költség, és kevesebb a fi- 
zetés, mivel kevesebb a fizetőképes ember. 

Mindezek mellett V. J.-nek vannak tervei, vannak elképzelései, melyeket meg 
szeretne valósítani, felvállalja a szórványtelepülés ügyeit, foglalkozni akar a közösség- 
gel, de felmérve a helyzetet belátta, hogy munkájával nem sokat tud változtatni a kö- 
zösség helyzetén, munkájára nincs is igazán igény: „Újra szeretném indítani a hetenkénti 
bibliaórát, amelyre elméletileg van igény, viszont egy olyan korosztálynak van igénye, amely lassan, 
lassan, idővel felmorzsolódik. Az utána jövő generációnak, azoknak nincs igénye, sajnos. Sem 
bibliaórára, sem vallásórára, sem istentiszteletre. A fiatalsággal való munka, tehát az ifjúsági mun- 
ka itt nagyon pang, lévén, hogy nincs fiatalság. A fiatalok, akik tehetősebbek voltak, azok sajnos, 
hogy Magyarországon, Németországban, Amerikában, Ausztráliában, mindenütt vannak a vilá- 
gon halmágyiak, mások, ha nem is vándoroltak ki, de az erdélyi nagyvárosokban vannak, elszár- 
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maztak, és csak nagy napokon látogatni jönnek vissza, unokákkal együtt, mikor nincs idő a val- 
lásra.” A település megfogyatkozásának története itt is a lelkészi munkával kapcsola- 
tosan jelenik meg. V. J. élettörténetének egyik szervezőelve tehát a tehetetlenségér- 
zés. Több helyen is arról beszél, hogy kibírhatatlan érzés, amikor az emberek kérnek 
valamit, „és egyszerűen nem tudom teljesíteni”, és végül levonja a következtetést: „...valahogy 
lemondtam a nagy tervekről... a világ megváltását másra hagyom, én megtörtem...” „Nincsenek ter- 
veim, legalábbis nagy célok, hogy most elérjek ezt vagy azt, egyszerűen egy kiegyensúlyozott normális 
életet szeretnék élni a szeretett nővel, nyilván ez lenne a legnagyobb tervem, amit remélem, hogy meg 
lehet valósítani majd.” V. J. élettörténete során az úgymond kötelező lelkészi teendők 
közé tartozó bibliaórák kérdésén kívül egyáltalán nem beszél a településsel kapcsola- 
tos tervekről, munkákról. Megismerve a körülményeket és a lehetőségeket, lemondva 
a magasztos tervekről, V. J. mint magánember tűz ki célokat maga elé, olyan célokat, 
melyek megvalósítására reményt lát. 

Halmággyal kapcsolatos tervekről egyáltalán nem beszél mindaddig, míg rá nem 
kérdezek. A tervekről szóló diskurzust így kezdi: „Féltem ettől a kérdéstől, nem is akartam 
kitérni erre.” Erről a kérdésről nem mesél élettörténetében, szándékosan kerüli a témát, 
mivel a nagy tervek megvalósíthatóságában nem hisz, és nem szeretne megváltó fela- 
datokat magára vállaló lelkészként tetszelegni. Elmondja, hogy az előző lelkész által 
kezdeményezett Pro Almagen Alapítvány – amely keretén belül történő munka több 
élettörténet középpontjában áll – jogilag nem is létezik. Ez a tény is legitimálja V. J. 
tervekről szóló beszédmódját. 

V. J. nem sző terveket, egyelőre az előző lelkész által elgondolt alapítvány ügyeit 
szeretné jogilag tisztázni, majd azon belül elkezdeni valamiféle munkálatokat. Azzal a 
tudattal kezd neki a munkának, hogy ezt kell tennie, viszont végig kétségeiről beszél, 
ismerve a viszonyokat, nem hisz a nagy tervek megvalósíthatóságában. „Na, dehát ha 
ezt kell csinálni, akkor ezt csinálom. Valamiképpen felrázni a gyülekezetet... viszont ez egy olyan 
munka, ami... aminek őszintén nem tudom, hogy hogyan kell nekikezdeni legelsősorban, másod- 
sorban nem tudom, lehetséges-e fiatalság hiányában kicsit felrázni.” V. J. az előző lelkésszel 
ellentétben nem úgy beszél a tervekről, mint amelyek belülről jövő kötelességtudat- 
ként jelentkeznek, ő annak ellenére, hogy felvállalja, megpróbál tenni valamit, látja, 
hogy kevés az esély a dolgok megváltoztatására. 

Elemzési kísérletünkben arra láthattunk példát, hogy az egyén beszédmódját az 
objektív tényezőkön kívül (beszédhelyzet, a képviselt intézmény) mennyire meghatá- 
rozhatják bizonyos szubjektív jegyek (az egyéniség, személyiségi jegyek, attitűd, szán- 
dék stb.). Ugyanazon intézményt képviselő egyének beszédmódja nagyon különböz- 
het. K. Cs. magasztos terveket sző, felvállalja a település „megmentését”, hisz is tervei 
megvalósíthatóságában, viszont mindenféle magyarázkodás és indoklás nélkül, egyik 
napról a másikra feladja terveit, és elhagyja szolgálati helyét. V. J. „másokra bízza a vi- 
lág megváltását”, nem hisz a világ megválthatóságában, és ugyanakkor azt vallja ma- 
gáról, hogy „nem érzem magam boldogtalan embernek”, mivel olyan terveket sző, 
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melyek megvalósíthatóságára esélyt lát. Amíg K. Cs. lelkészként akar nagyot teljesíte- 
ni, addig V. J. magánemberként akar érvényesülni. K. Cs. feladja terveit és külföldön 
keres megélhetést, V. J. viszont ott marad a szórványban, nem vállalja fel tüntetően a 
szórvány megmentését, viszont próbál tenni valamit, még akkor is, ha nem lát túl sok 
esélyt a helyzet megváltoztatására. 

1 Jelen munkám a Szórványosodás és identitás című, 2002-ben írt egyetemi szakdolgozatom kérdésfeltevé- 
seinek továbbgondolása, az ott elkezdett vizsgálódás folytatása. 
2 Hivatalos népszámlálások adatai egyházi anyakönyvek és az 1999-ben végzett családlapos felmérések 
eredményei. A felsorolt források a Kriza János Néprajzi Társaság adattárában megtalálhatóak. 
3 A 11–12. században a magyar királyok által Erdélybe telepített szászok autonóm területét nevezték 
Királyföldnek, (Ezen autonóm területnek saját törvényhozó intézménye volt: a Szász Egyetem.) 1863- 
ban a Királyföldet felszámolták, Erdély területét vármegyékre tagolták. 
4 A század eleji „amerikásokról”, Amerikában dolgozó halmágyiakra más forrásban is találtam hivatko- 
zást. L. Forró Albert, 2001,18. 
5 Forró Albert 2001. 18. 
6 Jan Assmann kifejezése. A jelenről úgy beszélnek, mint a valamikori jó, az eltelt szép világ ellentété- 
ről. A jelen hiányosságainak tapasztalatából kiindulva egy olyan múlt emlékét idézik vissza, mely a hős- 
kor vonásait ölti magára. A jelenben a hiányzót, az eltűntet, a kiveszettet hangsúlyozzák, a szakadékot 
az „egykor” és a „most” között. Assmann, 1999, 79–80. 
7 L. Jakó Dénes 1896. 68. 
8 Az első nagy sorscsapás a halmágyiak életében az 1870-es években dúló kolerajárvány és éhínség, 
mely több száz ember halálát okozta. 
9 Forró Albert, 2001.21. 
10 Uő. i. m. 22. 
11 Adalékok Halmágy történetéhez, szerző és évszám feltűntetése nélkül. Megtalálható a halmágyi evangé- 
likus parókia irattárában. 
12 Uő. uo. 
13 Az előző időintervallumhoz viszonyítva több a vegyes házasság. 
14 Forró Albert, 2001. 26. 
15 Forró Albert, uo. 
16 Varga E. Árpád, 1998. 184. 
17 Az 1994-es és 1995-ös évet illetően hiányos az anyakönyv. 
18 A cigányság nincs beleszámolva, róluk a felmérés során csak annyit sikerült megtudni, hogy hányan 
vannak. 
19 Vö. Hymes, 1997. 473–474. 
20 Becze Márta–Keszeg Vilmos (szerk.) Palástban. Lelkészek szórványban, 2001-ben megjelent kötetről 
van szó. 
21 Keszeg-Becze, 2001. 19. 
22 Keszeg-Becze, i. m., 20. 
23 A kötetben megjelent írások elemzése külön dolgozat témája lehetne. Például meg lehetne vizsgálni, 
hogy hogyan alakul egy a szórványtelepülésről elszármazó közgazdász beszédmódja, mennyire megha- 
tározhatja azt a helyszín, a helyzet ahol az előadás szöveg elhangzik, mennyire áthangolódik a tudomá- 
nyos hangnem egy a „mi” csoportba tartozó megmentésre vállalkozó egyén hangnemére. 
24 Különbség azonban az, hogy Jónás tiltakozik, ellenkezik, nem akar Tarsisba menni, K. Cs. viszont ép- 
pen maga kéri az Urat, hogy H-ra, szórványba vezérelje. 
25 K. Cs. kifejezése a szórványtelepülésre, ahol alkalom van dolgozni és szolgálni.
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Kató Béla 

Egyház és 
szórványosodás 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője éppen a Romániai 
Magyar Évkönyv 2002-es kiadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóján jegyezte meg, 
hogy kistelepüléseken roppant erős közösségi leépülés indult be, többtucatnyi parókia 
esett a folyamat áldozatául. Mivel többszöri felkérésünk sikertelen maradt, senki nem 
vállalta a jelenség tanulmányban való feldolgozását, Kató Béla főjegyzőt kerestük 
meg kérdéseinkkel. 

A romániai magyarság lélekszámúnak csökkenése, az elszórványosodás milyen helyzetet 
teremt az egyház életében? 

A kilencvenes éveket megelőző időszakban lezajló társadalmi mozgás során az 
elvándorlás elsősorban a kistelepüléseket érintette. Ezeknek a településeknek a lakos- 
sága, ahhoz, hogy az életszínvonalat fenntarthassa, a közeli városokba települt át. A 
kilencvenes években aztán abból a meggondolásból, hogy ott, ahol a magyarság tör- 
ténetileg egzisztenciát teremtett, érdemes megmaradni, voltak olyan falvak, ahová 
visszaköltöztek az emberek, és a megszokott rudimentális módszerekkel próbáltak 
újra létalapot teremteni. Természetesen ez nem tette lehetővé a tényleges gazdasági 
föllendülést. Azok a kistelepülések, ahol korábban még 400-500 volt a gyülekezetek 
lélekszáma, nem tudtak feltöltődni, újabb elvándorlási és kivándorlási hullám követ- 
kezett. Ennek igen súlyosak a következményei. Az utóbbi tíz évben sorozatosan meg- 
szűntek az osztályok, iskolákat kellett bezárni. A magyarság összlélekszámának a 
százezres nagyságú csökkenése és ennek a folyamatnak a súlyos következménye épp 
ezekben a falvakban érezhető a leginkább. 

Felméréseink szerint csak az erdélyi egyházkerületben 140 olyan egyházközség 
van, ahol a korábbi 400-500 lélekszám 200-ra apadt. Ezek a gyülekezetek képtelenek 
fenntartani önmagukat. A lakosság elöregedett, gazdasági helyzetük leromlott, bevé- 
telük minimális. Nyolcvanéves öregek, akik, ha még van egy kis egészségük, megte- 
remtik az egzisztenciájukat, a villanyra, gázra is kikerül valamicske, ruhát keveset vesz- 
nek vagy használt ruhában járnak, de ezen felül még kiadni valamire nagyon-nagyon 
nehéz. Nem is várható el tőlük, hogy fenntartsanak egy intézményt, amikor a minden- 
napi megélhetéssel küszködnek. Ha egy falu az utolsó magyar intézményt sem tudja 
fenntartani, akkor gyakorlatilag azok a fiatal lelkészek, akik ezekre a helyekre kerül- 
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nek, nem tudnak egzisztenciát teremteni. Tehát ez elsősorban nem magát a személyt 
érinti, hanem azt jelenti, hogy megszűnik az utolsó intézmény, amelynek abban a kö- 
zösségben összefogó ereje lehetne. 

Ezek szerint itt nemcsak az egyház térvesztéséről, visszaszorulásáról van szó? 
Egyházi szempontból nem indokolt például, hogy minden kétszáz léleknek kü- 

lön lelki gondozója legyen. A nyugat-európai standard ma már ezer lélek, ezen alul 
nem tartható fenn egyházközség. Ezer léleknél kisebb létszám esetén az a gyakorlat 
alakult ki, hogy két-három közösségnek egy lelkésze van. Tehát egyházi, lelkigondo- 
zói szempontból akár luxusnak is tekinthető, hogy a kistelepüléseken mindenütt lel- 
kész legyen. Éppen emiatt ezek a települések / közösségek elsősorban nem egyházi, 
hanem kisebbségi szempontból problematikusak. Hisz az elöregedett, elszigetelt fal- 
vakban nagyon sokszor a lelkész az egyedüli értelmiségi, ő a legfiatalabb szociális 
munkás, a legfiatalabb adminisztrátor. Ha van autója, beviszi az embereket a kórház- 
ba, ha van mobiltelefonja, ő tart kapcsolatot a világgal, ha pályázati lehetőségekről 
értesül, összeállítja a dokumentumot, amivel esetleg fel lehet újítani a faluba vezető 
utat. A magyarság fennmaradása szempontjából létfontosságú ez a szerep. Amikor 
már magyar iskola sincs, magyar polgármester sincs, megszűntek az intézmények, a 
lelkész az egyetlen, aki tehet még valamit ezekért a közösségekért. 

Alapvetően megváltozik tehát az egyház szerepe? 
Hagyományainkból adódik, hogy az egyház mindig is vállalt szociális szerepet. 

Gondoljunk csak arra a karitatív jellegű tevékenységre, hogy a hívek, alapítványtevők 
adományaiból összegyűlő vagyont az egyház a szociális munkára fordította. 

A szociális kérdések kezelése valójában állami feladat. Az egyház nagyon sok- 
szor azt a munkát végzi, ami az állam kötelessége. Egyetlen állam sem tökéletes, sőt 
az is természetes, hogy az állam ezeket a feladatokat megossza a civil szervezetekkel. 
Nálunk viszont az állam nem támogatja egyenlő mértékben az egyházakat. Ez abból 
is adódik, hogy az ortodox gondolkodás szerint ez a feladat kizárólag az államra 
hárul, az egyház pedig szigorúan templomi keretekben mozog. 

A mi esetünkben viszont nem elvi szintűek ezek a kérdések, hanem konkrét 
megoldást várnak: mi lesz ezzel az elöregedő erdélyi magyar társadalommal? Az egy- 
ház is ilyen megközelítésben vállal magára feladatokat. Létre lehetne hozni szórvány- 
kollégiumokat, öregek otthonát, kallódó gyermekek intézményét. Felvetődik viszont 
a finanszírozás kérdése. Európának nincs egységes szociális törvénykezése, amely biz- 
tosítaná például, hogy fejkvótarendszerben megoldhatóvá váljék a beteggondozás 
vagy az öregek ellátása. Az a kevés földterület vagy erdő, amit az egyház visszakapott, 
ma már, a mai gazdasági körülmények között nem elégséges jövedelemforrás. A vissza- 
kapott épületek olyan állapotban vannak, hogy a jelenlegi felméréseink szerint 252 
millió euróra lenne szükség a felújításhoz. Ezek mind súlyos gondok és problémák, 
amelyekre megoldást kell találni. 
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Emellett a hagyományainkba gyökerező szociális tevékenység mellett azonban 
ezzel az előbbiekben említett új kihívással is szembe kell néznünk, amit a meglévő, 
egyre apadó lélekszámú települések helyzete idézett elő. Előre nem látott történetek 
következnek. Pillanatnyilag az egyházközségek egyharmada 200 lélekre apadt, viszont 
a fogyás mértékéből kiszámítható, hogy a jelenlegi 400-500 lelkes gyülekezetek néhány 
évtized leforgása alatt hasonló helyzetbe kerülnek. A nagyobb, rendszerint városi 
gyülekezetek tagjait, ahol a népszámlálás eredményei szerint kiderült, hogy az egyházi 
nyilvántartáshoz viszonyítva jóval többen vannak, a munkanélküliség, a gazdasági 
romlás sújtja. A nagy szám tehát nem jelent erőt is. 

Ma már viszont a magyarság nem engedheti meg magának, hogy valakiről le- 
mondjon. Lehet, hogy a történelem során mindegy volt, hogy a Don-kanyarnál há- 
nyan vesztek el, hogy Amerikába hányan mentek ki. Ma viszont, amikor ilyen mérté- 
kű a fogyás nemcsak Erdélyben, hanem az összmagyarságban, akkor úgy látom, hogy 
minden egyes magyar fontos. A legnagyobb problémát viszont nem abban látom, 
hogy a magyarság elöregedik, hogy kevés gyermek születik, hanem abban, hogy aki 
megszületik, azzal sem foglalkozunk. Így még hatványozottabb, még nagyobb a 
veszteség. 

A falu mindig tudta, hogy hogyan kell odavonzania az értelmiségét, a papjának, 
tanítójának, jegyzőjének egzisztenciát teremtett, felkínált nekik valamit. A kommunis- 
ta időben ez megszűnt. Mindent, ami állami volt, tönkre lehetett tenni, szét lehetett 
rúgni, a parókiák, templomok, gyülekezetek megmaradtak, a lelkész képviseletében 
pedig fennmaradt az az intézmény, amelyik a falu önszerveződésében menedék lehe- 
tett. Ma már Erdélyben az egyházak ténylegesen az utolsó bástyák. A hangsúly tehát 
azon van, hogy nagyon sok helyen az egyház az utolsó, még létező intézmény. Itt már 
rég túlvagyunk azon, hogy az egyházban missziós közösséget lássunk. Az említett te- 
lepüléseken az utolsó, amelyik intézményes formában a nyelvet, kultúrát és identitást 
őrzi. 

Hogyan viszonyulnak ehhez a  szerephez a lelkészek? 
1989 után a lelkészi társadalom úgy gondolta, hogy túl sok mindenbe beleavat- 

koztunk, át kellene adni bizonyos területeket, és az igazi pásztorációra kellene fektet- 
ni a hangsúlyt. A helyzet azonban nem engedi meg ezt a visszavonulást. Ugyanakkor 
rendkívül nehéz fiatal embereket kiküldeni olyan településekre, ahol semmi biztató 
nincs. Ebben a világban kell feltöltekeznie hittel és tenniakarással a körülmények el- 
lenére is. Hinnie kell, hogy van jövő és érdemes tenni valamit, annak ellenére, hogy 
minden tönkremegy, annak ellenére, hogy milyen a politikai, gazdasági helyzet. A Te- 
ológiára még mindig háromszoros a túljelentkezés, habár a lelkészi státusz nagyon so- 
kat veszített a teréből, ma egy fiatalnak nem ez az egyedüli kibontakozási forma. Még 
egy kis településen lehet, hogy ő van a középpontban, de már a társadalomban nem. 
Ez jelzi azt, hogy nagyon elhivatottnak kell lennie annak, aki ezt választja, vagy pedig 
a tudatában kell lennie annak, hogy mi vár rá. Az erdélyi jelenléthez ma már hit kell. 
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Mi a megoldás? 
A szászok nagyon jó előképet szolgáltatnak arra, hogy milyen sors várhat ránk, 

mi történik velünk, ha számbelileg ilyen mértékben kezdünk fogyni. Ők például lel- 
készi közösséget neveztek ki, például Medgyesen két-három lelkész látja el a várost és 
a környező falvakat. Tehát nem úgy oldották meg, hogy ötven lélekhez kiküldtek egy 
lelkészt, aki egész nap ül és őrzi a templomot, mert nincs mit egyebet tennie, hanem 
egy lelkészi teamet alkottak, akik sugarasan kijártak, és elvégezték a szolgálatot. A je- 
lentősebb emlékműtemplomokat megmentették, de nem tudtak fenntartani, megőriz- 
ni minden templomot. Hollandiában előfordult például, hogy azokon a helyeken, 
ahol a fenntartást nem tudták vállalni, lebontották a templomot. A világ tehát arrafelé 
halad, hogy a józan hasznosság elve érvényesül. 

Visszatérve a lehetőségekre, az lehetne az egyik megoldás, hogy ne hagyjuk ott 
árván egy faluban a lelkészt ötven lélekkel, hanem egy helyre tömörítsük őket, hogy a 
lelkészek és gyülekezetek egymást erősítsék. Ezt bokrosításnak nevezzük egy közpon- 
ti parókiával és missziós gyülekezetekkel. Ezt mi nem szeretnénk szervezetten stimu- 
lálni, nem szeretnők felgyorsítani azokat a folyamatokat, amelyeket az élet előrevetít. 

A másik megoldás az, hogy ne mondjuk ki az ítéletet, ne vonjuk ki a kistelepü- 
lésekről az utolsó adminisztrátort, hanem az önfenntartásra képtelen gyülekezetekben 
is lelkész legyen. Ezt viszont önerőből nem lehet megoldani. Ha volna magyar nem- 
zeti stratégia, és ha igaz lenne az, hogy a mindenkori magyar kormány a szülőföldön 
való megmaradást segíti, évi 20-30 millió forinttal meg lehetne ezt oldani, s nem ve- 
szítenők el az elkövetkező 4-5 évben ezeket a kistelepüléseket. 

Mi Erdélyben történelmileg és érzelmileg is másképp viszonyulunk az élet dolgai- 
hoz. Szomorú, hogy falvak szűnnek meg, hogy számbelileg egyre fogyunk. Az élet rea- 
lítása viszont megköveteli, hogy szembenézzünk ezekkel a helyzetekkel. Nem megol- 
dás az, hogy tehetetlenül ülünk és várjuk, hogy mikor omlik le a templom, sőt úgy 
gondolom, hogy abban az esetben, ha a faluban egy hívünk sincs, a parókia kiürült, 
ezeket el is szabad adni. Hiába őrizzük, hogy ez a miénk volt és egy talpalatnyi földet 
sem engedünk, mert így csak érzelmileg közelítjük meg a problémát. Nekünk a vissza- 
vonulást is rendezetten, szervezetten kell megélnünk, körbe kell húzni az új vonalat, 
ahol biológiailag még jelen vagyunk, egzisztenciánk van. Megnövekedett az ember 
értéke. Arra kell tekinteni, arról kell gondoskodni, aki és ami megvan. Ha egy telepü- 
lésen tíz fiatal család él, rajtuk kell segíteni, hogy iskola- és egyházfenntartók lehesse- 
nek, hogy értelmet lássanak abban, hogy ott maradtak. 

Lejegyezte: Fóris Ferenczi Rita 
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Fóris Ferenczi Rita 

A vizsgarendszer – 
az oktatásszabályozás egyik eszköze 

Bevezetés 

A romániai oktatásügy 1989 utáni történetében a kezdeti pangás időszakát kö- 
vetően, 1998-tól kezdődtek el a valós változások. Azóta a megreformált reform kü- 
lönféle fordulatait éli a rendszer. 

A megújítás első szakaszát – noha ezt a tanárok akkoriban távlat nélküli és túl 
gyors felzárkózást igénylő váltásnak tartották – utólag, a jelenleginél koherensebb, a 
cél és a meglévő gyakorlat közötti erőteljes feszültséget oldani próbáló változási fo- 
lyamatként értékeljük. Ennek az időszaknak a legjelentősebb történései (az alaptan- 
terv és a tantervek egységes alapelvekre épülő bevezetése és fejlesztése, az alternatív 

tankönyvi rendszer beindítása, az oktatásszervezést, finanszírozást, a tartalmi fejlesz- 
tést, a vizsgarendszer megújítását és a továbbképzés folytonosságát biztosító helyi és 
országos háttérintézményrendszer kiépítése) a decentralizáció jegyében, pontosabban 
annak reményében zajlottak. Habár a nemzetközi gyakorlathoz viszonyítva mindezek 
a folyamatok óvatos lazításnak tűnhettek, a rendszer működését meghatározó, meg- 
kövült centralizáltságból fakadó beidegződések ellenében józan oktatáspolitikai meg- 
fontolásoknak bizonyultak. Ezt a korszakot akár az iskolai autonómia felvillanásának 
is nevezhetnők. 

Nem véletlen, hogy a 2000-es kormányváltást kísérő újabb reformhullámot a 
rendszer visszarendeződésként, elsősorban a centralizáció helyreállításaként élte meg. 
Ez egyébként természetes velejárója a felülről irányított reformoknak, de a megízlelt 
autonómia elvesztésének a romániai oktatásban sokkal nagyobb a súlya. Olyan rend- 
szerben éledezett, amely hagyományait tekintve sokáig a szigorú szabályozásra és irá- 
nyításra volt kárhoztatva, ugyanakkor olyan rövid életű volt, hogy az autonómiából 
csak az önállóság pillanatnyi élményét és lehetőségeit villantotta fel, arra már nem 
volt idő, hogy a vele járó felelősség tapasztalatát is felkínálja. Az azóta felgyorsuló, 
néha egymásnak ellentmondó, bizonytalankodó intézkedésekből nehezen olvasható 
ki a célirányosság. Az iskolastruktúra rögzítése, a folyamatos tantervkorrekció, az 
alternatív tankönyvi rendszer befagyasztása, a kerettantervek folyamatos módosítása, 
a vizsgarendszer megújítása – noha a kezdeti reformkoncepció alapelveihez kapcso- 
lódnak – inkább a körbenjárást, mint a valamilyen irányban történő tudatos előreha- 
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ladást sejtetik. A rendszer résztvevői pedig – épp az elveszített autonómiából fakadó 
szabadság és felelősség hiányában – úgy érzik, hogy ebben a ködös útvesztőben vala- 
mely átláthatatlan, a ki nem mondott nemzetközi vagy integrációs szabványoktól, 
vagy akár az éppen soros miniszter döntéseitől függő helyzetek és kísérletek végrehaj- 
tói, mintsem egy tudatos fejlesztési folyamatban munkálkodó partnerek. Az oktatási 
rendszer belső élete ma már az örökös átmeneti helyzetbe kövült állapotnak mutatko- 
zik, ahol a túlélés a fontos, az a bölcs belenyugvás, hogy a történéseknek egyre keve- 
sebb közük lehet/lesz az iskola mindennapi problémáinak a megoldásához, s igazán 
nem is lehet életbevágóan fontos az, ami naponta változik. 

Tanárok, igazgatók, tanfelügyelők, szülők és diákok tapasztalhatják, hogy sod- 
ródnak az eseményekkel anélkül, hogy ebbe vajmi beleszólásuk lehetne. Akinek vala- 
milyen kapcsolata van az iskolával – s kinek ne lenne szülőként, tanulóként vagy ta- 
nárként – a legnehezebben azt viseli el, hogy részese olyan eseményeknek, benne van 
olyan történésekben, amelyekkel valójában vagy nem ért egyet, vagy nem érti a lénye- 
gét, ugyanakkor tehetetlenségével éltetője és fenntartója is egyfajta működési logikának. 

A centralizációba visszamerevített rendszer résztvevőinek amiatt, hogy rálátá- 
suk sincs a történések mélyebb összefüggéseire, tényleges beleszólásuk sem lehet a 
rendszer működésébe. Az „úgy teszünk, mintha” kényszerhelyzeteket az is élteti, 
hogy az érintettek csak minisztériumi rendeletek, előírások, szabályzatok formájában 
vehetik tudomásul, hogy mit kell tenniük, a mi miért történik kevesek számára látható 
át. Ez az állapot pedig elbizonytalanítja, sőt lehetetlenné teszi a dolgokhoz való viszo- 
nyulást. Hisz valójában csak ahhoz tudunk valamiképpen viszonyulni, amit ténylege- 
sen ismerünk és megértünk, a helyzetismeret és a mérlegelés tehát alapvető feltétele 
lenne az egészséges és hatékony kritikai viszonyulásnak. 

Ezt a semlegesítő állapotot az oktatáspolitika hatósági retorikája is fenntartja. 
Tanulságos – nem egyetlen – példája ennek az érettségi kellős közepén kinevezett ok- 
tatási miniszter nyilatkozata a 2003-as vizsga körüli botrányhangulatban. Miközben 
az érettségi előkészületei során a teszt-típusú vizsga ellen tiltakozókat leszerelték az 
objektivitásra és korrupcióellenességre hivatkozva, a vizsga idején, a tévedések és fél- 
reértések okozta helyzet1 tisztázásakor a miniszter a megszokott retorikával hangoz- 
tatta, hogy a dolgok meg fognak oldódni, s mindenki számára a gyermekek érdeke a 
legfontosabb. A „hibahárítás” és az atyai védnökség garantálása megszokottságából 
fakadóan is sikeresnek minősült. Valójában a dolgok nem oldódtak meg, csak elkenőd- 
tek: bevezettek még egy vizsganapot, néhány tesztet korrigáltak, a sztrájkolók pedig 
hazatértek (mi mást tehettek volna), de egyetlen szó sem hangzott el a féléves felkészü- 
lés során vagy az érettségi folyamán arról, hogy az idei vizsgarendszer mi okból, mikép- 
pen és miért alakult így, s mindez hogyan kapcsolódik a közoktatási, felsőoktatási fej- 
lesztési programokhoz, netalántán politikai, gazdasági, társadalompolitikai megfontolá- 
sokhoz. Talán meglepődést az váltott volna ki, ha ez a beavatás megtörtént volna. 

Feltételezhetnők azt is, hogy a tanügyi történések mögött nincsenek megfon- 
tolt, hosszabb távú elgondolások, pusztán kísérletezgetések. Arra is gondolhatunk, 
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hogy igenis vannak, de a gyors felzárkózás kényszerében kényelmesebb és hatéko- 
nyabb, ha a hosszas egyeztések, demokratikus játszmák és alkuk helyett a centralizált 
rendszer erőltetett menetben halad a kevesek által ismert cél felé, amelynek alakulását 
az eredmények felől nem is kérheti majd számon senki. Bárhogy is van, a történések 
hitelességét mindenképpen rontja, hogy a résztvevők legtöbbször nem alanyai, ha- 
nem kiszolgáltatottjai és eszközei azoknak a helyzeteknek, amelyekben a szigorú já- 
tékszabályok kötelezőek, a dolgok végső értelme viszont nem világos. 

A tanulmány nem tud választ adni a dolgok végső „értelmére”, pusztán értel- 
mezni próbálja a történéseket, keresve az „úgy teszünk, mintha” állapot okait és tor- 
zulásait az értékelés-mérés területén. 

A rendszerszintű értékelés-mérés néhány alapkérdése 

Az értékelés-mérés igen tág kérdésköréből témánk bevezetése szempontjából 
elsősorban a tanulói teljesítményre irányuló értékelés szintjeiről kell beszélnünk. Attól 
függően, hogy az értékelésből származó információ miképpen hasznosul, három szin- 
tet különítünk el: az iskolai értékelésben a mikroszint a tanár-diák interakcióban az 
egyes tanulók teljesítményének az értékelését jelenti, mezoszinten pedig az intézmény- 
ben tanuló csoportok, osztályok teljesítményének a mérése az iskolai munka egészé- 
nek értékelését teszi lehetővé. Ettől az intézményen belüli, illetve intézményi szintű 
értékeléstől elkülönül – más funkcióval és más törvényszerűségekkel működik – a 
makroszintű értékelés, amely az oktatási rendszer egészének szintjén az egész oktatás 
működésére vonatkozóan nyújt információt a tanulói teljesítmény alapján. A szintek 
elkülönítése és a funkciók lehetőség szerinti elhatárolása fontos, mert a túlszabályo- 
zott, kommunista oktatásirányítás örökségeként – amikor külső ellenőrzés formájá- 
ban minden szintet szigorúan szabályoztak – még mindig egybemosódnak nemcsak 
az értékelés funkciói, hanem annak céljai, típusai és eszközei is. 

A rendszerszintű értékelés a politika hatáskörébe tartozik; a vizsgarendszer kér- 
dése minden oktatási rendszerben társadalompolitikai és oktatáspolitikai döntések 
függvénye. Gazdasági, munkaerőpiaci, társadalompolitikai, pénzügyi, oktatási szempon- 
tok komplex összefüggése határozzák meg a vizsgák létét, szerepét, szelekciós mér- 
tékét. A vizsgarendszer országonként eltérhet, de nemzetközi viszonylatban sem szűk 
iskolai, intézményi vagy szakmai ügy. Ez azt jelenti, hogy a vizsgarendszerben lehet- 
nek belső, intézményi vizsgák is, de ezeket kiegészítik azok a külső, állami vizsgák, 
amelyek során a vizsgatárgyakat és követelményeket, a vizsgák lefolyását, értékelését 
iskolán kívüli tényezők határozzák meg és ellenőrzik. 

Vizsgarendszer felülnézetből 

1989 előtt a közoktatásban három fontosabb vizsga volt érvényben. Nyolcadik 
és tizedik osztály végén az intézményi felvételi vizsga a középiskolába jutó tanulók 
többlépcsős szelekcióját biztosította. A felvételi vizsgákon kívül az érettségi vizsga a 
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középiskolai tanulmányok diagnosztikus-szimbolikus záróvizsgájaként működött. Le- 
tétele kizárólagos út volt a felsőoktatáshoz, eredményei viszont nem befolyásolták a 
szigorú szelekcióval megvalósuló bejutást a felsőfokú intézményekbe. A középiskolai 
és az egyetemi felvételi vizsgák – az érettségi záróvizsga kivételével – intézményi 
szinten szigorúan szelektáltak, s a korlátozott beiskolázási számok mellett féken tar- 
tották mind a középiskolát, mind az egyetemet végzettek számának növekedését. 

A központi, bemeneti szabályozásra épülő rendszerben az érettségi követelmé- 
nyek a kötelező és szakonként differenciálódó tantárgyakban teljesen azonosak voltak 
a szigorúan egységes tantervi követelményekkel, és az ennek megfelelő egytankönyvi 
rendszer tananyagával. A vizsgák „szakmai” szempontjai visszacsatolásként megerő- 
sítették a központi bemeneti szabályozást, tehát ideológiai-politikai szempontból az 
oktatásirányítás egységes és szabályozott jellegét erősítették. 

Az iskolák szempontjából az érettségi eredményeknek elsősorban statisztikai 
szempontból volt jelentőségük, az intézmények közötti erőviszonyokat elsősorban az 
befolyásolta, hogy hányan jutottak be a felsőoktatásba. A tanulók és tanárok szellemi, 
a szülők anyagi befektetésének tétje az egyetemi felvételi volt. 

A ’90-es években a vizsgarendszer szempontjából nem az volt a megszokott fej- 
lesztéspolitikai kérdés, hogy a középiskolai vagy a felsőoktatásbeli expanziónak kell-e 
utat engedni, hisz egy időben mindkettő gyors fejlesztésre szorult. Az elavultság és el- 
maradottság az oktatási rendszer irányításában, finanszírozásában, ellenőrzésében olyan 
fokú volt, hogy a vizsgarendszer bármilyen változása más területek előzetes fejleszté- 
sét feltételezte. Ennek természetes következményeként a kilencvenes évek második 
felében fellendülő reform elsősorban az oktatás bemeneti szabályozásának, menedzs- 
mentjének és finanszírozásának kérdését helyezte előtérbe. A keretjellegű szabályo- 
zásra, a többpólusú irányításra való áttérés, a tantervfejlesztés, az alternatív tankönyvi 
rendszer és a normatív finanszírozás bevezetése mellett a vizsgarendszer fejlesztése is 
hozzátartozott a reform alapelveihez. A kommunista jellegű, szigorúan központosí- 
tott bemeneti szabályozásról az európai típusú, bemeneti és kimeneti szabályozásra 
való áttérés ezt meg is követelte, de a tényleges változtatásokhoz időre volt szükség. 

Az oktatási reform prioritási listáján szereplő fejlesztéspolitikai programok kö- 
zött az érettségi vizsga és az egyetemi felvételi vizsga megújítása szerepelt. Az a sürgető 
igény azonban, hogy minél többen jussanak be a felsőoktatásba, – s ennek megkönnyí- 
tése érdekében az érettségi vizsga eredménye számítson az egyetemi felvételin – meg- 
előzte azokat a sokkal időigényesebb előkészületeket, amelyeket az érettségi vizsga 
megreformálása és országos jellegűvé tétele feltételezett. A felsőoktatásnak a ’89-es 
időszakot követő gyors változásai, intézményi szintű kiszélesedése (magánfelsőokta- 
tás, főiskolák), az oktatási kínálat és az infrastruktúra stb. fejlődése, az egyetemi auto- 
nómia lehetősége, a beiskolázási számok megnövekedése együtt járt a szigorú szelek- 
ciót biztosító) felvételi meglazulásával. Az érettségi vizsga tényleges reformja még 
csak az alapelvek és előkészületek szintjén körvonalazódott, miközben eredményei- 
nek számbavétele már befolyásolta a felsőoktatásba való bejutást. A felsőoktatás te- 
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hát megnyitotta kapuit még mielőtt bármiféle garanciája lett volna arra, hogy a közép- 
fokú oktatás színvonala, minősége és a vizsgarendszer kellő szelekciót biztosít. 

1998-ban jött létre a vizsgarendszer reformját előkészítő, az oktatási miniszté- 
rium háttérintézményeként működő Országos Értékelési és Felmérési Hivatal, amely- 
nek elsődleges feladata az értékelési és vizsgarendszer reformjának előkészítése volt. 
Első lépésként a tantervfejlesztéssel párhuzamosan az iskolai felmérés értékelés kere- 
tei változtak meg, 1998-tól két féléves a tanév szerkezete, a folyamatos értékelés mel- 
lett pedig bevezetik a többhetes záróértékelést a félév végén. Ez a változás strukturá- 
lis szempontból előrelépést jelentett, szakmai szempontból viszont a mérés-értékelés 
reformja még csak az előkészítés szakaszában volt. 

A 95-ös tanügyi törvény meghatározta a két, szelekciós jellegű állami vizsga (a 
továbbtanulást biztosító nyolcadikos záróvizsga és az érettségi) kötelező és az okta- 
tási profilonként differenciált tantárgyait, jelentősen növelve ezek számát. Ez a vizs- 
garendszer rugalmassá tételének fontos mozzanata volt több szempontból is. Az in- 
tézményi szintű felvételi vizsgákkal működő vizsgarendszert elméletileg felváltotta a 
külső, állami vizsga. Korszerűsítést jelentett az is, hogy ebben a fejlesztési szakaszban 
részben különvált a tantárgy és a vizsgatárgy, ugyanakkor lehetőség adódott a differen- 
ciálást, rugalmasságot elősegítő választásra is. Az említett jelenségek nemcsak a mege- 
lőző oktatási és vizsgarendszerhez, hanem a nemzetközi gyakorlathoz viszonyítva is 
korszerűnek és rugalmasnak bizonyultak. Sajnos, a romániai viszonyokra jellemzői 
módon ez a szemléletmód sokat veszített nyitottságából, a gyakorlat szintjén formai- 
lag megmaradt ugyan, miközben épp a lényegét veszítette el. Ebben a fejlesztési sza- 
kaszban azonban még hiteles nyitásnak minősült. 

Az 1998-tól bevezetett kerettantervek az addig megszokott, központilag előírt 
kötelező tantárgyi rendszer helyett műveltségterületekre épültek. Nem szakítottak a 
klasszikus tantárgyak hagyományával, hisz minden műveltségterületen belül meghatá- 
rozták a kötelezői tantárgyakat és azok minimális és maximális óraszámát, de a helyi 
iskolai tantervekre bízták azt, hogy a különböző műveltségkörökön belül a tanítandó 
tudásköröket többféle választható tantárgy keretében csoportosítsák. Az opcionáli- 
sokra fordítható óraszámot a kerettanterv meghatározta ugyan, a választható tantár- 
gyak tantervét is jóvá kellett hagynia a helyi tanfelügyelőségeknek, de eme korlátozás 
ellenére is utat engedett a helyi tervezésnek, az iskolai szintű döntéseknek. 

Ha az iskolának bármilyen szinten is lehetősége adódott arra, hogy különböző 
tantárgyi rendszereket alakítson ki, s ezzel egy időben a tanulónak választási lehetősé- 
ge volt az érettségin, elméletileg megszűnt a vizsgatárgyak és a tantárgyak közötti tel- 
jes azonosság. Ezt tükrözték a 95-ös tanügyi törvény érettségire vonatkozó cikkelyei 
is, hisz az egységesen és a szakonként kötelező vizsgatárgyakon kívül lehetőséget kí- 
nált a szaknak megfelelő, illetve valamely más műveltségi területről választott írásbeli 
vizsgára is. Lényeges, hogy a törvény szövege nem tantárgyra vonatkozott, hanem 
valamely választott írásbeli vizsgára a szaknak megfelelő műveltségterületen. 

Annak, hogy semmilyen szakterületen nem különülhetett el a tantárgy és vizs- 
gatárgy, több oka van. A megelőző rendszer tapasztalatai alapján mind a tanítandó, 
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mind az érettségi tantárgyakat és a tananyagot szigorú előírások határozták meg. Az 
előírás és az egységes, klasszikus tantárgyakra épülő rendszer megszokottsága korlá- 
tozta a többszínű, iskolai szintű tantárgyi rendszer kialakulását. A helyi igényektől és 
feltételektől függő lehetőségek kihasználatlanok maradtak, s többnyire a feltételek, s 
nem az igények szabták meg az iskola helyi szintű tantervét. Az igények nem érvé- 
nyesülhettek, mert a tanulókon kívül lényegében senkinek nem voltak igényei. A 
választható tárgyakat az iskola szintjén is többnyire az anyagi, szervezési és szellemi 
feltételek határozták meg (ki tervezi meg, ki tanítja, kinek van szüksége órakiegészí- 
tésre?) a szülők elvárása pedig legtöbb esetben arra korlátozódott, hogy az iskola fel- 
készítőkkel, különórákkal, ó minősítésekkel biztosítsa a sikeres vizsgázást. 

2000-től aztán a helyi tanterv leszűkítésével lényegében érvényét veszítette a 
helyi tervezés is, profilonként, szakonként kialakult és lemerevedett a tantárgyi rend- 
szer, így a tantárgy és vizsgatárgy még mielőtt ténylegesen elkülönülhetett volna, is- 
mét egybemosódott, azonossá vált. Megmaradt azonban a választhatóság: az érett- 
ségiző diák azon joga, hogy a kötelező vizsgákon kívül a tanult tantárgyakból – ha 
korlátozott kínálatból is – választhasson. A vizsgarendszer változásaiból két alapvető 
társadalompolitikai irányelv olvasható ki. A nyolcadikos záróvizsga bevezetése úgy 
tette lehetővé a középfokú oktatás kiterjesztését, hogy a szelekciót nem felvételivel 
biztosította, hanem az általános iskolai átlag és a záróvizsga eredményei alapján osz- 
totta el a tanulókat a középfokú intézmények között. 

Az esélyegyenlőséget az érettségi vizsga egységes jellege biztosította úgy, hogy 
külső, állami vizsgaként szelekciós szerepe legyen, s az intézményi szintű egyetemi 
felvételi vizsgák visszaszorulásával a felsőoktatás expanzióját szolgálja. Az egyetemek- 
nek viszont – noha a hallgatói létszám növekedése érdeke – alapvető problémája lett 
a színvonal és a szelekció biztosítása. Így a felsőoktatásba való bejutást az érettségi 
eredmények mellett különféle szelekciós lépcsőkkel, záradékokkal egészítették ki (pon- 
tozásos rendszerben a középiskolai átlag, bizonyos tantárgyak középiskolai átlaga, 
felvételi vizsgák). Annak ellenére azonban, hogy a vizsgakérdés elsősorban politikai 
ügy, a strukturális változásoknak együtt kellene járniok a vizsgák professzionális ér- 
telemben vett fejlődésével. Ez utóbbi viszont messze elmaradt, és nemcsak a rend- 
szer mindennapi életében okozott bonyodalmakat, hanem a megreformált reform 
egyik rejtett kanyar-fordulatának bizonyult. 

Értékelés-mérés alulnézetben 

Az első jelentősebb változás, amely 1998-tól az iskolai szintű értékelésnek-mé- 
résnek más kereteket teremtett, a két féléves tanévszerkezet, s ezzel párhuzamosan a 
félév végi záróértékelés a tartalmak rendszerezése, értékelése céljából. 

Az öröklött értékelési gyakorlat értelmében az iskolai értékelésben az analitikus 
tantervben előírt ismeretek pontos számonkérésére helyeződött a hangsúly. Az új tan- 
tervek fokozatos bevezetésével azonban az iskolai értékelés szemléletének, különbö- 
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ző formáinak és eszközeinek is igazodnia kellett volna a képességfejlesztésre épülő 
tantervek részletes követelményeihez, a záró értékeléshez pedig a tantervek kimeneti 
követelményei nyújtottak fogódzót.2 Az értékelés mikroszinten történő szemléletvál- 
tásához, eszközeinek differenciálódásához a tanárok tényleges elméleti, gyakorlati 
fogódzót nem kaptak. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tanulói teljesítmé- 
nyek értékelésekor a tanárok ne alkalmazták volna már sokkal korábban az értékelés 
különböző filozófiákon (komprehenzív, kooperatív stb.) alapuló típusait, eszközeit, 
pusztán arról van szó, hogy a tantervi szemléletváltást nem segítette semmiféle tuda- 
tos felkészítés/felkészülés az értékelés elméleti és módszertani kérdéseiben, a tanár- 
képző egyetemeken is csak 2001-től vezették be a pedagógiai stúdiumok részeként. 
Holott a követelményközpontú tantervek komolyan vétele azt feltételezte volna, 
hogy az iskolai értékelésben tudatosan érvényesítsék azokat az értékelési típusokat és 
formákat is, amelyek a képességfejlesztéssel szemléletileg rokoníthatók. 

Zavart okozott az is, hogy egyszerre több tanterv volt érvényben, a kimenő év- 
folyamok a régi, analitikus tantervek alapján tanultak, az érettségi programok körül 
állandó bizonytalanság uralkodott, miközben az általános iskola felső tagozatán és a 
középiskolában felmenő rendszerben vezették be az új tanterveket. A tankönyvhiány, 
az erőltetett menetben készülő alternatív tankönyvek szokatlansága is tanácstalansá- 
got és bizonytalanságot okozott. Ebben a helyzetben senki nem foglalkozott a belső 
értékelés tudatos fejlesztésével. 

Időközben megváltozott az érettségi státusza és szelekciós szerepe, s ez a rend- 
szerszintű változás úgy csatolt vissza az iskolai értékelésre, hogy megerősítette, mint- 
egy igazolta a versengés-központúságot, az ismeret-jellegű, kimeneti teljesítményre 
összpontosító kritériumorientált értékelést. Ha a megelőző vizsgarendszerben a kö- 
zépiskola felső szakaszában a tanulók egy része kizárólag csak az egyetemi felvételi 
tantárgyait tanulta, és ezekből a tárgyakból járt magánórákra, a többség pedig meg- 
próbált sikeresen leérettségizni, addig az újonnan alakuló rend azt sejtette, hogy az 
érettségi tárgyakra és a középiskolai átlagra érdemes ráhajtani. 

A szelekciót a középiskolai szintre és az érettségire helyező változásokra az is- 
kolák különféleképpen válaszolhattak, és törvényszerűen válaszoltak is. A védekezési 
mechanizmusok egyik formája színvonalvédő védekezésnek is minősíthető: elkezdő- 
dött az érettségire való felkészítés korrepetálások, órán kívüli tevékenységek formájá- 
ban. Ennek a folyamatnak azonban több negatív vonzata is van. Az órán kívüli felké- 
szítés a tanár számára „kötelezően fakultatív” tevékenységnek minősült. Nem számí- 
tott be a tanárok óraterhelésébe, innen a fakultatív jelleg, de az iskola érdeke és a szü- 
lői igények is kötelezték a tanárt arra, hogy felvállalja ezeket a tevékenységi formákat. 

Ez az érdek és igény több okra vezethető vissza. Az intézmények közötti ver- 
senyhelyzet, az intézmény- és a tanári munka értékelésének még mindig kemény, 
szinte kizárólagos mutatója a különböző tantárgyversenyeken való részvétel mellett 
az érettségi eredmény és az egyetemre bejutottak aránya. Az intézményértékelés mi- 
nőségi mutatói egyelőre nem a sajátos pedagógiai programokat, innovációs szerve- 
zetfejlesztést, infrastrukturális hátteret, a fogyasztók elégedettségét stb. veszik figye- 
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lembe, hanem azt, hogy az intézménynek hány sikeres érettségizettje van, és hányan 
jutottak be a felsőoktatásba. Ugyanakkor az érettségi minősítés az éves szaktárgyi 
jegyekhez viszonyítva nemcsak az oktatás színvonaláról árulkodik, hanem az egyes 
tanárok és az iskola szelekciós rendszeréről is. 

Másrészt a „fogyasztók” ezt a „kötelezőséget” természetesként tartják számon. 
Kevés az a szülő, akit – ha eldőlt, hogy gyermeke milyen szakot választ – érdekelne 
az iskola pedagógia programja, különböző szolgáltatásai, vagy az, hogy mit, hogyan, 
mennyi óraszámban, milyen színvonalon és milyen szemléletben tanítanak az iskolá- 
ban; az viszont mindenki számára egyértelműen fontos, hogy gyermeke sikeresen 
vizsgázzék. A szülők jobb jegyeket várnak el az iskolától, ugyanakkor fellendítik az 
iskolán kívüli, egyre magasabb honoráriummal járó, sokszor kollektív magánórákban 
zajló érettségi előkészítés piacát is. 

A másik negatív következmény az iskolai munka lényegének hangsúlyeltolódá- 
sában mutatkozik meg. Egyensúlyhelyzetben az iskola a tanulás színtere, „az iskola 
normál tevékenysége a helyi pedagógiai program, a felsőoktatásba nem készülő tanu- 
lók igényei és képességei, vagy az iskola egyedi pedagógiai elképzelése szerint folyik; a 
legjobbaknak viszont központi standardoknak is eleget kell tenniük.”3 Csakhogy a to- 
vábbtanulási skála kiszélesedése és az a lehetőség, hogy nem a felvételi, hanem az érett- 
ségi és a középiskolai átlag határozza meg a felsőoktatásba való bejutást, azt a visszás 
szerepet kényszerítette rá az iskolára, hogy a vizsgákra való felkészülés színterévé vál- 
jék. Ebben az értelemben a középiskola elsősorban nem a fejlődés szolgálatában álló 
tanulás intézményes kerete, hanem ugródeszka a felsőoktatásba, annak az elvnek a 
jegyében, hogy ne csak a legjobbak, hanem minél többen jussanak be az egyetemre. 

A vizsgaközpontúság nem az intézmények közötti egészséges versenyhelyzethez, 
hanem különböző vizsgajátszmákhoz vezetett. Ennek a jelenségnek a legártatlanabb 
(de a rejtett hatásrendszer szempontjából egyik legveszélyesebb) jele az, amikor az osz- 
tályteremben a tanulás motivációjaként elhangzik a jelmondat: „ezt a leckét meg kell 
tanulni, mert kell az érettségire.” Nem beszélve azoknak a témáknak, tantárgyaknak 
az értékéről és fontosságától, amelyek nem kellenek az érettségire. A vizsgajátszma 
etikai problémákat is érintő vonatkozásai az előbb említett jelenségnél nyilvánvalób- 
bak: Lerontsuk-e a jó bizonyítványt egy igazságos rossz jeggyel?; Javításkor mit vehe- 
tünk figyelembe, hogy emeljük a pontszámot?; A tesztrendszer nevetséges, keressük 
meg a lehetőségeit annak, miképpen segíthetünk, hogy minél jobb eredmények szüles- 
senek? (Lehet, hogy ezekben a helyzetekben senkinek nem jut eszébe a tanulón kívül, 
hogy feltegye a lényegi kérdést: miért kellett ehhez négy éven át becsülettel dolgozni?) 

A vizsgarendszer professzionális értelemben vett „fejlődési” eredményei 

Vitathatatlan, hogy a szelekciós funkciót betöltő érettséginek mint külső, állami 
vizsgának meg kell felelnie az objektivitás és a validitás követelményének. Az Orszá- 
gos Értékelési és Felmérési Hivatal kissé megkésve, 2001-ben adta ki azokat a tájé- 
koztató füzeteket, amelyek az értékelés-mérés kérdéseivel foglalkoznak.4 Ezek a vizs- 
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gatárgyakként megjelenő kiadványok futólag érintik a belső, iskolai értékelés problé- 
máit is, de hansúlyosan az objektivitás elve alapján lezajló külső vizsgák, a nyolcadik 
osztály végi záróvizsga és az érettségi menetével, tételtípusaival, javítókulcsaival fog- 
lalkoznak. Egyszóval a rendszerszintű értékelés gyakorlati kérdéseit helyezik előtérbe, 
s ebben az a figyelemreméltó, hogy az értékelés standardizálását elsősorban formai, 
módszertani szempontból közelítik meg, a különböző tételtípusok ismertetésekor és 
példázásakor pedig lazán kapcsolódnak – egyes tantárgyak, például a román nyelv és 
irodalom esetében – a tantervi követelményekhez is. Útmutató műfajukból adódóan 
nem is várható el, hogy ezek a kiadványok tartalmazzák a vizsgakövetelményeket is, 
hisz ez utóbbiak hivatalos dokumentumoknak minősülnek. Az alapvető problémát 
viszont az jelenti, hogy a vizsgakövetelmények körül állandó a bizonytalanság, és sok- 
kal több energia fordítódik a vizsgák módszerének, lezajlásának, a tételkészítés for- 
mai, mérésmetodológiai kérdéseinek tisztázására, mint a követelmények elvi és tartal- 
mi vonatkozásaira. 

Ez a jelenség lényeges összefüggések felismeréséhez vezethet. Vegyük sorba 
ezeket a kapcsolódási pontokat, amelyek megvilágítják, hogy a standardizációs szán- 
dékban megmutatkozó szelekciótámogató politika miképp játszható ki azzal a szelek- 
cióellenes értékelési gyakorlattal, amely lényegében a politikai elvek meghatározásá- 
ban jelentős szerepet betöltő szervek és hatóságok tudtával, közreműködésével ala- 
kult ki, feltételezhetően tehetetlenségük következtében. 

Az első összefüggés a bemeneti és kimeneti, azaz a tantervi és vizsgakövetelmé- 
nyek szintjén történő szabályozás kapcsolatához vezet. Szelekciós funkciójú egységes 
vizsga esetén a vizsga szerkezete és követelményei az alaptantervhez igazodhatnak. 
Az alaptanterv az érvényben lévő iskolastruktúra, a négy évfolyamot magában foglaló 
középiskolai szakasz egységes jellege miatt a teljes iskoláztatás idejére, a XII. osztály 

végéig szabályoz. Az alaptanterv és a hozzá kapcsolódó keretjellegű tantárgyi progra- 
mok alapvető szemléletváltása azonban épp abban mutatkozott meg, hogy műveltség- 
területek szerint szerveződve és azon belül kötelező és választható tárgyakra lebontva 
tartalmazott kimeneti követelménystandardokat. A nemzeti alaptanterv szerkezeté- 
ben épp ez a horizontálisan és vertikálisan kapcsolódó követelményrendszer jelentet- 
te a szemléletváltás és rugalmasság lehetőségét. Az más kérdés, hogy a szemléletváltás 
a dokumentum szintjén maradt, az alternatív tankönyvek jelentős részében és a taní- 
tás gyakorlatában a tantárgyi programok képességszinten meghatározott részletes kö- 
vetelményeinek alárendelt tartalmakat összefoglaló alegysége vált meghatározóvá, 
épp a korábbi analitikus, a tananyagot részletesen előíró tantervek hatására. A tartal- 
mak körének és elemeinek – épp amiatt, hogy tantervi szinten a követelményrendszer- 
nek és a tudásköröknek megfelelően kellett rendszerezni, kiválasztani őket – kötele- 
zőként való értelmezése a megadott sorrend szerint a dokumentum szándékától füg- 
getlenül a tanítandó tananyag maximalizmusához vezetett a gyakorlatban. A tanter- 
vek hatástörténete tehát érvénytelenítette az ismeret- és tananyagközpontúságot olda- 
ni kívánó tantervfejlesztési szándékot. 
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Az évente megjelenő érettségi programok az amúgy is vizsgaközpontú iskolai 
tanulást és értékelést visszacsatolásként megerősítették azzal, hogy a középiskolai tan- 
tervi követelményekből tantárgyanként kiemeltek néhány (5-6) képességleírást, s eh- 
hez rendelték az érettségin számon kérhető részletes tananyagfelsorolást. Azt, hogy a 
vizsgakövetelmények elvi és tartalmi standardizációja a bemeneti követelményekhez 
képest is visszalépést jelentett mind a színvonal, mind az ismeretek memorizálását el- 
váró szemléletmód tekintetében, nemcsak az érettségi szelekciós és egységes jellegé- 
nek elvi meggondolása befolyásolhatta, hanem a vizsgák előkészítésének szervezési 
feltételrendszere is. 

Az Országos Értékelési és Felmérési Hivatal nem dolgozott akkora apparátus- 
sal, hogy megfelelhessen a nevében jelzett elvárásoknak. A hivatal valójában egy-egy 
belső szakember koordinálásával tantárgyankénti bizottságokba szerveződve készítet- 
te elő az érettségit. A bizottsági munka nem járt sem folyamatos tevékenységgel, sem 
egyeztetéssel, sem bérezéssel, a tagok a megadott kritériumok és minták alapján a hi- 
vatalbeli szakértő irányításával állították össze a programokat, és készítették el a tétel- 
sorokat záros határidőn belül. Az érettségi tárgyak standardizációjára tett kísérletek 
közül a román nyelv és irodalom vizsga változatos tételtípusai, a kellően lebontott, de 
bizonyos kérdéstípusoknál megfelelően rugalmas pontozási rendszere árulkodott leg- 
inkább alapos előkészítésről. Ugyanakkor azt is bizonyította, hogy gazdag eszköztár- 
ral nemcsak a tárgyi tudás és az elsajátított ismeretek „mérhetők”,5 hanem a készsé- 
gek, képességek is. A standardizációnak viszont természetesen ellenállt a tantárgy bel- 
ső sajátosságaiból fakadó értékelési változatosság (például az esszékérdések esetében). 

Nem véletlen tehát, hogy a 2003-as érettségi előkészítésekor, amikor egysége- 
sen bevezették a választásos itemekre épülő teszteket, csak a román nyelv és iroda- 
lom, illetve az anyanyelvi vizsgát sikerült felmenteni, s az érvelésben nemcsak a vizs- 
gatárgy jellege nyomott a latban, hanem a román tételekben megnyilvánuló professzi- 
onalizmus is. 

A szelekciót szolgáló érettségi természetes módon együtt járt a standardizáció 
igényével. A mérhetőség kérdését pedig a vizsgatárgy jellegétől függetlenül egysze- 
rűbb volt megoldani a könnyen készíthető és könnyen javítható tesztekkel. A másik 
alternatíva (a követelményekben, módszerekben és eszközökben differenciált vizsga- 
rendszer) ellen több érv szólhat: idő-, pénz-, energia-befektetés, hogy csak a legfonto- 
sabb tényezőket említsük. 

Ennek a döntésnek azonban volt egy igen gyors következménye, amely ismét a 
bemeneti szabályozást érintette. 2001-ben még azt olvashattuk a reform eredményei- 
nek felülvizsgálatával foglalkozó tanulmányban,6 hogy a következő fejlesztési sza- 
kaszban fel kell oldani a tantervi és a vizsgakövetelmények közötti inkoherenciát, az- 
az a tárgyi tudásra irányuló, ismeretközpontú értékelésnek a módszerek és eszközök 
differenciálásával igazodnia kellene a képességfejlesztésen alapuló tanterv szemlélet- 
módjához. 2003 júniusában viszont gyors tantervkorrekcióra került sor, amelynek 
lényege az volt, hogy a tartalmak lazításával párhuzamosan a tantárgyi programok 
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részletes követelményeit úgy kellett konkretizálni, hogy azok megfeleljenek a mérhe- 
tőség követelményének. A tantervkorrekciót az váltotta ki, hogy az iskolaszerkezet 
megváltozásával részben módosul a nyolcadikos záróvizsga, ugyanakkor a tanév végi 
értékelés, rendszerezés során standardizált felmérésekre kerül sor. Elképzelhető, hogy 
a vizsgákra való felkészítés rendszereként működő közoktatásban még több alkalom 
adódik arra, hogy idejében el lehessen kezdeni a „próbaérettségik” sorát. 

Kitekintés 

Érdemes mérlegelnünk azt a fejlesztéspolitikai szempontot, hogy a tesztrend- 
szer előkészítése a fentiekben említett differenciált vizsgarendszerhez viszonyítva 
ténylegesen kevesebb anyagi és szellemi befektetést igényel. A vizsgarendszer korsze- 
rűsítésére Romániában nincs idő, erő és pénz. A teszt-típusú értékelésnek viszont a 
mérhetőség és objektivitás jelszavával védett szelekciós értéke megkérdőjelezhető. 
Csak egy szűk tudásterület mérésére alkalmas, ugyanakkor egyik legjobb eszköze a 
„szelekciócsökkentő politikának”: az érettségi értékelését „széthúzza”, azaz „elégsé- 
ges eredményt aránytalanul könnyen lehet szerezni”.7 

Feltételezhető, hogy mindez átmeneti állapot, hisz a tanügyi törvény módosítá- 
sa, az új iskolaszerkezet kialakítása mind az iskolahálózatban, mind a tantervekben és 
vizsgarendszerben újabb változásokat hoz majd a többszörösen megreformált reform 
történetében. Az iskolahálózatra, profilokra, óratervekre vonatkozó dokumentumok- 
ból sejthető, hogy a közeljövőben a vizsgarendszer differenciálására számíthatunk. 

Mindezek a változások – a kisebbségi oktatás sajátos problémáival szembesítve 
– erőteljesen befolyásolják annak helyzetét, minőségét. 

1 A 2003-ban módosított tanügyi törvény értelmében – a megelőző gyakorlattal ellentétben azok a 
vizsgázók, akik nem kapnak átmenő jegyet valamilyen vizsgatárgyból, tovább folytathatják a vizsgá- 
zást, mert a sikeresen letett vizsgák elismerhetők az augusztusi pótérettségin. A módosított tanügyi 
törvény érvényességéről a tanfelügyelőségek és a vizsgabizottságok az érettségi idején szereztek tudo- 
mást. A leirat azonban – kideríthetetlen okokból – nem jutott el minden tanfelügyelőséghez és vizsga- 
bizottsághoz, így több központban nem fogadták azokat a tanulókat, akik előző nap megbuktak. Emel- 
lett az igen részletes vizsgamódszertan egyes előírásai is változtak a vizsga idején, a hibás teszteket kor- 
rigálni kellett utólag stb. Mindezek a történések feszültséget okoztak az amúgy is újszerű és szokatlan 
vizsga folyamán, a tanulók és szülők számon kérték a tévedéseket és követelték azok kiigazítását. 
2 Értékelési gyakorlatunkban az analitikus, tananyagközpontú tanterv és felmérés dominanciájának kö- 
vetkeztében a standard többnyire az előírt tananyag ismerete. A képességfejlesztésre épülő követel- 
ményközpontú tantervek részletes és kimeneti követelményei elméletileg ennek a „standardnak” a tar- 
talmát, összetételét változtatták meg. A standardra alapozó iskolai értékelés tehát a tanulási folyamat 
céljából indul ki, az egységes követelményrendszer kritériumait az elvárható tudás felől sorozatokba, 
hierarchiába szervezi teljesítményfokozatok szerint. A standardra vonatkoztatott értékelés a tanulási 
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folyamatban nem zárja ki a komprehenzív értékelési filozófiára (amelynek értelmében az egyén önma- 
gához, előző teljesítményéhez viszonyított fejlődése, önmaga meghaladása lényeges) alapozó huma- 
nisztikus (folyamatra összpontosító, a körülményeket mérlegelő, a minőséget és eredményességet ár- 
nyaltan megközelítő) vagy holisztikus (a tudás egészlegességét, működőképességét megragadó) értéke- 
lési szemlélet érvényesítését. Ebbe a folyamatba természetszerűleg beépülhet szummatív (összegző, 
záró) értékelésként a standardra vonatkoztatott értékelés is, amely épp azt láttatja, hogy az egyén hol áll 
a többiekhez és az elvárásokhoz képest. Ez a komplex értékelési gyakorlat viszont nem terjedhetett el, 
mert a tantárgyi progamok értelmezése is többnyire a tartalmak és a tananyag, és nem a képesség- 
összetevőket rendszerező részletes követelmények mentén történt. 
3 Nagy Péter Tibor: Érettségi és felvételi oktatáspolitikai erőtérben. In: Vizsgák. Educatio. 1995. 4. 3. 
393. 
4 Az Országos Értékelési és Felmérési Hivatal (Serviciul Național de Evaluare și Examinare) vizsga- 
módszertani kiadványai. 
5 Nagy József Vizsga: de milyen? című tanulmányában (In: Vizsgák. Educatio. 1995. 4. 3., 395–415.) a 
gazdag, értékeléssel foglalkozó szakirodalomra hivatkozva hitelesen érvel amellett, hogy alapvetően 
téves az a nézet, miszerint csak a tárgyi tudás mérhető. “Elvileg minden tudás mérhető. Gyakorlatilag 
pedig minden olyan emberi sajátosság, amelyről tudomásunk van és amelyet a mérés megvalósításához 
szükséges minimális szinten ismerünk. Mérhetőek a különböző képességek, valamint a motívumok 
(attitűdök, kötődések, meggyőződések, érdeklődések és hasonlók), és sok tucat hitelesített értékelő 
eszköz áll rendelkezésre. „Pedagógiai szempontból nem elsősorban az a kérdés, hogy mi mérhető és mi nem, hanem 
inkább az, hogy mit akarunk mérni és mit nem. Amit mérni akarunk, annak idő- és költségigénye vállalható-e, etikai 
szempontból helyes-e a mérést elvégezni.” (Nagy 1995. 400.) 
6 A kutatási beszámoló a CNC (Consiliul Național pentru Curriculum) honlapján jelent meg 2001-ben 
Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în învățământul obligatoriu címmel. 
7 Nagy Péter Tibor: Érettségi és felvételi oktatáspolitikai erőtérben. In: Vizsgák. Educatio. 1995. 4. 3., 
386. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 

III. Magyar oktatás és művelődés 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  199 
 
 

 

Somai József 

Az erdélyi magyar 
gazdasági szakoktatás helyzete 

A tanulmány az erdélyi magyar gazdasági szakoktatás helyzetét mutatja be, a 
szakterületi képzési hálózatban helyenként jól látható válság jeleit. A jelenlegi romá- 
niai tanügyi törvény megengedi a magyar nyelvű szakoktatást középfokon, a sok év- 
tizedes kiesés, a hátrányos helyzetű újraindulás azonban komoly feladatok elé állítja 
azokat, akik szeretnének hozzájárulni egy arányos magyar anyanyelvű szakoktatási 
hálózat létrejöttéhez. Ebben a tanulmányban a romániai magyar gazdasági szakokta- 
tás kérdéseit elemezzük a középfokú, felsőfokú oktatás és a felnőttképzés szintjein. A 
különböző szinteket valójában egységes egésznek tekintjük, mivel az iskolai, egyetemi 
alapképzést követő folyamatos továbbképzés hiányában szakembereink helytállása, 
versenyképessége a XXI. század kihívásainak nem tud eleget tenni. 

Középiskolai gazdasági szakképzés magyar nyelven 

A jelenlegi tanügyi törvény, a szakoktatást elsorvasztó hosszú évek után az 
anyanyelvi szakoktatás számára kaput nyitott. Az Oktatási Minisztérium jóváhagyta a 
szakok skáláját. A középiskolai szakképzési formák három profilra tagolódnak: 1) 
szolgáltatások; 2) a természeti erőforrások és környezetvédelem; 3) műszaki profil. A 
középfokú gazdasági szakképzés a szolgáltatások kategóriájában szerepel. A második 
profilhoz tartoznak a mezőgazdasággal, élelmiszeriparral kapcsolatos szakmák, az er- 
dőgazdálkodás, -kitermelés, a fafeldolgozás és a környezetvédelem. A műszaki profil- 
hoz tartoznak az úgynevezett ipari profilok, a mechanika, gépgyártás, elektrotechnika, 
számítástechnika, építőipar, szállítás, bőr- és textilipar, meteorológiai mérések profil. 

A 2002/2003-as iskolai évben az elméleti oktatatáshoz (67%) viszonyítva a 
szakoktatás aránya 33%. Az EU-trendeket követve az Oktatási Minisztérium 49%-ra 
tervezi a szakképzés arányát. Ez a változás az erőforrások komoly összpontosítását 
igényli, hisz a magyar nyelvű szakoktatás ezektől az arányoktól igen messze áll. Ez a 
szerkezet része az Oktatási Minisztérium által kidolgozott, a kormány által elfogadott 
és az Európa Tanácshoz eljuttatott, 2010-ig tartó fejlesztési tervnek, amely Románia 
csatlakozási folyamatának egyik alapdokumentumaként oktatási téren eurokompati- 
bilitást biztosít az országnak. 
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A végzősök a szakközépiskola elvégzésekor az érettségi oklevél mellé szakmai 
oklevelet is kapnak. Mindkettőért külön kell vizsgázni. A X–XII. osztályok részleges 
tanterveiben hangsúlyos szerepet kap a vállalkozási készség fejlesztése. A posztliceális 
képzés a keresleti igényekhez idomulva egészen új tanmenettel indul, a szakiskolai 
oktatásban pedig előtérbe kerül a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos képzés. 

A kisebbségi elit egyik alapvető feladata, hogy ebben az Európa-konformizáló vi- 
lágban a humán erőforrás fejlesztése révén a kisebbségi társadalom versenyképessé- 
gét biztosítsa. Ezt a gondolatot be kellene építeni az általános küzdelem részeként 
abba a kisebbségi stratégiába, amely az asszimilációmentes lét alapjait, a talponmara- 
dás feltételeit teremtheti meg a teljes vertikumában kiépített oktatásszerkezet megva- 
lósulásával. Fontos – minden ágazatban, a közgazdaság területén is – az erős anya- 
nyelvi szakoktatás létrehozása. Korszerű, versenyképes és minőségi oktatásra van 
szükség. 

A korszerű iskolaszerkezet kialakításának leglényegesebb eleme az iskolai auto- 
nómia biztosítása. Ez azt jelenti elsősorban, hogy az iskola típusa, az iskola arculata 
megfelel a települési elvárásoknak. A profilt úgy kell megválasztani, hogy az illető te- 
lepülés gazdasági fejlesztését, a fejlődés biztosítását szolgálja, vagyis olyan szakmákra 
kell felkészíteni a gyermekeket, amelyekre azonnali igény van a munkaerőpiacon, és a 
szakmai képesítést igazoló oklevél valós értéket hordoz. 

Az új törvény előírja, hogy az iskolának nincs joga megszabni a profilt a szülői 
bizottság és a helyhatóságok egyetértése nélkül. Tudjuk, hogy a valóságban ez miként 
történik: erős igazgatóval szemben gyenge a szülői bizottság vagy a helyhatóság – bár 
ez utóbbinak vannak eszközei. Fontos, hogy a civil társadalom lépjen be a folyamat- 
ba, a tanügyi szerkezet kialakításáért felelős hatóság, szakminisztérium érveit értel- 
mezze, hogy a helyi közösség megértse, támogassa az új, szakmailag indokolt oktatási 
szerkezeti változásokat. Kopik az elméleti líceumok mítosza, ismerni kell a fejlődési 
trendeket, tudni kell, merre halad az ország, a világ. 

Tekintsük meg az alábbi táblázat1 adatait: 

Sor- 
szám 

Oktatási fokozat Iskolai év Növekedés 
számokban 2001–2002 2002–2003 

1 Romániában magyarul tanuló 
középiskolások 

15 814 17 534 1720 

2 Szakközépiskolások 7442 8401 959 
3 Szak- és inasiskola 7183 7558 375 
4 Posztliceális és mesteriskola 1189 1575 386 

A táblázat adatai is mutatják, szakoktatás három szinten folyik: 
a) A középiskolák technológiai ágazata nagyjából a magyarországi szakközépisko- 

láknak felel meg. Az oktatás adminisztratív, posta és telekommunikáció, gazdasá- 
gi, élelmezési, környezetvédelmi, mezőgazdasági turisztikai, erdőgazdasági, elekt- 
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ronikai, automatizálási, mechanikai, építkezési, könnyűipari profilokkal működik. 
A IX.-X. osztályos tantervek az általános és főként elméleti alapképzésre helyezik 
a hangsúlyt, a tulajdonképpeni szakmai oktatás a középiskolai szakasz második 
felében történik. A technológiai ágazat legtöbb profilját átfogó osztályok csak 
Hargita, Kovászna és részben Maros megyében találhatók, de gazdasági, szolgál- 
tatási, mechanikai stb. profilú osztályok kisebb számban működnek Arad, Bihar, 
Brassó, Kolozs, Fehér, Szatmár, Szilágy és Temes megyében is. Tehát a 16 megye 
közül 11-ben találhatunk szakközépiskolai osztályokat. Ez nagyon kevés. Ezek- 
ben az osztályokban a 2002/2003-as tanévben 8 401 gyermek tanult, azaz a ma- 
gyar anyanyelvű középiskolai tanulók 28,73%-a, a fentebb említett 33%-os or- 
szágos átlaghoz viszonyítva. 

b) A szakoktatás másik szerveződési formája a szakiskolai oktatás és az inasképzés. 
A szakiskolai oktatás kettő, három, esetleg négy éves, és a nyolc osztály elvégzé- 
sét, illetve a nyolcadik osztály utáni záróvizsga letételét bizonyító oklevél szüksé- 
ges a beiratkozáshoz. A tantervek 65–70%-át a szakmai képzés diszciplínái alkot- 
ják, az általános műveltség tantárgyainak jut a különbözet. A megtanulható mes- 
terségeket nem soroljuk fel, de megjegyezzük, hogy a végzett tanulók szakmunká- 
sok lehetnek: villanyszerelők, bányagépészek, elektromechanikusok, televízió-, 
rádió-, telefonszerelők stb. Az oktatás modernizálásában, akárcsak a szaközépis- 
kolák esetében, a PHARE Vet programban való részvételnek igen pozitív hatása 
volt mind az anyagi alap fejlesztése, mind pedig a tanítás tartalmának a javítása 
szempontjából. Az Európai Unió támogatásával 1995-ben indult a PHARE Vet 
Ro 9405-ös program, kezdetben kísérleti jelleggel, 75 oktatási intézmény bevoná- 
sával (közöttük Hargita és Kovászna megyei magyar nyelvű szakiskolákban is). 
Az 1999/2000-es tanévtől az új szakképzési struktúrát Románia minden közép- 
fokú intézményére kiterjesztették. A képzés átjárhatósága, nyitottsága szempont- 
jából fontos, hogy a végzett szakiskolások a megfelelő különbözeti vizsgák leté- 
tele után tanulmányaikat szakközépiskolában folytathatják. Az inasiskolai képzés 
nagyvonalakban megegyezik a szakiskolákéval. A képzés célja a foglalkoztatási 
standardoknak megfelelő, főként gyakorlati készségek kialakítása. Időtartama egy, 
esetenként két év. A beiratkozáshoz a nyolc osztály elvégzése szükséges. A szak- 
és inasiskolákban a 2002/2003-as tanévben, amint a táblázat mutatja, összesen 
7558 magyar tanuló végezte tanulmányait anyanyelven, mintegy négyszázzal több, 
mint az előző iskolai évben. 

c) A szakoktatás harmadik szintje a posztliceális oktatás és a mesteriskolai képzés. 
Időtartamuk 1–3 év. Állami és magánoktatás formájában szervezik. Felvételt nyer- 
hetnek mind érettségi diplomával rendelkező, mind pedig azzal nem rendelkező 
fiatalok. A sikeres abszolváló vizsga letétele szakképzettségi bizonyítvány elnye- 
résére jogosít. A szakképzésnek ezt a formáját a 2002/2003-as tanévben 1575 
fiatal választotta, ami majdnem 400-zal több, mint az előző iskolai évben. A ma- 
gánóvodák mellett ezen az oktatási fokon működik a legtöbb magániskola. En- 
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nek az a magyarázata, hogy a vállalatok segítséget nyújtanak ennek az oktatási 
formának a megszervezéséhez, a végzősök pedig azonnal munkát kapnak. 

Ki kell jelentenünk, hogy a gazdasági középiskolai oktatás gazdátlan, széteső, 
arányok nélküli, szervezetlen, gyenge szellemi és anyagi háttérrel rendelkezik. 

Valamikor – és a XX. század első felére gondolunk – a gazdasági, pénzügyi, ke- 
reskedelmi oktatás Erdélyben olyan színvonalas volt, hogy az itt szerzett érettségi 
diplomával – bátran mondható – a pályán való elhelyezkedést illetően legalább olyan 
befogadásra számíthattak a végzősök, mint egy mai egyetemi oklevéllel. Igaz, abban 
az időben az önálló, magyar anyanyelvű középiskolákban kiváló tanárok tanítottak, 
akik alapos szakmai, pedagógiai, módszertani ismeretek birtokában nevelték és ké- 
pezték a diákokat, kimunkált tankönyvek szerint, gazdag könyvtárakkal, laboratóriu- 
mokkal, műhelyekkel jól felszerelt iskolákban, amelyek a gazdasági kultúrára és szak- 
maiságra való nevelés bástyái voltak. Ezek az önálló pénzügyi-kereskedelmi középis- 
kolák eltűntek a történelem süllyesztőjében.2 

Az elmúlt ötven évben a magyar nyelvű gazdasági oktatás (különben más is) 
olyan viszontagságokat élt át, amelyek miatt a néhány évvel ezelőtti újrakezdés a nul- 
láról indult. A 2000/2001-es iskolai évben a magyar nyelvű elméleti líceumok, iskola- 
csoportok, vagy általános szaklíceumok keretében sorra alakultak közgazdasági osztá- 
lyok. A valamikori (1878–1978 között működött)3 11 önálló erdélyi magyar anyanyel- 
vű gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi iskolához viszonyítva ma Erdélyben három ön- 
álló gazdasági szakiskola létezik: a csíkszeredai Kájoni János Gazdasági Szakközépis- 
kola, a sepsiszentgyörgyi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola és a szé- 
kelyudvarhelyi Közgazdasági Szakközépiskola. A többi magyar tagozat, iskolacsopor- 
ton belüli magyar osztály, vagy elméleti iskolák szárnya alatt létező magyar osztály. 

A legbizonytalanabb a megtűrt osztályok helyzete, mert az iskolavezetés pilla- 
natnyi érdekei szerint kezeli az évi beiskolázások kérdését, hiszen, ha valamiről le kell 
mondani, ezek az osztályok esnek ki elsőnek. Ezt a jelenséget jól példázza a kolozs- 
vári Brassai Sámuel Elméleti Líceum helyzete. A középiskola a 2000/2001-es iskolai 
tanévben közgazdasági osztályt indított, a 2003/2004-es iskolai évben azonban már 
nincs beiskolázás az iskolavezetés által felhozott következő indokok miatt: 1) veszély- 
be kerül az iskola, mert szakiskolává, vagy iskolacsoporttá alakíthatják; 2) szaktanár- 
ellátottságban jelentkező hiányokból származó nehézségek; 3) a szak iránti elégtelen 
érdeklődés. Ezek az indokok nem helytállóak. 

Egy korábbi interjúban az iskola igazgatónője a következőképpen érvelt az in- 
duló közgazdasági osztály mellett: „Már évek óta nagy problémát jelentett, hogy mi- 
lyen új osztályt indítsunk, hogy az vonzó legyen, és újat hozzon az iskola életébe. 
Ezért létrehoztuk a közgazdasági osztályt. Az idők szavára hallgatva azt gondoltuk, 
hogy ez lenne a legkedvezőbb. Ebbe az osztályba jelentkeztek a legtöbben, itt alakult 
ki a legnagyobb verseny. Ma már látjuk, hogy jól választottunk. [...], s a nyári tapasz- 
talatokat mérlegelve a jövőben is indítunk közgazdasági osztályt” (2001).4 
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A szakoktatási profilok ügyében az iskolavezetésnek érdemes lenne odafigyel- 
nie a tanulói igényekre is. Ez jól megmutatkozik a Közmag című diáklapnak a tanulók 
körében végzett felmérésében. Eszerint a Brassai Líceum nyolcadikot végzettjeinek 
38,55%-a a közgazdasági szakon szeretné folytatni tanulmányait, 9% pedig szakmát 
akar tanulni (autószerelő, szakács, bádogos, masszőr). Ennek ellenére az iskola nem 
vállalja a közgazdasági szakoktatás folytatását. A 2003/2004-es iskolai évtől kezdődő- 
en a nagy múltú kolozsvári gazdasági-pénzügyi szakoktatás ismét a minimálisra szű- 
kült (egy osztály az Apáczai Csere János Középiskolában). 

A beiskolázási számok nem igazodnak az európai uniós normáknak megfelelő 
úgynevezett B-típusú magyar tannyelvű oktatás létrehozásához, amelyek a szakkép- 
zést lépcsőzetesen a tizedik osztály elvégzése után inasi, a tizenegyedik után szak- 
munkási, s a tizenkettedik osztály elvégzése után pedig az érettségi mellett technikusi 
oklevél megszerzését teszik lehetővé. A beiskolázási tervek szerint a magyar diákok 
számára anyanyelvű szakmai képzésre továbbra is csak leginkább a mechanika meg a 
fafeldolgozás terén nyílik lehetőség, alig van beiskolázás az élelmiszeripari, a szolgál- 
tatások, a közigazgatás, az erdészeti, a turizmus, állategészségügy, mezőgazdaság, mű- 
építészet szakokon. 2003/2004-ben például Maros megyében, ahol a lakosság közel 
fele arányban magyar, 72 román tannyelvű osztály mellett csupán 17 magyar osztály- 
ban irányoznak elő szakmai oktatást magyar nyelven. 

Alaposabb elemzés után kiderült tehát, hogy olyan nagyvárosainkban, ahol szá- 
mottevő a magyar lakosság, például Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szatmárnémeti- 
ben, Nagyváradon, ahol valamikor több magyar anyanyelvű, önálló, pénzügyi-keres- 
kedelmi középiskola működött (összesen 8 önálló gazdasági középiskola ebben a 
négy városban), még ma sincs vagy alig van gazdasági szakoktatás. Azokban a váro- 
sokban, ahol létezik magyar anyanyelven szakoktatás, ugyanazokkal a nehézségekkel 
küzdenek: az oktatás színvonala gyenge, nincs elég képzett szaktanár, nincsenek szak- 
könyvek, felszerelés, műhelyek, számítógépes laboratóriumok. Alacsony a tanári fize- 
tés, az oktatási szakma nem vonzó a gazdasági szakemberek számára, s a tanárhiányra 
egyelőre nincs megoldás. Ilyen körülmények között nincs meg a minőségi oktatásnak 
a feltétele, nincs és nem is lesz verseny, ha rövid időn belül nem történik gyökeres 
változás a társadalmi odafigyelést illetően. 

A keresleti igényekhez idomulva a posztliceális képzés egészen új tanmenettel 
indul, a szakiskolai oktatásban előtérbe kerül a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsola- 
tos képzés: üzleti tudományok – Székelyudvarhely; közgazdász-kereskedelmi (marke- 
ting, vállalkozások menedzselése, turizmus, pénzügy), gazdasági szak – Brassó; 3 
könyvvitel, 3 kereskedelmi ügyintézés, banktisztviselő, 3 turisztikai ügyintézés, falutu- 
rizmus, pénzügyi ügynök, 2 vámügynök, szállítási ügyintéző, közélelmezés – Hargita; 
közgazdaság-pénzügy-menedzsment, gazdasági asszisztens, könyvvitel – Kolozs; 2 
számviteli asszisztens, kereskedelmi technikus, bankhivatalnok – Kovászna; vagyon- 
kezelő asszisztens – Maros; 2 könyvelés, adminisztráció-irodatechnika – Szatmár; 
könyvelés-menedzsment – Szilágy. Arad, Bihar, Fehér, Beszterce-Naszód, Temes me- 
gyében nincs posztliceális képzés. 
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A jelenlegi oktatók feladata más, mint régebben, mert megváltozott a középis- 
kola súlya. Az egyetemi oktatás jelentősége munkaerőpiaci szempontból megnöve- 
kedett, a középiskola szerepe ebből adódóan megváltozott. A középiskolai szakmai 
oktatás jelentősége azonban nem csökkent. Kérdés, hogy közösségünknek van-e kel- 
lő ereje az odafigyelésre, van-e kellő energia arra, hogy a válságos helyzetből kikerül- 
jön az annyira fontos szakképzés? Bár az sem világos, kikre hárul a feladat. 

Kérdőíves felmérés segítségével megvizsgáltuk hat iskolának a helyzetét. A tanu- 
lók száma összesen 1059 és 38 szaktanár tanít. Az adatok igazolják az eddig leírtakat. 

Statisztika a gazdasági szakoktatásról, hat szakiskola adatai tükrében 

Iskola Csiky 
Gergely - 

Arad 

Közgazd. és 
Közig. Isk. - 
S.sz.györgy 

Baróti Szabó 
Dávid - 
Barót 

Brassai 
Sámuel - 

K.vár 

Homo ec. 
Posztlic. - 

Kvár 

Kós K. 
Szakl. - 

Udvarhely 

Összesen 

Gazd. oszt. 
létszáma 

102 333 184 75 30 330 1059 

Szakok 

szolgál- 
tatás 

közgazd. 174 
turizm. 98 
közig. 20 
techn. 46 

vállalkozás- 
ismeret 87, 
társad. tud. 

97 

szolgál- 
tatás 

pénzügy- 
számvit. 30 

számvitel 
287 

keresk. 43 

10 szak 

Szaktárgy 10 14 3 7 9 14 57 
Szaktanár 4 13 3 4 9 5 38 

Fokozat 

3 kezdő, 
1 végleges 

3 kezdő, 
1 végleges, 
10 fokozat 

2 fokozat, 
1 végleges 

2 fokozat, 
2 végleges 

4 fokozat 
1 végleges 

4 egyéb 

3 kezdő, 
2 fokozat 

9 kezdő 
6 végleg. 
20 fokoz. 
4 egyéb 

Tovább- 
képzés* 

4 3 1 4 0 0 12 

Magyar 
tankönyv 

0 9 0 0 0 0 9 

Magyar 
szakkönyv 

2 9 0 0 0 0 11 

Segéd- 
tankönyv 

6 9 0 0 0 6 21 

Szak- 
könyvtár 

0 1 0 0 0 0 1 

Labor/ 
szak- 
műhely 

1 info. 1 info, 
1 könyvel. 

0 0 1 info. 1 info, 
1 minőség- 
elenőrzés 

4 info, 
1 könyvel. 

1 minős. ell. 
Szakmai 
gyakorlat 

cég 20%, 
isk. 80% 

cégek, 
iskola 

0 iskola cégek iskola 2c+i. 
1c, 2i 

Szak- 
folyóiratok 

0 0 0 1 0 0 1 
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* Képzés: RMKT, Ady Akadémia, BBTE, Aradi Aurel Vlaicu, Bolyai Nyári Egyetem, fokoza- 
ti vizsgák, tanfelügyelőségi képzések. 

Az 57 szaktantárgyból 38-at tanítanak szakosok (66,6%), tankönyv csak 9 (20,9 
%) van, az is csak az önálló gazdasági szaklíceumban. Magyar nyelvű szakkönyv 11 
(25,5%), segédtankönyv 21 (48,8%) van a 43 tantárgy számára, szakkönyvtára csak 
egy önálló szakiskolának van, labor/műhely két iskolában egyáltalán nincs, gazdasági 
gyakorlatot cégeknél vagy/és iskolában végzik (egy iskolában egyáltalán nincs gyakor- 
lat), szakfolyóiratot csak egyetlen iskola járat. Az adatokból egyértelműen kitűnik, 
hogy csakis az önálló szakiskolák képesek a paraméterek teljesítésére. 

Ezt a statisztikát nullásnak nevezhetjük, mert összességében tragikusnak is te- 
kinthető, hogy 27 (56%) nullát mutat ki a lehetséges 48-ból, s ezek közül is meggon- 
dolkodtató a tankönyvek 5 nullája a 6 lehetségesből (86%), szakkönyvtárak 5 nullája 
a 6-ból (83%), vagy a használt szaklapok 5 nullája a 6-ból (83%). 

Ha a tanügyben valami rossz, az a szórványmegyékben még rosszabb. Ez a té- 
tel sajnos a gazdasági szakoktatásban is érvényes, az alább jelzett megyékben alig van 
gazdasági szakoktatás. 

A 2001-es statisztikák alapján az derül ki,5 hogy a szórványvidéken a tanulók 
létszáma 1994/1995-ben 20 968 volt, négy év után, azaz 1999/2000-ben 17 958 ma- 
radt, vagyis 3 010 tanulóval lett kevesebb, az öt éves átlagos csökkenés 14,35%. 

Szórvány megyék beiskolázása 1994–2003 

Megye 
 

A magyarság 
aránya 

1992/2002 

Iskolai év 

1994–1995 1999–2000 2002–2003 
Magyarul 

tanul % Magyarul 
tanul % Magyarul 

tanul % 

Arad 15,2/10,7 3736 4,6 3299 4,0 3156 4,0 

Bákó 0,6/0,6 251 0,2 219 0,1 234 0,2 

Beszterce-N. 6,5/5,9 1691 2,5 1750 2,6 1767 2,8 

Brassó 9,0/8,7 4860 3,5 4107 3,4 3761 3,6 

Fehér 6,0/5,4 2278 2,8 2143 2,8 1937 3,3 

Hunyad 6,1/5,2 1445 1,4 1168 1,2 1253 1,4 

Krassó-Sz. 2,2/1,7 37 - 25 - 30 - 

Máramaros 10,0/9,0 3105 2,8 2477 2,3 2393 2,4 

Szeben 4,2/3,6 896 0,9 671 0,7 577 0,7 

Temes 9,0/7,4 2462 2 1895 1,5 1712 1,4 

Bukarest 0,4/0,3 207 - 204 - 224 - 

Összesen  20968  17958  17044    
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A mutatkozó trendeket hosszú távra kivetítve, a 2039/2040-es iskolai évben 
megyénként átlagosan nem marad több gyerek mint (5099:11) 463 tanuló, ez megyék- 
re lebontva nem biztosíthatja a szükséges beiskolázási számokat. Ezekben a megyék- 
ben hosszú távon a teljes magyar nyelvű oktatás léte is kérdőjelessé válik. A grafikon 
5%-os jobb vagy rosszabb helyzetet is bemutat, az itthonmaradás és az identitás meg- 
őrzése az elkövetkező időszak döntéseitől, a cselekvési programoktól függően változik. 

Diáklétszám lehetséges módosulása szórványmegyékben 2040-ig 

 

Érdemes megnézni a második grafikont, amely az 1999/2000 és 2002/2003 
közötti négy év trendjét vetíti ki, amikor változott a helyzet, 5,1 százalékos volt a 
csökkenés. Itt is bemutatunk egy 2%-os sávban elképzelt jobb illetve rosszabb jövő- 
változatot. 

Lehetséges magyarázat: az utolsó négy évben nagyot ugrott a támogatás, az 
Apáczai Közalapítvány elindította szórványprogramját, kétszer 30,0 millió támoga- 
tást ítélt meg célirányosan az Illyés Közalapítvány emelte az oktatási támogatást, a 
Communitas Alapítvány is nyitott, szórvány szaktestületet hozott létre. Továbbá a 
jelenlegi tanügyi törvény jobb, mint a korábbi (magyar nyelvű szakoktatás, kisebb 
létszámú osztályok). Helyi kezdeményezéseknek köszönhetően kollégiumok nyíltak 
és bővültek, több pénz van ingázási támogatásra. 

A következtetés kézenfekvő: hatékonyan lehet cselekedni, ha nem is lehet telje- 
sen leállítani a csökkenést, láthatóan lehet lassítani. 

A közgazdasági oktatás felkarolása 

A közgazdász szakmai kompetenciájának alapja a gazdasági szaktudás, ehhez 
megfelelő rendszer szükséges, a közép- és felsőfokú oktatás közti kapcsolat megte- 
remtése és folytonossága. 

A reális ismertetés megkívánja, hogy számoljunk azzal a tudásszakadékkal, amely- 
be a hazai gazdaságtudomány és gyakorlata a XX. század második felében került. Ez 
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a lemaradás egyelőre nő, s így további eltávolodásról beszélhetünk. Rálátásunk a ro- 
mániai, s különösen az erdélyi gazdaságra alig van. A hazai magyar gazdasági kutatás, 
modern oktatási módszerek, szakmai anyanyelvű elitképzés, korszerű tananyag, publi- 
kációs lehetőségek nem jelentősek. 

Diáklétszám lehetséges módosulása szórványmegyékben 2039-ig 

 

A közgazdásznak, az amúgy sem könnyű szakmában, hogy versenyben marad- 
jon, s hivatásának eleget tudjon tenni, a szakmai kompetencia magas fokára kell emel- 
nie szaktudását. Privatizált gazdaságban kizárólagosan a szakmai értékek döntenek. A 
’89-ben elindult alapvető társadalmi változások talán a legnagyobb szakmai kényszert 
a közgazdászokra rótta. A megelőző időszak tönkretette a szakmát. Harmincéves 
szellemi nyomor nehezedett a szakmára. Anyanyelvüket sem igen tudják használni a 
közgazdászok, magyar szak-szókészletük hiányos. A román nyelven diplomázott köz- 
gazdászok, akik a szakma zömét teszik ki ma, alig mernek magyar nyelven írni és be- 
szélni a szakmáról, a kényelmesebbje a közszerepléstől távol tartja magát. A szakmai 
kisebbségi érzés észrevétlenül uralkodik el a közgazdászok tudatában. Gyökeresen 
meg kellett változtatni a közgazdászi munka technológiáját, így a tanulás technológiá- 
ját is, a tervteljesítés mechanikus végrehajtója helyett a piacgazdaság részéről igényelt, 
alkalmazkodóképes, fantáziadús, széleskörű szakmai tudással bíró szereplőkre van 
szükség. 

A behozhatatlan lemaradáson az elmúlt tíz évben csak enyhíteni lehetett, meg- 
oldani nem. A tudásforrások egyéni kihasználásáért, amin elsősorban a világháló meg 
a szakkönyvek nyújtotta lehetőségek kiaknázását, másfelől a tanulás igényének kiala- 
kítását látjuk, be kell hatolni a tudás aktuális piacára. A tudáspiac, bár tökéletlen, mert 
megtérülése bizonytalan és nehezen kiszámítható, mégis kialakítható a közszolgáltató 
és a közösségi szervezeti környezet kialakításával. 
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A lényeglátás megkívánja, hogy számot vessünk a hazai gazdaságtudományt és 
gyakorlatát jellemző tudásszakadékkal. Rálátásunk viszont a romániai, s különösen az 
erdélyi gazdaságra alig van. A romániai közgazdász-társadalom teljes egészében tu- 
dásimportőrré vált, s ez még nem változott meg, ma is tudásimportból táplálkozik. A 
lebecsült, alulértékelt szakma értékfogyatékos helyzetéből megbecsült szakmává ak- 
kor válhat, amennyiben a kompetencia tudáshátterének folyamatos feltöltődését biz- 
tosítani tudja. Tíz év alatt a közgazdászhivatás kialakításának útja sokat változott. 
Azóta tíznél több új közgazdász generáció nőtt fel és került ténylegesen a működés 
területére, számukra a tudásszerzés kereslete és kínálata mást ajánl, mint azoknak, 
akik először az átállással voltak kénytelenek megküzdeni. 

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) országos vezetősége, figye- 
lembe véve a magyar nyelvű középiskolai szakoktatás időszerűségét, fontosságát és 
azt, hogy ez a terület nem kap jelentőségének megfelelő figyelmet, 1999. november 
5-én Kolozsváron értekezletet tartott. A társaság egyik legfőbb célkitűzése a magyar 
nyelvű gazdasági szakképzés. Ezt a célt próbálja követni, amikor a középiskolai gaz- 
dasági szakképzést prioritásai közé emelte, mert azt tapasztalta, hogy ennek a terület- 
nek igazából nincs gazdája. Halaszthatatlanná vált a középiskolai magyar nyelvű szak- 
oktatás alaposabb áttekintése, valamint olyan lépések megtétele, amelyek segíthetik a 
különböző városokban már működő, vagy ezután beinduló gazdasági szakoktatást. 

A jelenlegi helyzet: nincsenek magyar nyelvű szakkönyveink, jól képzett szakta- 
náraink. A közeljövőben hangsúlyosan figyelni kell a képzések akkreditálására, minő- 
ségileg megfelelő tankönyvek, szakszótárak készítésére és kiadására. Nyilvános vitában 
kell eldőlnie, ebből a komplex feladatcsomagból mit vállalhat fel az RMKT, olyan 
szakmai civil szervezetként, amelynek hatásköre ezen a területen korlátozott. 

Egy módszertani program tapasztalata jó lehetőségnek kínálkozott arra, hogyan 
tárgyaljunk a szakoktatás súlyos helyzetéről. A társaság 2002. őszén rendkívüli prog- 
rammal lepte meg a szakmát. Kétszer három modulos, csoportonként négy-négy 
napig tartó, Kolozsváron, Aradon és Szovátán megtartott képzésre hívott több mint 
30 gazdasági szaktantárgyakat oktató középiskolai tanárt. A cél nem szakmai előadá- 
sok meghallgatása, hanem egyszerűen pedagógiai-módszertani ismeretek és fogalmak 
megismerése. Miért részesítette az RMKT előnyben a gazdasági jellegű tantárgyak he- 
lyett a szakmától látszólag távolabb eső módszertani kérdéseket, amikor a gazdaság- 
tanok oktatói számára a továbbképzési lehetőséget ez idáig a szakmában nem bizto- 
sított senki. A Bolyai Nyári Akadémia megtehette volna, de ebben a szakmában nem 
volt kellő szervezés és érdeklődés sem. Ez nagy hiány, bár a szaktanárok valamelyest 
képzettek a szakmában, amennyiben egyetemi diplomát szereztek, viszont a legtöbb- 
jük pedagógiai, módszertani képzésben nem részesült, különösen a bedolgozó taná- 
rok (tisztelet az autodidaktáknak, ha akad ilyen). 

Az RMKT 2003 első felében felmérte a romániai magyar gazdasági szakoktatás 
helyzetét. A felmérés, illetve a 2002-ben szervezett módszertani továbbképzés során 
megtudtuk, hogy a magyar nyelvű gazdasági szakoktatás milyen gondokkal küzd: ma- 
gyar nyelvű tankönyv hiánya, középiskolákban oktató tanárok hiánya, egyetemi okta- 
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tásban a tanári utánpótlás hiánya. Ezeknek a hiányosságoknak egyik fő oka a nem 
megfelelő iskolai menedzsment, az iskolaszervezés gyengeségei, az iskolavezetés hoz- 
záállása. A 2002-ben szervezett képzést követően, a résztvevőkkel tartott közvetlen 
beszélgetésből kiderült, hogy a tanárok módszertani szempontból nincsenek kellő- 
képpen felkészülve a tanításra. Nincs lehetőségük részt venni módszertani tovább- 
képzőkön. Több iskolában (lásd Kolozsváron, Szatmárnémetiben, stb.) idén nem in- 
dítottak új gazdasági osztályt az előbb említett gondokra hivatkozva. 

Az RMKT a romániai magyar gazdasági oktatásban bedolgozó tanárok tovább- 
képzését 2003 őszén ismételten megszervezi Arad, Csíkszereda központokban. Mód- 
szertani technikák bemutatása mellett a képzés új szakterületekkel bővül, az iskolame- 
nedzselés és marketing kérdésével is foglalkozik. A képzés záróakkordjaként A közgaz- 
dasági tantárgyak tanításának módszertana és az iskolamenedzsment és marketing aktuális 
kérdései címmel az illetékes szakemberek részvételével tanácskozásra kerül sor. 

A társaság a középiskolai és posztliceális oktatásban és a továbbképzésben a 
magyar anyanyelvű szakemberképzés állami és civil keretek közötti intézményes mű- 
ködtetésében kíván segítséget nyújtani. Megfelelő szakmai háttér, humán erőforrás, 
illetve tankönyv és egyéb szakkönyv biztosításához szeretne hozzájárulni, ezt szolgál- 
ják azok a kiadványok, könyvek, amelyeket térítés nélkül megkap minden, a társaság 
nyilvántartásában szereplő gazdasági szakiskola vagy tagozat. 

Eme tevékenység hatékony folytatása érdekében összefogásra lenne szükség: 
fel kell mérni a gazdasági szakoktatás és szakiskolák jelenlegi helyzetét, azokat a gya- 
korlati problémákat, amelyekkel a szakma dolgozóinak naponta meg kell küzdeniük 
az oktatás során. Ezen a téren az iskolákkal, szaktanárokkal, tanfelügyelőségekkel, 
szakmai szervezetekkel való együttműködés közös érdek. Az elemzések alapján a gaz- 
dasági szakoktatás területén a legfontosabb tennivalók a következők: 
- önálló gazdasági szakiskolák létrehozása; 
- a lakossághoz és a helyi igényekhez alakított arányos szakiskolai hálózat kialakítá- 

sa, lépéstartás a szakmai oktatás országos növekedésével; 
- a tanárképzés átgondolása és bérpótlék-rendszer kialakítása, tekintettel arra, hogy a 

szakma bérezési szintje sokkal magasabb a tanári bérszintnél; 
- tankönyvek, szótárak, segédeszközök, könyvtárak biztosítása, 
- a versenyképesség, minőség megteremtése. 

A felsőfokú közgazdasági szakoktatás Erdélyben 

Sem az 1995-ös, sem az 1999-es oktatási törvény nem tette lehetővé az önállói 
magyar egyetem létesítését A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelvű köz- 
gazdasági oktatás 1990 és 2000 között nem volt, annak ellenére, hogy például 2000- 
ben 376 (289 a nappalin, 97 a látogatás nélkülin) magyar diák tanult a karon. A ma- 
gyar diákok aránya az összlétszámhoz viszonyítva 10,69%. A 2000/2001-es tanév- 
ben a kitartó harc eredményeként három magyar anyanyelvű csoport indult a Babeș- 
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Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán: gazdasági informatika, 
marketing, bank és biztosítás, csoporton-ként 25–25 hallgatóval. 

Nézzük meg a BBTE Közgazdasági Karán az utolsó hét év magyar nemzetisé- 
gű hallgatóinak statisztikáját a nappali tagozaton, a magyar tagozat létesítéséig: 

Tanév Diáklétszám Magyar nemzetiségű Magyar végzős 
1994/1995 3165 307 75 
1995/1996 3437 330 107 
1996/1997 3592 318 126 
1997/1998 2766 261 89 
1998/1999 2777 219 56 
1999/2000 3009 289 70 
2000/2001 3296 377* 73 

* 2000/2001 -es iskolai évben 85 hallgató tanul I. éven magyar anyanyelven 

A fenti statisztikából látható, hogy az említett időszakban magyar nyelven akár 
három magyar tagozatot is működtethetett volna az egyetem. 

A közgazdasági karon 1990-től szaktantárgyakat magyar nyelven nem adtak 
elő. A pedagógiát, a pszichológiát meg a metodikát fakultatív tantárgyként magyar 
nyelven is hallgathatták/hallgathatják a magyar ajkú egyetemisták. A közgazdaságtant 
más fakultáson magyar nyelven is lehet hallgatni, előadó Farkas Sándor, aki magyar 
nyelvű tankönyvet is szerkesztett. 

A karon a 2000/2001-es évben több magyar anyanyelvű tanár is oktatott (Ba- 
logh Andor, Bíró András, Molnár Jutka, Vincze Mária, Worzsák Álmos), de nincse- 
nek elegen egy magyar tagozat működtetéséhez. Most érezteti hatását igazán a ma- 
gyar anyanyelvű szaktanárok számának évtizedeken keresztül történő csökkentése. 

A közgazdasági felsőfokú oktatás jelenlegi helyzete 

A következőkben a magyar nyelvű közgazdaságtudományi képzés helyzetét vá- 
zoljuk Kolozsváron, Nagyváradon, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön. 

1) Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a 
magyar nyelvű képzés 44 éves megszakítás után 2000 őszén indult három szakkal. A 
2002/2003-as tanévben diákok száma a következő: 

Évfolyam Képzés Pénzügy és 
biztosítás 

Marketing Gazdasági 
informatika 

Összesen 

I. Nappali *   106 

 Részképzés *   45 

Összesen  *   151 
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II. Nappali 34 24 24 82 

 Részképzés 10 6 4 20 

Összesen  44 30 28 102 

III. Nappali 27 26 22 75 

 Részképzés 9 9 2 20 

Összesen  36 35 24 95 

Mindösszesen  80 65 52 348 

* Az új tanterv szerint csak később válnak szakokra. 

A 2002/2003-as tanévben a román tagozaton, 9 szakirányon a fentieken kívül 
még 400 magyar diák tanul, tehát 748 magyar diák tanul összesen a Közgazdaságtu- 
dományi Karon (az összdiáklétszámnak kb. 19%-a magyar, és az összdiáklétszámnak 
kb. 9%-a tanul magyar tagozaton). 

A tanszemélyzet összetétele: főállásban, magyar nyelven is oktat 2 professzor, 1 
docens, 2 adjunktus, 1 tanársegéd és 4 doktorandusz, 1 kutató asszisztens; 5 óraadó 
tanár a BBTE más karairól és 8 külső óraadó; 2 magyarországi vendégtanár; 4 magyar- 
országi meghívott előadó. 

2. Nagyvárad. Magyar nyelvű közgazdasági oktatás az utóbbi években indult elég 
mostoha körülmények között Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön. Nagyváradon 
1995-ben indult, a Protestáns Teológia kihelyezett fakultásaként, a Sulyok István Re- 
formátus Főiskola keretében a közgazdaságtan és egyházi intendáns profilú szak. Az első 
évfolyam – 13 diák – 1999-ben végzett. Jelenleg négy évfolyam működik kb.100 
diákkal. A tantárgyak megoszlása szerint az előadások 1/3 részt egyházi és 2/3 részt 
közgazdasági jellegűek voltak. 

1996-ban a Főiskola igényelte az ideiglenes működési engedélyt az Országos 
Akkreditációs Bizottságtól, amire a bizottság 1997-ben válaszolt, csupán a profil meg- 
nevezését kifogásolta arra hivatkozva, hogy ilyen szak nincs Romániában. Tették ezt 
annak ellenére, hogy a püspökség pontosan megindokolta, hogy a két romániai refor- 
mátus egyházkerület foglalkoztatná a végzősöket, tehát nagy szükség van a szakra. 

A második akkreditációs kérésben (újabb díj, kb.18 millió lej kifizetésével), a 
Főiskola javaslatot tett a profil megváltoztatására, leszűkítve intézményi menedzsment 
profilra, egyetlenegy egyházi tantárggyal (a többi tantárgy menedzsment jellegű lett). 
Erre a kérésre válasz nem jött, közben az első évfolyam végzett, de ideiglenes műkö- 
dési engedély hiányában a végzősök nem jelentkezhettek államvizsgára. Az intézet 
1999 őszétől átalakult Partiumi Keresztény Egyetemmé, és a szak ennek keretében mű- 
ködik. Ötéves huzavona után, 2001-ben megkapta az ideiglenes működési engedélyt. 

Erről a képzésről még elmondható, hogy a most már ideiglenes működési en- 
gedéllyel működő menedzsment fakultásnak van egy tanszéke 17 állással. Ebből hat 
főállás (3 előadó, 3 tanársegéd) van betöltve, a többi oktatói feladatot többnyire Ko- 
lozsvárról ingázó, óraadó tanárok látják el. 
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Az anyagi feltételek biztosítottak: megfelelő terem, könyvtár, diákszállás, étkezde. 
A jelenlegi helyzet: 

Évfolyam Menedzsment Kereskedelem, 
idegenforgalom 

Összesen 

I. 25 50 75 
II. 50 50 100 
III. 50 - 50 
IV. 50 - 50 
Összesen 175 100 275 

3. Csíkszereda. Hosszas politikai és oktatásügyi küzdelem után a 2000/2001-es tan- 
évben nagy lépés történt a magyar nyelvű közgazdasági képzés területén. Miután sike- 
rült beindítani Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karán 
három szakon a magyar nyelvű közgazdasági képzést, az Erdélyi Magyar Tudomány- 
egyetem – Sapientia magánegyetem keretében, magyarországi támogatással és helyi 
kezdeményezésre Csíkszeredában három gazdasági jellegű szak indult a 2001/2002-es 
tanévben. 

Évfolyam 
 

Agrár- és élelmiszer 
gazdaságtan 

Könyvelés és 
gazdálkodás informatika 

Általános 
közgazdaságtan 

Összesen 

I. 46 50 47 143 
II. 64 48 - 112 
Összesen 110 98 47 255 

Alapállású oktatók: 1 docens, 2 adjunktus, 1 tanársegéd, betanítók és vendégtanárok 
Csíkszeredában indul a környezetgazdaság szak is. 

4. Sepsiszentgyörgy. A kihelyezett Főiskolán vállalatgazdasági kar keretében továb- 
bi 137 diák részesül magyar nyelvű oktatásban. 

Sepsiszentgyörgyön 1997-ben alakult a Babeș-Bolyai Tudományegyetem kihe- 
lyezett három éves közgazdasági kollégiuma, Menedzserképző Főiskola néven. A ma- 
gyar nyelvű menedzserképzés (később átalakult vállalatgazdasági szakká) évfolyamon- 
ként egy csoporttal indult, jelenleg az első és második évfolyamon két-két csoportban 
folyik az oktatás. A 2001-es tanévben végzett az első évfolyam. 

Az anyagi feltételek jók, elsősorban a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak kö- 
szönhetően. A rendelkezésre álló infrastruktúra megfelelő (korszerűen berendezett 
termek, 25 számítógéppel hálózatban működő laboratórium, sportbázis, könyvtár 
olvasóteremmel, bentlakás stb.). 

Az 1999/2000-es tanév jelentős változást hozott a főiskola életében. Sepsiszent- 
györgyi Főiskola néven három szak, a menedzserképzés, a közigazgatási szak és a ta- 
nítóképző egyesült. A Főiskola saját adminisztrációval rendelkezik, külön igazgató ve- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
Somai József: A gazdasági szakoktatás  III. Magyar oktatás és művelődés 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  213 
 

 

zeti, de a szakmai felügyeletet továbbra is a BBTE megfelelő fakultásai végzik. Az in- 
tézet keretében megalakult a vezetőtanács, amelyben mindhárom szak egyformán kép- 
viselteti magát, és közvetlenül az egyetem szenátusához tartozik. 

A helybeliek szándéka először a meglévő főiskola konszolidációja, az oktatás 
minőségi szintjének emelése, majd a főiskolai rendszer bővítése volt. Elkészült az elő- 
tanulmány egy új főiskolai campus létesítéséhez, amihez a helyi önkormányzat örök 
használatra már átadott egy megfelelő területet. A beruházást az Oktatásügyi Minisz- 
térium finanszírozná, hároméves ütemezéssel. Elkészült az építkezési terv, a finan- 
szírozást az egyetem szenátusa jóváhagyta, a Pénzügy- és Oktatásügyi Minisztériu- 
mok az építkezés elhalasztásával próbálkoznak a 2004-es esztendőre, bár az alapkő 
letétele ez évre szól. A főiskola strukturális bázisának bővítése révén lehetőség nyílik 
a magyar nyelvű főiskolai közgazdasági oktatás bővítésére is. 

Szak I. évf. II. évf. III. évf. Összesen 
Vállalatgazdaság 67 62 28 157 

Oktatói személyzet: húsz tanár, ebből kilenc főállású, a többi bedolgozó vagy 
vendégtanár. A főiskola elnyerte az akkreditált minősítést, ettől az évtől kezdődően 
önálló vizsgáztatói és oklevél-kibocsátási joggal rendelkezik. 

Jelenleg a képzett, doktorátussal rendelkező tanárok hiánya és a doktorátusra 
beiratkozni és oktatni akaró fiatalok alacsony száma jelenti az egyik legnagyobb gon- 
dot a magyar nyelvű gazdasági képzést nyújtó felsőoktatásban. A tanárhiánynak rész- 
ben öröklött, részben aktuális nehézségek az okai. Az 1960-as években volt egy rövid 
ideig tartó nyitás, amikor néhány tehetséges magyar fiatal is bejuthatott a felsőokta- 
tásba oktatóként, de azután ez a lehetőség megszűnt, és közel egy negyedszázadig a 
közgazdasági karra nem vettek fel magyar oktatót. Ez a folytatódott 1990 után is, és 
csak 2000-től, a magyar tagozat felsőbb nyomásra történő beindulásakor vált lehetsé- 
gessé 2 adjunktus, 1 tanársegéd és 4 magyar diák nappali doktori képzésre való felvé- 
tele. A BBTE Közgazdaságtudományi Karának oktatói túlterheltek, a legtöbbjük 3-5 
tantárgyat is oktat. Ugyanekkor hátrányos helyzetbe is kerülnek, mert az állami egye- 
temen a javadalmazás az EMTE Csíkszeredai Kara vagy a Partiumi Keresztény Egye- 
tem oktatói fizetésének kb a fele. Ilyen körülmények között az utánpótlás sem bizto- 
sítható, a végzős magyar fiatalok, akik nem a Magyarországra való áttelepedést, vagy 
a jól fizető cégeket választják, azok az EMTE hálózatában próbálnak elhelyezkedni 
és nem vállalják a sok munkával és kevés fizetéssel járó állami egyetemet. Reményre 
ad okot, hogy 2004-ben végez az első magyar tagozatos generáció, amely tartalékbá- 
zist jelenthet a tantestület felújítására. 

A vendégtanár-program sokat segített az elmúlt három évben, hogy egyáltalán 
beindulhatott és működhetett a magyar nyelvű közgazdászképzés Kolozsváron. Még 
három-négy évre van szükség, hogy a doktorandusoknak joga legyen előadást tartani, 
így enyhülhet a tanárhiány miatt fennálló krízis. 
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A közeljövőben csökkenő érdeklődéssel kell számolni a kedvezőtlen demográ- 
fiai változások miatt, a döntést hozóknak a beiskolázási számok kialakításakor ezt fi- 
gyelembe kell venniük. 

Nincsenek adataink arról, hogy Románia más egyetemein hány magyar diák ta- 
nul közgazdaságtudományi karokon. A bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia, 
a brassói Transilvania Egyetem, jászvásári Al. I. Cuza Tudományegyetem, a temesvári 
Nyugati Tudományegyetem, a marosvásárhelyi Petru Maior Tudományegyetem, a 
nagyváradi Állami Egyetem, az aradi Aurel Vlaicu Egyetem, a krajovai Egyetem, stb. 
keretében és számtalan magánegyetemen folyik közgazdászképzés, ezek egyikén- 
másikán viszonylag nagyszámú magyar diák is tanul. Közgazdász oklevél szerezhető a 
BBTE Business és Európa Tanulmányok Karán is. 

Felnőttoktatás 

Az erdélyi magyar gazdasági felnőttoktatásnak több módja alakult ki az utóbbi 
években. A felnőttoktatás normarendszerét Nyugat-Európában szigorúan szabályoz- 
zák. Romániában a 2000/129 kormányrendelet és ennek a 2003/522 végrehajtási ren- 
delete alapján most alakul a felnőttoktatás európai gyakorlathoz közelítő rendszere. 

A romániai magyar felnőttképzés helyenként kezd alkalmazkodni ehhez a sza- 
bályozáshoz, ezidáig a felnőttoktatás véletlenszerű, félprofesszionista, szükségmeg- 
oldásos módon próbált igazodni az elvárásokhoz, amelyeket közel sem tudott kielégí- 
teni. Tehát a felnőttoktatás sem az adott igényeknek, sem a minőséget garantáló hite- 
lesítési normarendszereknek nem felelt/felel meg. 

A magyar gazdasági szakemberek képzésében jelentős szerepet vállalt a Romá- 
niai Magyar Közgazdász Társaság, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, a gazdasá- 
gi humán erőforrás-fejlesztő, profitorientált központok, valamint a több mint 25 vál- 
lalkozásfejlesztési központ különböző tanfolyamok, szemináriumok, szakmai rendez- 
vények segítségével. 

Az RMKT szerepe a felnőttoktatásban 

Céljait tekintve „az RMKT a romániai magyar közgazdászokat tömörítő szak- 
mai szervezet, amely tagjai továbbképzését, vállalkozni szándékozóknak szakmai se- 
gítségnyújtást, gazdasági-pénzügyi szakemberek számára szükséges gazdasági ismere- 
tek terjesztését, a gazdaságtudomány és a szakmai anyanyelv kialakítását és ápolását 
vállalja fel”. Vagyis a társaság feladata a gazdasági kultúrára való nevelés. Ez a célkitű- 
zés ’90-ben jól hangzott, de ma már idillikussá, retorikussá vált. A társaság mai célját 
és cselekvési programját leginkább a felgyorsult információcsere befolyásolja. A tudás- 
szerzés területén tehát újra kell gondolni magát a célt is. 

A közgazdász közvetlen vesz részt a társadalom működtetésében, így társadal- 
mi felelőssége is nagy, mert tudása közvetlenül hat a társadalmi folyamatokra. A fo- 
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lyamatos képzést a gazdasági szakember számára indokolják: a gazdasági törvénykezés 
állandó változása; új ismeretek, információk megjelenése; külföld szakmai színvonalá- 
nak előrehaladottabb állapota; az elektronikus hírszolgálat mérhetetlen tudásanyaga. 
Ez a négy indok élethossziglani tanulás kötelezettségét ruházza a közgazdászra, hogy 
azt képes legyen alkalmazni a mindenkori gazdasági működésben. 

Ennek értelmében 1990–1993 között az RMKT tagságának szakmai át- és to- 
vábbképzését, a gazdaság időszerű kérdéseinek megvitatását szolgálták és szolgálják 
ma is az Erdély különböző városaiban neves magyarországi és hazai előadók közre- 
működésével szervezett előadássorozatok, szakmai rendezvények, tematikus vándor- 
gyűlések itthon és Magyarországon (a debreceni Ady Akadémia közgazdasági szek- 
ciója). Ugyanezt a célt szolgálta a 60 fiatal közgazdász számára rendezett gazdasági 
fórum Magyarországon (1991. március), valamint a budapesti Közgazdaságtudomá- 
nyi Egyetem (BICE) Pénzügyi Tanszékének és a Bankárképző RT-nek ötven fiatal 
közgazdász banki hálózatban dolgozók számára szervezett kéthetes intenzív bankár- 
továbbképző tanfolyama (1993. szeptember). Majd 24 fiatal erdélyi közgazdász része- 
sülhetett öt féléves (1993–95-ben), később pedig 36 vállalkozó, illetve vállalkozni szán- 
dékozó héthetes intenzív posztgraduális képzésben (1997–98-ban), szintén a BKE 
oktatási programjában. 

A negyedik éve, háromhavonként megjelenő Közgazdász Fórum ismeretterjesztő 
és tudományos írásai, hazai és nemzetközi szakmai rendezvényekről szóló ismerteté- 
sei, a legfrissebb gazdasági szabályozások összefoglalása mind időszerű szakmai üze- 
netek a szakma újdonsága iránt érdeklődő tagok számára. A Közgazdász Fórum a je- 
lenlegi gazdasági gondolkodásban, az innovációs és adaptációs szellem kialakításában 
kíván segítséget nyújtani a közgazdászoknak. 

Az RMKT szakkönyvtára Kolozsváron négyezer körüli kötetével állandó forrá- 
sa a Kolozsváron tanuló közgazdász hallgatóknak, illetve pénzügyi-gazdasági szakem- 
bereknek, az igényekhez képest azonban még mindig szűk keresztmetszettel és túl- 
zottan hagyományos könyvtárműködtetéssel. 

Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából című könyv, amely a gazdasági 
gondolkodás történetét követi nyomon Erdélyben, nagy űrt tölt be azáltal, hogy hite- 
les képet nyújt elhanyagolt gazdasági eszmevilágunk gazdagságáról. Jelenleg a társaság 
egy magyar-román gazdasági szakszótár elkészítését szervezi, és egy értelmező szak- 
szótár szerkesztését tervezi. 

Talán leginkább a fiatal közgazdászok keresik és találják meg a tudásszerzés 
legkorszerűbb útját. Amíg a tudásszakadék mélyén elhelyezkedő középgeneráció a 
pénzkeresés szorításában, a rutinmunka és a gyakorlati tapasztalat látszólag jó teljesít- 
ményének nyugalmában vesztegel, addig a fiatal közgazdászok belevágnak a legidő- 
szerűbb, legújabb ismereti anyagokba: e-business, befektetés- és kockázatelemzés, 
szimulációs programok, tanácsadói vállalkozások s egyéb újszerű témák. Az ifjú köz- 
gazdászok és közgazdászjelöltek számára jó szervezeti és szervezési feltételeket bizto- 
sít a hároméves múltra visszatekintő RIF, amely a Romániai Magyar Közgazdász 
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Társaságon belül jött létre és működik, mint annak ifjúsági frakciója. Már a harmadik 
vándorgyűlésüket tartják, jól sikerült szakmai rendezvényeket szerveznek, kutatói 
munkát versenyeztetnek az ifjú közgazdászok számára, kistérségi felméréseket és 
elemzéseket végeznek, kutatómunkájuk eredményét publikálják a Közgazdász Fórum- 
ban, és beindulóban van egy elitképzést felcsillantó szakmai kollégium is. 

Az információk minőségi szintjének fenntartása érdekében olyan előadók okta- 
tói/képzési tevékenységét vette igénybe a társaság, akik a szakmában elismert magyar- 
országi szakemberek, akik magas tisztséget betöltő, az aktuális elméleti és gyakorlati 
ismeretek birtokában lévő román szakemberek, illetve akik magas tisztségű, gazdag 
pénzügyi-gazdasági gyakorlattal rendelkező és a gazdasági elméletet ismerő hazai ma- 
gyar közgazdászok. Nagy szükség lenne arra az erős egyetemi tantestületre, amelyik a 
magyar nyelvű gazdasági oktatás kibontakozásával hosszú távon átveszi az oktatás, 
képzés, tanulás feladatkörének irányítását. 

Az RMKT tudásmenedzselésének célterülete az elmúlt tíz év alatt főleg az 
egyén felé, a gazdasági szakemberek felé irányult, s csupán az utolsó években vált 
központi kérdéssé a közösségi tudás menedzselése: a magyar nyelvű gazdasági felső- 
oktatás kialakítása és a középiskolai gazdasági szakoktatás. Jelenleg ez utóbbiak jelen- 
tik hosszú távon a tudásszerzés és tudásbefogadás gazdálkodásának a prioritását, hisz 
a felsőoktatásban már jó perspektívára mutató intézkedések láthatók, az anyanyelvű 
középfokú szakképzés viszont csak alig jelent meg az oktatás láthatárán, s szinte csak 
a Székelyföldre korlátozódik. 

A tudástranszfer eszközei a társaság tevékenységeiben láthatóan tradicionális, 
és ha hazai környezetbe helyezzük, nem is elavult. Egyértelmű viszont, hogy ez a gya- 
korlat nemzetközi szinten versenyképtelen az információs társadalom technológiájá- 
nak széleskörű felhasználása nélkül. 

A tudásmenedzselés mai környezetében még egy lehangoló állapotot kell meg- 
említenünk: a tudáselszívás megakadályozására nincsenek eszközeink. Ez az állítás 
nem szorul bizonyításra, mert mindinkább tény, hogy a gyengébb életvitelű, vagy gyen- 
gébb gazdaságú társadalom ebben a kérdésben mindig vesztes. Ez alól a közgazdá- 
szok sem jelenthetnek kivételt. Ismert, az „agylopás” permanens jelenség, s a világon 
nemcsak minket érint. Nagy veszteséget hordoz azonban, hogy legjobb diákjaink a 
külföldi tanulás idején nemcsak az alaposabb, modernebb szakmai képzésben, hanem 
egy jobb életvitelben is részesülnek, amelyet már nem hajlandók visszacserélni a régi- 
re. A szükségletek feletti szakemberképzés sem megoldás, hisz a „jusson is, maradjon 
is” elve, a számbeli túlképzés valójában az exodus feltételeit termeli újra. Ezen a jelen- 
ségen az életvitel javulása enyhíthet, amelynek kilátásai egyelőre beláthatatlanok. 

Különösen gyümölcsöző a társaság együttműködése a magyarországi testvér- 
szervezettel, a Magyar Közgazdasági Társasággal, valamint a Budapesti Közgazdaság- 
tudományi és Államigazgatási Egyetemmel. E két intézménytől kapott hathatós segít- 
séggel, közvetlenül megalakulása után, 1990 őszén, Erdély négy városában (Kolozs- 
váron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Székelyudvarhelyen) tizenhat (4x4) előa- 
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dásból álló előadássorozatot tartottak a meghívottak. Ezeken nagyszámú (közel 500) 
hallgatóság előtt a Közgazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Tudományos Akadé- 
mia Világgazdasági Kutató Intézete és más intézmények neves szakemberei tartottak 
a gazdasági nyitás, a piacgazdaságra való áttérés témakörébe tartozó igen értékes, az 
átalakulást érintő előadásokat. 

A szakmai továbbképzést, az időszerű gazdasági kérdések megvitatását, megis- 
merését szolgálják azok a többé-kevésbé rendszeresen szervezett előadások, vitafó- 
rumok és megbeszélések Erdély különböző városaiban, amelyeken meghívott hazai 
és magyarországi neves szakemberek vesznek részt. Ilyen jellegű rendezvényekre az 
RMKT kolozsvári, marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi, szatmárnémeti, szovátai és 
más szervezeteinek szervezésében került sor. 

A szakmai képzések közé sorolhatjuk azokat a lehetőségeket is, amelyeket társ- 
szervezetek, alapítványok segítségével ugyancsak fiatal közgazdászok számára biztosí- 
tott a társaság, hogy részt vehessenek a különböző országokban szervezett közgaz- 
dász fórumokon, konferenciákon, tanfolyamokon, szemináriumokon: németországi 
egy hetes tanulmány út (az RMDSZ segítségével), kis- és középvállalkozók számára 
tartott három hónapos svájci felkészítő (Neuchateli egyetemen), a Soros Alapítvány 
rendezésében egy-egy hetes környezetvédelmi-közgazdasági tanácskozás Prágában. 
Ugyancsak a Soros Alapítvány támogatásával Kortovóban (Lengyelország), a lengyel 
Báthori István Alapítvány Utal rendezett négyhetes mikro- és makrogazdasági problé- 
mákkal foglalkozó tanfolyam, a Keresztény Demokrata Akadémia által Budapesten 
megrendezett Gazdasági programok az új demokráciák részére témájú tanácskozás. 

Felnőttoktatás az RMGE szervezésében 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete 1990-ben alakult újra, az 1844-ben lét- 
rehozott EGE (Erdélyi Gazda Egylet), majd az 1936-ban Kolozsváron megalakított 
EMGE (Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület) utódjaként, azzal a céllal, hogy érdek- 
védelmet és érdekképviseletet biztosítson mindazoknak, akik újra birtokukba vehet- 
ték a kollektivizálás alkalmával államosított földjeiket vagy elődeik mezőgazdasági 
tulajdonát. Az RMGE egy eredményesen gazdálkodni tudó gazdatársadalom kialakí- 
tása érdekében feladatául tűzte ki a belföldi és külföldi gazdakörök közötti kapcsolat- 
teremtést, a gazdák nevelését, oktatását. 

Az RMGE Maros megyei szervezete már az újraalakulás kezdetétől foglalko- 
zott ezzel a fontos kérdéssel. Az 1990–2000-es évek között Ezüstkalászos tanfolyamo- 
kat, gazdaköri találkozókat és szakmai értekezleteket szervezett. 

A 2000-es év fontos változásokat hozott a megyei szervezetek tevékenységé- 
ben: az RMGE Maros önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületté vált, és egy 
Európai Uniós PHARE Partnership pályázati program pontos végrehajtásával sike- 
rült kialakítania Marosvásárhelyen egy Regionális Agrárgazdasági Oktatási és Információs 
Központot. Ez az Oktatási Központ 2000 decemberében engedélyt kapott az Oktatási 
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Minisztériumtól 6 (hat) hónapos képző/átképző tanfolyamok szervezésére. A tanfo- 
lyamok sikeres elvégzése után a központ a szakminisztérium által meghatározott, az 
egész nemzetgazdaságban érvényes bizonylat kibocsátására jogosult. Ezzel olyan fo- 
lyamat indult be, amelynek eredményeként 120-nál több személy szerezte meg a far- 
mer, illetve a vidéki turizmust koordonáló bizonylatot, miután elvégezte Marosvásárhe- 
lyen, Temesváron vagy Aradon a Marosvásárhelyi Regionális Agrárgazdasági Oktatási 
és Információs Központ szervezésében lebonyolított 6 hónapos képzést. 

Ezzel párhuzamosan a szervezet folytatta az Ezüstkalászos gazdatanfolyamok 
szervezését és lebonyolítását. Időközben sikerült a gazdasszonyok részére is rövid, 80 
órás, Ezüstkanalas téli tanfolyamokat indítani. A tanfolyam elvégzése és a sikeres vizs- 
ga után a résztvevők az RMGE Maros oklevelet vehetik át. Az eltelt 13 év alatt 323 
Ezüstkalászos gazdatanfolyamot és 77 Ezüstkanalas gazdasszonytanfolyamot végző 
gazdát és gazdasszonyt tartunk nyilván. 

Az Oktatási és Információs Központ létezését kihasználva a Közép-Küküllő- 
menti Méhész Egyesület felkérésére 6 hónapos méhésztanfolyamot indítottak be. A tan- 
folyam elvégzése után a résztvevők a Román Mezőgazdasági Élelmezési és Erdőgaz- 
dálkodási Minisztérium keretében működő Nemzeti Mezőgazdasági Információs 
Ügynökség által kibocsátott bizonylatot kaptak. 

Vállalkozásfejlesztő központok 

A kis- és középvállalkozásoknak segítséget nyújtó több mint 25 vállalkozásfej- 
lesztő központban igen fontos helyet kap a képzés. Kiemelkedő ezen a téren a Ko- 
vászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége az ASIMCOV, és a Szatmár 
Megyei Vállalkozók Fóruma Egyesület. A megnyert PHARE-programok és Új Kéz- 
fogás Közalapítványi programok finanszírozásával a két említett szervezet és a többi 
központ is jelentős szerepet tölt be az oktatásban sorozatos programjaival, szakmai 
rendezvényeivel, szemináriumaival. 

A tanárképzésre a Pedagógusok Szövetsége által szervezett Bolyai Nyári Akadé- 
mia hivatott, a gazdasági szakoktatásban dolgozó tanárok számára azonban még nem 
alakult ki a megfelelő struktúra. Így a képzést az oktatási rendszeren kívüli civil szer- 
vezet (Romániai Magyar Közgazdász Társaság) vállalta magára. 

Tennivalók 

1. Az erdélyi magyar nyelvű közgazdászképzés helyzetét alaposan elemezni kell, és 
egy általános erdélyi oktatási stratégia részeként kell kezelni, szem előtt tartva a 
valós piaci igényeket. Az állami egyetem keretében folyó magyar nyelvű képzés 
jelenlegi hátrányos helyzetét meg kell szüntetni. 

2. Fontos az erdélyi magyar nyelvű közgazdászképzéssel foglalkozó intézmények kö- 
zötti partneri viszony kialakítása. Ha ez nem valósul meg, ezek az intézmények a 
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közeljövőben komoly problémákkal szembesülnek. Ha a BBTE-n nem oldódik 
meg az oktatók anyagi támogatása (pl. az EMTE szintjén), akkor számolni lehet 
azzal, hogy az oktató-hiány miatt a magyar nyelvű képzés elsorvad. Gondot fog 
jelenteni már a közeljövőben a csökkenő magyar diákállomány eloszlása a külön- 
böző karok között. A méretgazdaságosság hiánya mindenütt rendkívül költséges- 
sé, alacsony hatékonyságúvá teszi majd a magyar nyelvű képzést. 

3. A mennyiségi növekedés helyett a hangsúlyt a minőségi követelményekre kellene 
helyezni. Ez egyaránt vonatkozik a tanári és a hallgatói munkára. Kiemelten fon- 
tos a kutatási munka fejlesztése, a nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás. 

4. A vendégtanár-programot fokozatosan szakmai, főleg kutatási együttműködéssé 
kell fejleszteni. 

5. Megfelelő keretben tisztázni kellene, hogy miképpen biztosítható a román szak- 
mai életbe való szerves bekapcsolása azoknak az erdélyi fiataloknak, akik magya- 
rul tanulnak. 

Felhasznált források: 

Bodó Barna (szerk.): Szórvány és iskola, Kolozsvár, 2001. 
Csomós Attila: Az RMGE szerepe a mezőgazdasági oktatásban, előadás az V. Civil Fórum 

gazdasági szekcióján, 2002. 
Kerekes Jenő – Somai József: A gazdasági oktatás története Erdélyben. In: Az erdélyi magyar 

gazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001. 
Kerekes Jenő-Somai József, Közgazdász Fórum, 2000, szeptember, III. évf. 3. sz. 
Vincze Mária: A magyar nyelvű felsőfokú gazdasági szakoktatás helyzete Erdélyben, előadás 

az V. Civil Fórum gazdasági szekcióján, 2003. 
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utolsó Székelyudvarhelyen. 
4 Közmag III. évfolyam, 1–2. szám, 2003. május. 
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Péntek János 

A többpólusú 
magyar felsőoktatás 

Az intézményes oktatás még a romániai mostani időszak jellemző anarchikus 
rendszertelenségében is olyan értelemben rendszert alkot, hogy fokozati, szakmai, 
költségvetési, nyelvi és egyéb komponensei közvetlenül befolyásolják egymás műkö- 
dését. Az ebből bennünket közvetlenül érintő és érdeklő összetevő a magyar felső- 
oktatás, ennél szélesebb körben pedig mindazok az intézmények, amelyekben magyar 
anyanyelvű hallgatók végzik egyetemi tanulmányaikat. Ez a komponens folyamatosan 
kölcsönös meghatározottságban áll a hazai magyar közoktatással és a romániai felső- 
oktatás egészével, ugyanakkor sok és egyre több szállal kapcsolódik magyarországi 
felsőoktatási intézményekhez. Közben maga is tagolt, és évenként tovább tagolódik, 
éli a maga sikereit és kudarcait. 

A szokásostól eltérően ebben az elemzésben elsősorban nem a román oktatási 
hatóság, azaz az oktatáspolitika befolyását, szűk látókörű korlátozását vagy időnkénti 
engedékenységét vesszük szemügyre, hanem a belső folyamatokat és jelenségeket. Ál- 
talános tapasztalatunk ugyanis, noha ezt nem volna szerencsés bizonyítás nélküli fel- 
tevéssé vagy éppen előítéletté változtatni, hogy az 1990 óta zajló és közösségünk éle- 
tében igen fontos intézményesülési folyamat nem hozott létre együttműködő, jól sza- 
bályozott intézményrendszert. Maga a folyamat is inkább a spontán tenyészethez ha- 
sonlít, kevés benne a tudatos tervezés, inkább a konjunkturális lehetőségekkel élt és 
él. Ez többé-kevésbé a felsőoktatás új intézményeire is jellemző. 

Abban a vonatkozásban mégis hivatkozni kell a hivatalos oktatáspolitika folya- 
matos korlátozására, hogy a magyar felsőoktatás intézményes és létszámbeli kiterjesz- 
tése, expanziója mint restitúciós igény és aktuális közösségi igény csak megkésve és 
korlátozottan érvényesülhetett és érvényesülhet, ennek önálló és legfőbb eleme pedig, 
az állami egyetem, továbbra is csak igény marad. A jelenlegi helyzet elemzése pedig 
egy újabb fontos érvet szolgáltat az önálló egyetem mellett: csak egy ilyen intézmény 
tölthetné be azt a központi, szervező szerepet, amelyet bizonytalan státusa miatt a 
kolozsvári egyetem magyar tagozata egyre kevésbé képes betölteni, a Sapientiának 
pedig saját belső szervezési gondjai is meghaladják az erejét. Az egyetemi oktatás 
általános európai expanziójához képest a romániai jó két-három évtizedet késett, a 
magyar ehhez képest is fáziskésésben van, és noha több mint egy évtizede versenyt 
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futunk az idővel, a közösségünkben végbemenő folyamatokat tekintve fennáll annak 
a veszélye, hogy teljes időkrízisbe kerülünk. Talán már abban is vagyunk. 

Mivel még ennek az alapvető és triviális ténynek a megítélésében is vannak el- 
térő vélemények, magyar felsőoktatásnak azt az egyetemi, főiskolai intézményi kere- 
tet tekintjük, amelyben a képzés alapnyelve a magyar, természetesen kellő nyitottság- 
gal és kapcsolódással a román nyelv és a világnyelvek irányában. Mi tehát a nyelvisé- 
get tekintjük döntőnek; és több szempontból vitathatónak, kívülről támadhatónak 
tartjuk a magyar szellemiségre való hivatkozást. Valamely intézmény szellemiségét 
elsősorban az a szellemiség és felelősség határozza meg, amelyet az oktatók szakmai 
munkájukban képviselnek, nem pedig a szellemiség hangzatos kinyilvánítása. A meg- 
foghatatlan szellemiség nem pótolhatja a képzés nyelvi hiányait, a nyelvi igénytelensé- 
get, a szaknyelvi műveletlenséget, arra viszont alkalmas, hogy hatósági gyanakvást és 
ellenkezést keltsen, és elriassza a nem magyar anyanyelvűeket (például a mintaként 
emlegetett finnországi svéd egyetemi oktatásnak jelentős számú finn hallgatója is van). 

Jelenleg ez a keret a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű hallgatók hoz- 
závetőleg 30%-ának az anyanyelvű képzését biztosítja (létszámban hozzávetőleg 8 
ezernek a 25 ezerből). Országos arányaiban a magyar anyanyelvű hallgatók száma az 
összes romániai hallgatók 4,5%-át teszi ki, belső arányaiban az adott korcsoporthoz 
tartozó magyar fiataloknak szintén hozzávetőleg 30 százaléka jut el a felsőoktatásba. 
Ehhez hozzátehetjük még szintén nem elhanyagolható adatként, hogy a magyar nyel- 
ven oktatók száma kb. 600 és hogy fiatal korukból és a rendszer diszkriminatív voltá- 
ból adódóan az oktatók kevesebb, mint felének van valamilyen tudományos minősí- 
tése (többnyire doktori fokozata). A rendszer diszkriminatív jellege abban nyilvánul 
meg, hogy a doktori programvezetőket akkreditáló országos szakbizottságok legtöbb- 
jének nincsenek olyan tagjai, akik ismernék a magyar nyelvet, és így értékelni tudnák a 
magyar oktatók tudományos eredményeit, az esetleg magyar nyelven megírt doktori 
dolgozatokat. Emiatt nagyon nehézkes, létszámbeli arányaiban elégtelen a magyar 
felsőoktatáshoz kapcsolódó doktori képzés. 

Ezeknek a számoknak az értékeléséhez számításba kell venni az 1990 előtti leé- 
pülés és sorvasztás évtizedeit. Ennek következményeként az 1992-es népszámlálás 
azt regisztrálhatta, hogy akkor az erdélyi magyarok mindössze 3,5%-ának volt felső- 
fokú végzettsége, és ezzel az aránnyal a magyarok a 9. helyen álltak a romániai nem- 
zetiségek sorában, tekintetbe kell továbbá venni az 1990-es fordulat utáni fejleménye- 
ket, folyamatokat. 

Van még két olyan tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha akár 
értelmezni, akár értékelni akarjuk a jelenlegi helyzetet. Az egyik a folyamatosság hiá- 
nya, a szerves alakulás feltételeinek hiánya az egyetemi oktatás intézményes létében és 
működésében. A 20. századi nagy töréseknek a történelmi eseményekhez kapcsolódó 
évszámai, kedvezőtlen vagy kedvezőbb időszakaszai jól ismertek: 1919 az egyetem 
alapítását követő 47 év után, újabb húsz év elteltével 1940, és sorolható a háború 
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utáni fél évszázadból 1945, 1948, 1959 és 1989 vége. Az 1990 megelőző három év- 
tized leépülési időszaka ma is jól érzékelhető annak a nemzedéknek a hiányában, 
amely szakmai vezető szerepet tölthetne be a felsőoktatásban (professzorok, doktori 
programvezetők stb.). 

A másik ma is meghatározó tényező az intézményi vagy akár intézményen be- 
lüli önálló státus hiánya, a függő helyzet, a gyanakvó felügyelet, amely kedvező helyzet- 
ben is gyengíti a magyar oktatási nyelvű egységek működését. Az önállóság hiánya 
eredményezi a mozgás és a cselekvés korlátozottságát, miközben a közösség elvárásai 
fokozódnak. Közben – mint a kisebbségi élet más területén is – a belső bajokra, a sze- 
mélyes mulasztásokra, a felelősség hiányára is ebben a helyzetben könnyű alibiként 
helyzetünk sajátosságára hivatkozni. 

Általánosan erről az elmúlt 13 esztendőnyi időszakról azt lehet mondani, hogy 
némi fáziskéséssel a magyar felsőoktatás is követte a román felsőoktatás robbanás- 
szerű, részben anarchikus intézményi, regionális és létszámbeli bővülését, expanzió- 
ját, amely együtt járt az oktatás színvonalának néha aggodalomra okot adó csökkené- 
sével, ugyanakkor a közoktatásban, amely megalapozza a felsőoktatást, a jogi és in- 
tézményi feltételek javulása ellenére mennyiségi és minőségi tekintetben is regresszió 
ment végbe. Különösen aggasztó, hogy a jelenleg kötelező nyolc osztályos általános 
iskolát követően a magyar tanulóknak csak kevesebb, mint fele tanul tovább, a ma- 
gyar közoktatásban tanulóiknak csak mintegy 42%-a érettségizik. A hátrányos szociá- 
lis és nyelvi környezet annyira egyenlőtlenné teszi az esélyeket, hogy feltehetően egé- 
szen kiváló képességű gyerekek is megrekednek a kötelező oktatás szintjén. A köz- 
oktatás szűkülése és a felsőoktatás bővülése már eljutott arra a kritikus pontra, hogy 
kölcsönösen akadályozzák az oktatás színvonalának emelését, sőt a létszámbeli bőví- 
tést is a felsőoktatásban: nincs kellő tartalék és kellő szelekciós háttér, a többszöri 
pótfelvételik ellenére sem lehet betölteni a felsőoktatás helyeit. Ebből a patthelyzet- 
ből egyetlen kitörési lehetőség adódik: igazi esélyegyenlőség biztosítása a falusi ta- 
nulók számára és a szórványkörnyezetből származó tanulók számára, a tehetségek 
felkutatása és további gondozása. 

Mint közismert, az 1989-es történelmi fordulat idején a magyar felsőoktatás fo- 
lyamatosságát, átmentését a kolozsvári egyetem, a marosvásárhelyi orvosi egyetem, a 
marosvásárhelyi színművészeti egyetem biztosította, valamint a két teológia: a protes- 
táns kolozsvári és a római katolikus gyulafehérvári. Az állami intézményekben már 
1990 januárjában megindult a fejlesztés, a létszámbeli bővítés, új szakok bevezetése 
1990 őszén, az oktatói létszám bővítése stb. Mivel a korábbi Bolyai Egyetem maradé- 
ka még 30 év elteltével is jelentős volt, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bizonyult a 
további fejlesztés alapjának és országos modelljének, noha éppen itt ütközött folya- 
matos ellenállásba az önálló állami egyetem eszméje. A hirtelen és radikálisan történt 
változás felszínre hozta, tudatossá tette a belső bajokat, a gyors változtatás igénye 
pedig olyan erős volt, hogy szinte rangsorolni sem lehetett a tennivalókat. Bizonyára 
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az lett volna ésszerű, ha előbb néhány éves rehabilitációs programot valósít meg az 
egyetem, egyensúlyba hozza önmagát, meghatározza és érvényesíti új értékrendszerét, 
pótolja a legfeltűnőbb hiányokat a szakok, oktatók és az infrastruktúra tekintetében, 
korszerűsíti adminisztrációját, lakhatóvá teszi a kollégiumokat stb. Erre azonban nem 
volt idő. 

Fontos fejlemény volt, hogy 1993-tól elfogadták a magyar nyelvű oktatásnak ön- 
álló beiskolázási kereteit, 1997-től pedig az oktatói státusok is elkülönültek, az illető 
státusokra vonatkozó pályázati kiírásokban pedig megjelenik a magyar nyelvismeretre 
vonatkozó követelmény. Ezzel kapcsolatban az a teljesen megalapozatlan vélemény 
él a köztudatban, és ezt hallgatólagosan a politikai elit is táplálja, hogy a beiskolázási 
számok és a státusok önállósítása valamely országos politikai alku eredménye lett vol- 
na. Akkoriban az egyetemi tanács tagjaként minden olyan döntésben részt vettem, 
amely kapcsolatos volt a magyar oktatással, és így határozottan állíthatom, hogy ez az 
intézmény belső fejlesztéséhez kapcsolódik: a magyar oktatók vezetői kezdeményez- 
ték, az egyetemi tanács pedig elfogadta. Ha országos lett volna a döntés, akkor ennek 
ki kellett volna terjednie például a marosvásárhelyi orvosi egyetemre is, és hogy nem 
így történt, annak éppen az a szomorú bizonyítéka, hogy az oktatási pozíciók ott vé- 
szesen meggyengültek. Kolozsváron ez tette lehetővé, hogy az állandó nyugdíjazások 
ellenére az oktatói létszám tíz év alatt megháromszorozódott. Alacsony bérszinten 
ugyan, de eddig nyitott és rugalmas volt a rendszer, kedvezett a fejlesztésnek, most 
következik az az időszak, amikor a rendszer bezárul, és a tanszékek, karok, tagozatok 
adott finanszírozási keretek között maguk alakíthatják a további személyi fejlesztés és 
a teljesítményfüggő bérezés egyensúlyát. 

Az általános mennyiségi fejlesztés arányainak jelzésére elég talán arra utalnom, 
hogy a hallgatói létszám megtízszereződött a kolozsvári egyetemen, a magyarul tanu- 
ló hallgatók száma is ötezer fölött van: az egyetem magyar nyelven közel 60 szakon 
nyújt képesítést. Az elfogulatlanság szellemében az egyetem befogadta a protestáns és 
a római katolikus hitoktató szakokat, amelyek önálló karokként kezdték meg műkö- 
désüket. Az örvendetes mennyiségi bővülés ellenére a magyar hallgatók és magyar 
oktatók aránya nem változott lényegesen, és az említett általános helyzet következmé- 
nyeként az oktatás színvonala csökkent. 

Az expanzió regionálisan és az oktatási formák tekintetében is végbement. A 
kolozsvári egyetemnek kihelyezett (főiskolai) tagozatai működnek Erdély-szerte, ma- 
gyar tagozatok is több városban. Magyarországi felsőoktatási intézmények már ko- 
rábban létrehoztak székelyföldi tagozatokat, román magánegyetemek pedig szintén 
offenzívát kezdtek a régió meghódítására. Ez a helyzet, később pedig a Sapientia 
megalakulása, előtérbe hozta a központ, illetve a régió(k) dilemmáját, valamint a pro- 
vincialitás veszélyét. A Székelyföldnek, Erdély magyarlakta vidékeinek föltétlenül 
szükségük volt felsőoktatási intézményekre, időszerűvé, sőt halaszthatatlanná vált a 
kisebb városi központok szellemi urbanizációja. Bizonyára nem volna viszont sze- 
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rencsés, ha ez gyengítené a korábbi centrum (Kolozsvár) szerepét, vagy éppen a 
centrum áthelyezését eredményezné. Provincializmushoz vezetne a regionális intéz- 
mények elszigetelődése, az egymással való rivalizálás. Az sem volna előnyös, ha a 
fiatalok főképpen aszerint választanának pályát, hogy éppen mire nyújt lehetőséget az 
otthoni intézmény. Jellemző például, hogy egy három évvel ezelőtt az érettségizők 
körében Kovászna megyében végzett felmérés szerint, a fiatalok mintegy 90 százalé- 
ka még mindig legszívesebben Kolozsváron folytatta volna tanulmányait. A jelenlegi 
helyzetben is az volna jó, ha a közeli, otthoni lehetőség nem terelné kényszerpályákra 
a fiatalokat, ellenkezőleg: kolozsváriak mennének nagy számban tanulni például Csík- 
szeredába, a székelyföldi fiatalok pedig tovább ostromolhatnák a kolozsvári intéz- 
ményeket. 

A kolozsvári egyetem reformjában határozottabban szétvált, de intézményileg 
nem különült el a pedagógusképzés és az egyetemi képzés. Korábban a rendszer több 
csatornás volt: voltak tanárképző főiskolák, a tanítóképzés gimnáziumi szinten önálló 
intézményekben folyt, az egyetemen pedig bizonyos szakokat már eleve, kötelezően 
tanárképző szakoknak minősítettek. Itt a legtöbb szakon az egyetemi képzés volt is- 
meretlen. Most még átmeneti rendszerben ugyan, de a mozgás a több lépcsős európai 
rendszer irányába tart: a 3 vagy 4 éves alapképzést az 1 vagy 2 éves magiszteri képzés 
folytatja és kapcsolja össze a 4 éves doktori programokkal. A tanárképzésnek önálló 
programja van, amelyet a hallgató saját belátása szerint fölvesz vagy nem vesz föl, de 
az még a régi rendszer szerint párhuzamosan kapcsolódik az alapképzéshez. 

A tanító- és óvónőképzés az országos reform keretében néhány éve alakult át 
középfokúból felsőfokúvá. Ennek az átmenetnek szintén számtalan, az egyetemet is 
próbára tevő buktatója van. Az új tanítóképző főiskolák központi tantervi előírás sze- 
rint oktatnak, kétszakos rendszerben, a tanító- és óvónőképzést még idegen nyelv 
szakos tanári képzéssel is összekapcsolva. Ehhez társult még az a meggondolatlanság, 
hogy túl sok ilyen magyar főiskola alakult (Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Maros- 
vásárhelyen, Nagyenyeden, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, egyházi keretben 
Nagyváradon és szintén Marosvásárhelyen), sőt a legtöbb helyen távoktatásos tanító- 
képzés is folyik. A főiskolák helyzete bizonyítja leginkább, hogy a fejlesztés ötletsze- 
rűen történt, nem volt sem előrelátó tervezés, sem összehangolás, így az, ami ma 
látszólag soknak tűnik, a képzés színvonalában, célszerűségében nagyon keveset je- 
lent, a korábbi jó intézmények (a nagyváradi, az udvarhelyi, az enyedi tanítóképzők) 
lesüllyednek az általánosan gyenge színvonalra. 

Az oktatás különböző nyelvű tagozatai intézményesen nincsenek elkülönítve, 
ún. román, magyar, német nyelvű „oktatási vonalakat” alkotnak. Ez az oktatási vonal 
rossz tükörfordítás: olyasvalaminek a megnevezésére, amely még nem találta meg a 
helyét az egyetem struktúrájában. Karok tekintetében a kolozsvári egyetem felapró- 
zott és egyenetlen, a tanszékek még egyenetlenebbek létszámban és szakmai profil- 
ban, a rokontanszékeket összefogó intézetek pedig nincsenek. Ebbe a struktúrába 
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kellene beépülnie a multikulturalitás elvének, ill. a többnyelvű oktatásnak. A magyar 
oktatók véleménye szerint ez csak önálló tanszékekkel és karokkal lehetséges, a kuta- 
tás maradna a közös intézeti keretekben, a román kollégák a magyar nyelvű oktatás 
adminisztrálását is a román felsőoktatásban bizonytalan státusú intézeti keretben lát- 
ják megoldhatónak. Mindenképpen fontos volna megtalálni a megfelelő kompeten- 
ciával bíró intézményi struktúrát, ennek kellene rögzítenie, stabilizálnia az eddigi 
eredményeket, és ez jelenthetne garanciát a további hosszú távú fejlesztéshez. Gyö- 
keres fordulatot pedig az jelentett volna, és továbbra is az jelentene a romániai ma- 
gyar felsőoktatásban, ha elhárulna a politikai akadálya az önálló, egyébként jelző nél- 
küli egyetemnek, azaz az állami egyetemnek. A történteket nem lehet másként minő- 
síteni – anélkül, hogy ennek most az okait vagy a körülményeit elemeznők – mint po- 
litikai kudarcnak. Amikor ez nyilvánvalóvá vált, a visszavonulásra két út kínálkozott: 
az egyik a magánegyetem, a másik a meglévő felsőoktatási struktúrák további kiépíté- 
se, erősítése, önállósítása, az oktatás színvonalának emelése, kereteinek bővítése. 

Az anyanyelvű felsőoktatás korlátozásával összefüggő hiányokat részben pótol- 
ták már korábban azok az erdélyi alapítványok, amelyek magyarországi felsőoktatási 
intézmények kihelyezett karait, konzultációs központjait hozták létre. Ma is működik 
minden jelentős erdélyi központban informatika szak (Gábor Dénes Műszaki Főis- 
kola), Székelyudvarhelyen, közgazdász-kereskedelmi szak, Nyárádszeredában főisko- 
lai szintű kertészeti szak. 

Szintén az alapítványi intézmények sorába tartozik a Sapientia Egyetem, amely 
egy-két éves előkészítés után, a magyar kormány támogatásával 2001-ben kezdte el 
működését Csíkszeredában (alkalmazott szociológia – vidékfejlesztés, román-angol 
szak, élelmiszeripari szak, környezetmérnöki szak, könyvelés és gazdasági informatika 
szak, agrár- és élelmiszeripari szak, általános közgazdaság szak, környezetgazdaság 
szak, társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szak) és Marosvásárhelyen (peda- 
gógia szak, kommunikáció és közkapcsolatok szak, informatika szak, mechatronika 
szak, számítástechnika szak, automatizálás szak, kertészeti szak). Kolozsváron 2002- 
ben indult környezetföldrajz szak, fotóművészet, filmművészet, média szak. /Meg- 
jegyzés: ezek a 2003-ra meghirdetett szakok!/ A Partiumi Keresztény Egyetem és a 
Sapientia Egyetem intézményi kapcsolata bizonyára még nem végleges: jelenleg 
mindkét egyetem önálló, közös magyarországi költségvetési támogatásuk viszont kö- 
zelíti őket egymáshoz. A Sapientia Egyetem rektori hivatala Kolozsváron van, és 
szintén itt működik az egyetem kutatási intézete és kiadója. 

Hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az intézményi struktúrák, maguk az in- 
tézmények? Az alapítványi egyetemeket az az igény hozta létre, hogy pótolják a hi- 
ányzó önálló állami egyetemet, illetőleg pótolják az állami felsőoktatás hiányait, az 
eddigieknél több lehetőséget és esélyt biztosítsanak a továbbra is hátrányos helyzetű 
magyar fiataloknak. Az is célja volt az új intézmények létrehozásának, hogy szellemi 
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központokat teremtsen Erdély eddig elhanyagolt városi központjaiban, esélyt és lehe- 
tőséget teremtsen a belső magyar régió modernizációjának, integrációjának. 

Amikor az új egyetem terve fölmerült, mindenki számára világos és fontos elv 
volt, hogy az, ami ki fog épülni, nem gyöngítheti a magyar felsőoktatás meglévő pozí- 
cióit a nagy tekintélyű, biztos alapokat nyújtó állami egyetemeken, csak arra épülhet 
és építhet, ami már megvan, nem hozhat létre fölösleges párhuzamosságokat, hiszen 
ez csak terhelné az oktatók amúgy is szűk körét. Képzési lehetőségekben pedig az új 
intézménynek mind színvonalban, mind a szakok orientációjában egész életre szóló 
jó esélyeket kell teremtenie azoknak a magyar fiataloknak, akiket befogad. Létrejötte- 
kor az új egyetem kettős elnevezéssel jelent meg: az akkreditációban szereplő Sapientia 
Egyetemmel és a sajtóban közkeletűen használt, egészen más igényt és státust tükröző 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem elnevezéssel. Az előbbi az említett elv szellemében 
szerényebb célokat tükröz, az utóbbi nagyra törő szerepet, azt, hogy egyedenként az 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem kíván lenni, be kívánja tölteni a központi intéz- 
mény szerepét teljes tudományegyetemi struktúrában. Ezt úgy is értelmezni lehet, 
hogy ez az elképzelt státus és szerep feleslegessé tesz más önálló magyar egyetemet, 
sőt átveszi, át kívánja venni azt a szerepet, amelyet a kolozsvári egyetem jelenleg 
betölt. Az ilyen fellépés persze csupán szakmai és politikai ambíció, valamint pénz 
kérdése, az idő dönti majd el, mennyire bölcs és reális ez a fellépés és igény. Mindad- 
dig persze, amíg a Sapientia tanári kara jelentős részben a kolozsvári egyetem oktatói- 
ból áll, és nem fordítva, amíg a leendő oktatók a kolozsvári egyetem doktori iskolái- 
ban tanulnak, és nem fordítva, és amíg a szintén a kolozsvári egyetemhez kapcsoló- 
dó, attól függő akkreditáció folyamata le nem zárul, korai volna a szerepek és a stá- 
tusok cseréjéről beszélni. 

A másik kulcskérdés az autonómia. Ezt azért hozom szóba, mert általában ma- 
gunkra vonatkoztatva az autonómiát többnyire úgy értelmezzük, hogy a leendő ma- 
gyar egyetem legyen független a román államtól. Ilyen teljes függetlenséget nem lehet 
megvalósítani, tehát az autonómiát csak úgy lehet értelmezni, ahogy ez a jelen pilla- 
natban a BBTE-n működik (és tagadhatatlan, hogy működik), a törvényes kereteket, 
feltételeket pedig tudomásul kell venni. Az ideális a jelző nélküli egyetem, amely csak 
egyetem. Az új egyetem azonban éppen „sokjelzős”: magán, alapítványi, egyházi hát- 
terű stb. Minden jelző egy- egy függőséget, alárendeltséget jelenthet: szellemi tekintet- 
ben, az oktatók alkalmazásában, oktatási tartalmakban, finanszírozásban, beleszólás- 
ban stb. Ilyen esetben talán még fontosabb az egyetemi autonómia kereteinek pontos 
rögzítése. 

A kezdetben hangoztatott elvet, hogy az új egyetemnek komplementárisnak 
kell lennie, pótolnia kell az anyanyelvű egyetemi képzés hiányait, már induláskor 
nagyra törőbb elképzelések váltották föl. A kulcskérdés azonban mégis csak az, kik az 
egyetem oktatói. És bármennyire kerülgetjük is ezt a talán leglényegesebb kérdést, 
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más forrással nemigen lehet számolni, mint a mai egyetem oktatóival és doktoriskolai 
hallgatóival. Ebben és az akkreditálásban is az új intézmény rá van utalva a jelenlegi 
egyetemi alapképzésre és tudományos képzésre. Ezért látja úgy szinte mindenki az 
egyetemi oktatók közül, hogy a felsőoktatás intézményrendszerét csak együtt lehet és 
érdemes fejleszteni, hogy minden új elképzelést össze kell hangolni azzal, ami van, és 
hogy egységesen magas követelményeket kell támasztani mind az oktatókkal, mind a 
hallgatókkal szemben. Egyébként számolni kell olyan veszélyekkel, amelyek folyama- 
tos egyeztetés és bölcs belátás híján teljes provincialitásba terelhetik a magyar felső- 
oktatást. Ilyen, néha érzékelhető veszély az egyes regionális központok szűklátókörű 
rivalizálása, a sok külső „gyám” illetéktelen beavatkozása az egyetemi autonómiába, 
az alapítványi és az állami egyetem szembeállítása vagy akár fölösleges párhuzamos- 
ságok kialakítása, a meggondolatlan túlképzés olyan szakokon, amelyek a modern 
életben nem nyújtanak esélyt a végzősöknek. 

Már a mostani helyzetben is érezni lehet, hogy a felsőoktatás fokozatosan kiala- 
kuló több pólusa nem az egészséges szakmai konkurencia kereteit teremti meg, ha- 
nem egyfajta tülekedéshez, rivalizáláshoz vezet. Minél többen szeretnének részesülni 
az elérhető pénzforrásból, külső vagy belső költségvetési keretekből, támogatásokból. 
A pénz pedig háttérbe szorítja a józan szakmai meggondolásokat, gyöngítheti azt, 
amit erősítenie kellene, nagy és indokolatlan aránytalanságokat hoz létre a bérezés- 
ben, és olyasmire csábítja a legjózanabbakat is, ami nyilvánvalóan a közös ügy kárára 
van. Az intézményeken belüli és intézmények közötti párhuzamosságok ingázásra 
kényszerítik az önmagukban is szűk oktatói közösségeket, lazítják az oktatási fegyel- 
met. Így már most megállapítható, hogy néhány szakon éppen a bővítéssel párhuza- 
mosan vagy éppen annak következtében gyöngültek a magyar felsőoktatás korábbi 
pozíciói. Azzal párhuzamosan, hogy például pedagógia szak indult Marosvásárhelyen 
a Sapientia keretében, a tíz évvel ezelőtt indított hasonló kolozsvári szak megszűnik, 
az sem véletlen, hogy az elmúlt évben már nem indulhatott a kémia–fizika szakpáro- 
sítás szintén Kolozsváron. Józan meggondolás nemigen indokolhatja a három szocio- 
lógia szakot (Kolozsvár, Nagyvárad, Csíkszereda), a párhuzamosan működő újságírói, 
kommunikációs és média szakokat stb. Mindez nemcsak az oktatók túlterheltsége és 
ingázása miatt kérdőjelezhető meg, hanem amiatt is, hogy rövid időn belül túlképzés- 
hez vezet olyan szakokon, amelyekről nem lesz könnyű az átképzés rokon területekre. 

Egyelőre szó sincs arról, hogy a kereslet–kínálat viszonya határozná meg a fej- 
lesztést. Most inkább az a helyzet, hogy az egyoldalú kínálat, a helyi képzési lehetősé- 
gek terelik kényszerpályára a fiatalokat. Nem a fiatalok választanak pályát, ők csak 
sodródnak a felkínált pályák esetlegessége szerint. Alig vannak jelentkezők a kemé- 
nyebb, több irányban is érvényesülési lehetőséget nyújtó természettudományi szakok- 
ra, tömegesen iratkoznak viszont be a „lágyabb” társadalomtudományi szakokra, 
vagy azokra a szakokra, amelyek valamely „misszióval” kecsegtetnek saját közössé- 
günket illetően. Általánosabb, az egész romániai felsőoktatást érintő kérdés: milyen 
mértékben lesznek hitelesek, honosíthatok a jelenlegi rendszerben megszerzett diplo- 
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mák, milyen érvényesülési lehetőségeket biztosít az így megszerzett szaktudás a piac- 
gazdaság versenyfeltételei között? 

Igazságtalanok volnánk, ha csupán a magyar nyelvű felsőoktatás szűkebb köré- 
ben kialakuló feszültségeket állapítanánk meg. Más román állami egyetemek is úgy in- 
dítanak magyar nyelvű képzést, hogy az akkreditáció formális követelményének bizo- 
nyára eleget tesznek, de az alapvető szakmai kapcsolatokat és szempontokat teljesen 
figyelmen kívül hagyják. Így történhetett meg már évekkel ezelőtt, hogy magyar nyelv 
és irodalom mellékszak indult a brassói állami egyetemen, anélkül, hogy az indulás- 
ban vagy a képzésben a már működő tanszékekkel, központokkal bárki konzultált 
volna. Magyar tanítóképző főiskolai képzést indított a nagyváradi román egyetem, tel- 
jesen függetlenül a már meglévő hálózattól. 

A mostani helyzet föltétlenül indokolttá teszi a kérdést: mi az oka annak, hogy 
gyakorlatilag semmilyen összehangolás, egyeztetés, tervezés nincs a magyar nyelvű 
oktatás fejlesztésében, működtetésében? Minden jel arra mutat, hogy azt az anar- 
chikus, kaotikus „fejlesztést” követjük öt-hat éves késéssel, amely a román nyelvű 
felsőoktatásban korábban végbement. Az embernek az a benyomása, hogy az utólag 
hosszú távúnak bizonyuló pillanatnyi döntéseket szinte kizárólag személyes és cso- 
portérdekek, helyi érdekek határozzák meg. A Bolyai Társaságnak a jó szándékú, 
egyeztetésre vonatkozó többszöri felhívása egyelőre visszhang nélkül maradt. Arról 
nincs tudomásom, mi erről az álláspontja az RMDSZ Felsőoktatási Tanácsának. 
Bizonyára csak az bírhatná jobb belátásra és folyamatos konzultációra, egyeztetésre 
az intézményvezetőket, ha az érdekeltségektől viszonylag független, nagy tekintélyű 
testület jönne létre, amely megfelelő súllyal befolyásolhatná mind a magyarországi 
döntéshozókat és támogatókat, mind a hazai magyar felsőoktatás kulcsszereplőit. 

Visszatérve még Kolozsvár mostani és várható szerepére. Kétségtelenül mellet- 
te szól az itt még kézzelfogható egyetemi hagyomány, a város még meglévő kulturális 
légköre, intézményrendszere, az egyetemi élethez nélkülözhetetlen olyan háttérin- 
tézmények, mint az egyetemi és akadémiai könyvtár, az 1990 után újjáéledt és újon- 
nan szervezett magyar akadémiai és szakmai intézmények, az egyházi felsőoktatás és 
gimnáziumi oktatás bástyái. Kolozsvár jelenlegi demográfiai összetételében, 20% 
körüli magyarságával maga a sűrített Erdély. Tájilag is minden régiója jelen van a 
város magyarságában: székelyek, mezőségiek, szilágyságiak, kalotaszegiek, bihariak és 
szatmáriak is. Vannak tömbjei és vannak szórványai, csángósodó lakótelepei és 
erősödő intézményei. Hajdani polgári rétege elöregedőben van, de mindig megújul, 
folyamatosan frissül az értelmisége. Sokan költöztek be kiterjedt rokonsággal a közeli 
mezőségi falvakból és Kalotaszegről, és ezek a fiatal családok még a lakótelepi 
környezetben is ápolják rokoni kapcsolataikat, kötődnek a templomokhoz, az is- 
kolákhoz. Mindez Kolozsvárt ideális környezetté tehetné az idekerülő magyar fiatalok 
számára. 
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A város mégsem barátságos. Idegen és ideges ez a város. És drága, abban az 
értelemben, hogy hallgatók és fiatal oktatók számára megfizethetetlenek albérletei. 
Inkább csak lobogtatja azt a nimbuszát, hogy az erdélyi művelődés fellegvára. Tenni 
keveset tesz érte. Nagyvárad oktatási központot és kollégiumot épített 1990 után, 
Marosvásárhely most építi kollégiumát, és már felépült a fiatal oktatók kollégiuma, 
Csíkszereda szintén tömöríti az ott tanuló fiatalokat. Kolozsváron sok egyetemi hall- 
gató tanul magyar nyelven is, de szétszórva, jórészt magukra hagyatva a nagyváros 
dzsungelében. Ahhoz, hogy egyetemi légkörével, tudományos intézményeivel és mai 
oktatóival Kolozsvár megmaradhasson szellemi központnak, a magyar Kolozsvárt 
vonzóbbá, barátságosabbá kell tennünk. Ehhez otthonos központra volna szükség, 
otthonnak tekinthető kollégiumi központokra, amelyek összegyűjtenék a különböző 
egyetemeken itt tanuló magyar hallgatókat, segítenék őket idegen nyelvi képzéssel, 
informatikai szolgáltatással, kézikönyvtárral és akár szociálisan is. 

Minden bizonnyal úgy lesz, hogy a következő években az újabb próbák és csá- 
bítások ideje jön el. Látványos fordulatok várhatók az intézmények életében. Az alap- 
vető kérdés azonban továbbra is az marad: mit tudunk nyújtani mi az erdélyi magyar 
fiatalok újabb és újabb nemzedékének, mit tud nyújtani a román felsőoktatás, és mit a 
nagyvilág? 
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Hollanda Dénes 

Az erdélyi magyar nyelvű 
műszaki felsőoktatás 

Előzmények 

A magyar nyelvű felsőoktatás létét Erdélyben mindig nagy mértékben befolyá- 
solták a politikai változások. A magyar egyetemek politikai események következtében 
jöttek létre vagy szűntek meg. 

A magyar nyelvű felsőfokú műszaki képzés a Groza-kormány megalakulása után 
jött létre Erdélyben, az Almérnökképző Iskola magyar tagozatának elektromechanika 
szakán Kolozsvárott, 1947 őszén. Egy évvel később az Almérnökképző Iskola Mecha- 
nikai Főiskolává alakult, amelyen voltak magyar tanszékek is. 1950-ben ebből jött lét- 
re a Kolozsvári Politechnika, amelyen megmaradtak az Almérnökképző Iskola ma- 
gyar tanszékei. 1953-ban megszüntették a magyar tanszékeket és a magyar nyelvű ok- 
tatást a Kolozsvári Politechnikán, s ezzel megszűnt a magyar nyelvű műszaki felső- 
oktatás Erdélyben. 

Jóindulattal beszélhetünk részleges magyar nyelvű műszaki felsőoktatásról az 
1976-ban kormányrendelettel létrehozott Műszaki Felsőoktatási Intézet keretében 
Marosvásárhelyen, ahol 1983-ig magyar nyelven oktatták a matematikát, fizikát és a 
társadalomtudományokat (közgazdaságtant, filozófiát, tudományos szocializmust) 
azon hallgatóknak, akik erre igényt tartottak. Néhány mondatban érdemes felidézni, 
(a megszüntetést előidéző beszélgetés egyik résztvevőjeként), hogyan számolták fel 
ezen tantárgyak magyar nyelvű oktatását. A helyzet úgy hozta, hogy László János 
professzorral, az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet rektorával együtt mentünk az 
Oktatási Minisztériumba az 1982/1983-as álláskeret jóváhagyásáért (én, mint a ma- 
rosvásárhelyi Műszaki Felsőfokú Intézet dékánja). Miközben a miniszterasszony az 
OGYE karainak álláskeretét írta alá, megkérdezte az egyetem rektorától, hogy milyen 
törvény alapján oktatnak magyarul az orvosi egyetemen. Erre László János professzor 
a következőket mondta: „Miniszternő kérem, az általam vezetett egyetemen nincsen 
törvény arra, hogy román nyelven oktassunk”. Szavakkal nehéz érzékeltetni azt a pil- 
lanatnyi feszültséget, amely majdnem dermedést okozott. Az a férfi, aki bármikor 
kapcsolatba léphetett a legilletékesebb személlyel (Elena Ceaușescuval), átment a 
másik szobába, ahonnan telefonált, és egy bizonyos idő után (amelynek idejét most 
még csak megbecsülni sem merem), visszajött, mondott valamit a miniszternőnek, 
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aki szó nélkül aláírta mindkét álláskeretet. Ezután az incidens után átirat érkezett a 
marosvásárhelyi Műszaki Felsőfokú Intézet Rektori Hivatalába az Oktatási Miniszté- 
riumból, amelyben tudomásunkra hozták, hogy a műszaki felsőoktatásban csak ro- 
mán nyelven lehet tanítani. Ennek következtében néhány magyar anyanyelvű tanár- 
nak megszűnt az állása a főiskolán. 

A történtek után többször elgondolkoztam azon, hogy miért nézték el, vagy 
engedték meg a műszaki főiskolán egyes tantárgyak anyanyelvű oktatását. Talán nem 
merték túlfeszíteni a húrt, vagy elkerülte az oktatási minisztérium ezért felelős tisztvi- 
selőinek figyelmét? Ahhoz, hogy erről világos képet alkossunk, ismernünk kell Maros- 
vásárhely sajátos esetét. E városban 1945-ben, királyi rendelet alapján, létrehozták az 
Orvosképző Felsőoktatási Intézetet, majd 1954-ben a Színművészeti Intézetet. Ezek- 
ben az intézetekben az oktatás kizárólagosan magyar nyelvű volt. Tehát Marosvásár- 
hely egyetlen olyan városa volt az országnak, ahol a felsőfokú képzés 1945 és 1960 
között csak magyar nyelven folyt. 1960-ban kormányrendelet alapján létrehozták a 3 
éves Pedagógiai Intézetet, ahol román és magyar nyelven oktattak. Párhuzamosan 
működött tehát egymás mellett a két tagozat, és minden román csoportnak megvolt a 
magyar megfelelője (ahol a román szakokon számottevő magyar anyanyelvű hallgató 
tanult, természetesen román nyelven). 

A Pedagógiai Intézet létrehozása Marosvásárhelyen a román nyelv felsőoktatás- 
ba való bevezetésének próbakövét képezte. Mivel a román nyelvű felsőfokú képzés 
bevezetése nem okozott különösebb feszültséget, 1962-ben, utasítás alapján, létre- 
hozták az Orvosi Egyetemen a román nyelvű felsőoktatást. 1976-ban, szintén utasí- 
tásra, román tagozat alakult a Színművészeti Intézetben is. Ezen intézkedés segítsé- 
gével megszüntették az utolsó, homogén magyar nyelvű, világi felsőoktatási intéz- 
ményt is Romániában. 

A Műszaki Felsőfokú Intézet beindulása után Marosvásárhelyen többször pró- 
bálkoztunk az almérnöki képzést főiskolai szintről egyetemi szintű oktatássá fejlesz- 
teni, de ez nem sikerült, annak ellenére, hogy az oktatási miniszternő megértést, sőt 
jóindulatot tanúsított a kérés iránt egy marosvásárhelyi látogatása alkalmával. A mű- 
szaki egyetemi képzés létrehozását Marosvásárhelyen minden alkalommal megakadá- 
lyozták a helyi és a megyei pártvezetők. Nem tartották szükségesnek, sőt minden 
eszközzel akadályozták a felsőfokú képzés bővítését, mivel a hallgatók majdnem fele 
magyar nemzetiségű volt a román nyelvű almérnökképző szakokon is. Nem azért 
hozták létre a román tagozatokat a felsőoktatásban, hogy azon magyar diákok tanul- 
janak. Abban az időben a város románosítása volt a fő cél, és nem a magyar egyete- 
misták számának a növelése. 

1984 őszén a marosvásárhelyi Felsőfokú Műszaki Intézetet, minisztériumi ren- 
delet alapján, a kolozsvári Műszaki Egyetem alá utasítják, ennek almérnöki karaként 
működik. Tehát az almérnökképzés létrehozása Marosvásárhelyen nem a felsőfokú 
műszaki képzés bővítését szolgálta, hanem a 3 éves Pedagógiai Intézet megszün- 
tetését. 
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A marosvásárhelyi felsőoktatás alakulása világosan mutatja az 1959-ben elkez- 
dett, hosszú távú román felsőoktatási stratégiát, amely a magyar nyelvű felsőfokú 
képzés fokozatos elsorvasztását tartotta elsőszámú feladatának. A marosvásárhelyi 
almérnökképzés létrehozása nem a műszaki felsőoktatás bővítését, hanem a pedagó- 
giai intézet megszüntetését szolgálta. A román felsőoktatási stratégiát világosan iga- 
zolja Alexandru Moghiorosnak, az akkori Központi Bizottság tagjának 1959-es nyilat- 
kozata, miszerint „Az önálló magyar nyelvű egyetem alapítása politikai hiba, ami a 
magyar reakciónak tett engedmény volt”. Világos az összefüggés e nyilatkozat és a 
két kolozsvári egyetem egyesítése között. 

A ’80-as évek közepén a magyar vezetők leváltása gyakorlat volt. 1984-ben egy- 
értelműen a tudomásomra hozták, hogy nem lehetek az intézet vezetője magyar nem- 
zetiségem miatt. 

Az önálló magyar nyelvű műszaki felsőoktatás csírái 

Az 1989-es események után, amikor három hónapig a demokratizálódás jelei 
mutatkoztak, a lehetőségek reményének felcsillanása következtében megmozdult az 
erdélyi magyarság, mind a diákság, mind a lakosság, és különböző módon próbálta 
kifejezni elégedetlenségét az oktatás terén elszenvedett hátrányos megkülönbözteté- 
sekért. Elsőként alighanem a temesvári Műszaki Egyetem magyar anyanyelvű diákjai 
léptek, akik létrehozták a Temesvári Magyar Diákszövetséget és elsődleges célként a 
magyar nyelvű műszaki felsőoktatás létrehozását nevezték meg. 

1990-ben Kolozsváron is volt elképzelés az önálló magyar nyelvű egyetem lét- 
rehozására, a Jenei Dezső által elképzelt campus-terv keretében, amely állami és kül- 
földi segítséggel épült volna fel az akkori elképzelés szerint, és ebben helyet kapott 
volna a magyar nyelvű műszaki felsőoktatás is. 

A magyar nyelvű felsőfokú képzés érdekében Marosvásárhelyen is történtek lé- 
pések. 1990. március 18-án a marosvásárhelyi almérnöki főiskola szenátusa kemény 
vita után egyhangú döntést hozott, hogy az 1990/91-es tanév elejétől kezdődjön el a 
mérnökképzés a főiskolán román és magyar nyelven, ugyanazon diáklétszámmal. A 
szenátusnak ezt a döntését továbbítottuk a minisztérium illetékes szerveihez, kérve a 
határozat jóváhagyását, de erre nem érkezett válasz. A válasz a márciusi események 
miatt késett, és ugyancsak ennek következtében hiúsult meg a temesvári magyar 
diákok célkitűzése, valamint a kolozsvári elképzelés esetleges megvalósíthatóságának 
lehetősége is. 

Mivel a marosvásárhelyi kérésre nem érkezett válasz, a műszaki főiskola egy 
bizottságot küldött a tanügyminisztériumba, ahol engem, mint az intézet vezetőjét, 
nagyon szívélyesen fogadott M. Șora oktatási miniszter, és a felsőoktatásért felelős 
miniszterhelyetteshez irányított kérésünk megtárgyalása végett. A miniszterhelyettes 
világosan tudomásunkra hozta, hogy Marosvásárhelyen, különösen a márciusi esemé- 
nyek miatt, a magyar nyelvű felsőoktatást nem engedélyezik, de elindíthatjuk a román 
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nyelvű mérnökképzést, ha a szakminisztériumok miniszterei saját aláírásukkal bizo- 
nyítják a kért mérnöki szakok szükségességét. Mit lehetett tenni? Megszereztük a 
miniszterek beleegyezését, és elindítottuk a mérnökképzést román nyelven négy sza- 
kon (gépgyártástechnológia, automatizálás, bőr és textil gépek, valamint energetika 
szakokon). Ismét sikerült a hatalomnak az 1959-es stratégiát követnie, Marosvásár- 
helyen egy magasabb szintű műszaki képzés jött létre, de csak román nyelven. 

A márciusi események meggátolták az erdélyi magyarság egyik legjelentősebb 
óhaját, az önálló magyar nyelvű egyetem létrehozását. Hiába volt az 1990. februári 
könyves-gyertyás felvonulás Marosvásárhelyen, majd később a közel félmillió magyar 
anyanyelvű kisebbségi aláírása, amellyel az önálló magyar nyelvű állami egyetem létre- 
hozását kérte a román parlamenttől, az önálló magyar nyelvű felsőoktatás és ennek 
keretében a műszaki felsőoktatás létrehozása megvalósíthatatlannak tűnt állami támo- 
gatással, amelynek reális lehetőségei ma sem léteznek. 

Latolgatva a kialakult helyzetet, a lehetőségeket, már 1990-ben arra a meggyő- 
ződésre jutottam, hogy Romániában önálló magyar nyelvű műszaki felsőoktatás létre- 
hozása csak magánegyetem keretében lehetséges. Nagyon sokat gondolkoztam abban 
az időben a magánegyetem létrehozásának és megvalósíthatóságának lehetőségén, 
amelynek az általam akkor elképzelt formáját papírra vetettem. 

Ugyanabban az időben alakult meg a Bolyai Társaság, amely céljául tűzte ki a 
Bolyai Egyetem visszaállítását, és attól félve, hogy a román politikai vezetés előbb- 
utóbb szembeállítja a két kezdeményezést, amit mindenképpen el akartunk kerülni, 
elhalasztottuk e terv megvalósításának elkezdését. Ez nagy hiba volt, nem sikerült 
visszaállítani a Bolyai Egyetemet, de önálló magyar nyelvű magánegyetemünk sem lett. 

1994-ben javasolta Béres András, hogy hozzák létre az Aranka György Egyete- 
met Marosvásárhelyen, mint alapítványi intézményt, amelynek keretében elkezdődött 
volna a műszaki felsőoktatás is. Amilyen hirtelen jelent meg az elképzelés, olyan gyor- 
san feledésbe is merült. 

1996-ban az RMDSZ kormányba kerülése újabb reményeket csillantott meg az 
egyetemet illetően. Fórumokon, összejöveteleken különböző elképzelések hangzottak 
el a magyar nyelvű felsőfokú képzés bővítésének szükségességéről, amely nemcsak a 
fiatalok jelenlegi tanulási lehetőségének korlátozása miatt szükséges, hanem az erdélyi 
kultúra értékteremtő képességének a megőrzése miatt is. Vélemények hangzottak el 
arról, hogy a magyar kultúra csak akkor tudja megőrizni értékeit, ha Erdély különbö- 
ző városaiban, a magyarság arányának megfelelően épülnek fel az oktatást és tudomá- 
nyos kutatást biztosító egyetemek, amelyek lehetővé teszik az Európa-szintű anya- 
nyelvű felsőfokú képzést. 

1996 májusában egy átfogó tanulmány készül Marosvásárhelyen, amely javaslat 
formájában tartalmazza egy műszaki- és művészeti kar létrehozásához szükséges tan- 
terveket, a tantervekben szereplő tantárgyak lefödését megfelelő képzettségű magyar 
anyanyelvű tanárokkal a kertészeti, élelmiszeripari és mechatronika műszaki-, vala- 
mint a zenepedagógia és zeneelmélet művészeti szakon. Egyetemépítési elképzelések 
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jelennek meg Csíkszeredában és a Székelyföld különböző városaiban, de érződik az 
egységes, átgondolt elképzelés hiánya. 

Az RMDSZ Oktatási Főosztályának vezetősége 1996 novemberében összehív- 
ta a magyar egyetemi oktatók fórumát, ahol a napirenden szerepelt az egyetemi ok- 
tatási hálózat bővítése, az egyetemi oktatás alapítványi támogatásának prioritásai, 
valamint a Felsőoktatási Tanács újjászervezése. Ezen az összejövetelen a romániai 
magyar nyelvű oktatók marosvásárhelyi fóruma javaslattal élt, szükségesnek tartotta a 
magyar nyelvű felsőoktatási hálózat bővítését, valamint a magyar nyelvű felsőoktatás 
helyzetének megszilárdítását a romániai állami egyetemeken (a magyarul tanított 
tantárgyak és szakok, a magyarul oktató tanárok és tanszékek, valamint a magyarul 
tanuló hallgatók számának növelésével). A székelyföldi kihelyezett tagozatok össze- 
vonása és letelepítése egy hálózatszerűen kiépített alapítványi egyetem keretében 
marosvásárhelyi központtal, nem éppen egyezett a kolozsvári tanárok elképzelésével. 
Javaslat született egy hét-kilenc tagból álló, döntési joggal rendelkező, kezdeményező 
testület és ügyintéző titkárság létrehozására, a Székelyföldi Egyetem alapítását és szer- 
vezését illetően, de erről nem született döntés. 

A kolozsvári és székelyföldi törekvések/elképzelések rendszerint nem egyez- 
tek. Kolozsvár szerint a magyar egyetemi központ helye Kolozsvár kell, hogy legyen, 
Erdély nagyobb városaiban ennek kihelyezett, kollégiumi szintű tagozatai lehetnek. A 
kolozsvári elképzelés viszont a székelyföldiek igényeit nem elégítette ki. 

Tervekben, elképzelésekben nem volt hiány, de gyakorlati előrelépés nem tör- 
tént, sőt 1997 elején heves viták folytak arról, hogy kell-e az erdélyi magyarságnak 
önálló magyar nyelvű egyetem, igényli-e ifjúságunk, támogatja-e értelmiségünk, elő- 
nyére válna-e közösségünknek a független egyetem, vagy megfelelőbb – esetleg ele- 
gendő – lehet az, amit az akkori vagy később bővülő Babeș–Bolyai Egyetem nyújthat. 
A sokszor heves és indulatos viták az önálló egyetemet támogatók oldalára billentette 
a mérleg nyelvét, de nem került sor egy általános egyetemépítési stratégia kialakításá- 
ra, amely mindmáig várat magára. 

1997 júniusában az RMDSZ Oktatási Főosztálya és az Erdélyi Magyar Tudo- 
mányos Társaság (EMT) elnöksége – a romániai magyar nyelvű műszaki felsőoktatás 
megvalósítását támogató szervezetek – felmérést készítettek a romániai magyar nyel- 
vű felsőoktatás megvalósításához szükséges lépések megtétele érdekében. Ugyanez év 
szeptemberében az EMT vezetőségének a felkérésére újabb felmérés készült, amely 
összesítette az ország műszaki egyetemein oktató magyar anyanyelvű tanárok névso- 
rát, végzettségét, tudományos fokozatát, kutatási területét, a magyar doktorátusveze- 
tőket szakterületük megnevezésével, a magyar doktorandusok nevét szakterületen- 
ként. Kezdett tehát a műszaki felsőoktatás igénye iránti érdeklődés is megjelenni az 
oktatáspolitika tervezői és irányítói körében. Ezt az tette időszerűvé, hogy Románia 
egyetlen egyetemén sem volt magyar nyelvű műszaki felsőfokú képzés. 

1998 tavaszán világossá vált, hogy a román politikai erőtérben nincs akarat az 
önálló állami magyar nyelvű egyetem létrehozására. Ebből arra következtettünk, hogy 
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az önálló magyar nyelvű egyetem csak magánegyetem lehet. Ezért 1998-ban elindí- 
tottuk az Egyetemi Oktatást Segítő Hollanda Alapítvány létrehozását, amely jogi sze- 
mélyként létezik. Az alapítvány célja egy önálló magyar nyelvű magánegyetem létre- 
hozása Marosvásárhelyen, vagy bárhol az országban. Az alapítvány létrehozását na- 
gyon támadták, főleg a román sajtó, aminek következtében a Petru Maior Egyetem 
rektora kérdőre vont, és le kellett mondanom a mérnöki kar dékáni funkciójáról. 

Abban a hitben döntöttünk az alapítvány létrehozása mellett, hogy egy önálló 
magyar nyelvű műszaki magánegyetem felépítésével az erdélyi magyarság ügyét szol- 
gáljuk. Később kiderült, a magyar értelmiségiek körében is akadtak, akik próbálkozá- 
sunkat rossz néven vették. Úgy látszik, nehezen tudunk kigyógyulni abból a betegség- 
ből, hogy az ellentmondás lehetőségét keressük, ahelyett hogy támogassuk azt, ami jó. 

Közben az események újabb irányba terelik az önálló magyar nyelvű egyetem 
létrehozása érdekében tett erőfeszítéseket. 1998 őszén a román kormány elhatározza 
(lásd: a 687-es kormányrendeletet) egy magyar és német nyelvű Petőfi–Schiller multi- 
kulturális állami egyetem létrehozását. Munkabizottság alakult, még Petőfi–Schiller 
multikulturális állami egyetem ideiglenes öttagú vezetőségének a kinevezése is meg- 
történt a Nemzeti Kisebbségügyi Hivatal (minisztérium) javaslatára, a magyar és né- 
met egyetemi közösségek véleményezésével. 

A kormányrendelet és az általa elindított folyamat értelmezése igen eltérő váro- 
sok és politikai beállítottság szerint: egyesek meg vannak győződve, hogy megvolt a 
lehetőség az önálló állami egyetem létrehozására, de ezt a lehetőséget elszalasztottuk. 
Mások szerint színjáték volt az egész, politikai porhintés. Marosvásárhelyiként fon- 
tosnak tartom, hogy a helyszínre vonatkozó első javaslat (Brassó) elvetése után az ak- 
kori román miniszterelnök azt javasolta, hogy a Petőfi Egyetem Marosvásárhelyen, a 
Schiller pedig Nagyszebenben alakuljon meg. A tárgyalások még néhány hónapig tar- 
tottak, de a Petőfi – Schiller Egyetem nem jött létre. 

Ismételten előtérbe került a marosvásárhelyi magyar műszaki felsőoktatás elin- 
dításának a kérdése. Az EMT 1999. november 15–17-én Szatmárnémetiben szerve- 
zett tanácskozásán kikértem a jelenlevők véleményét az önálló magyar nyelvű mű- 
szaki magánegyetem létrehozásának szükségességéről. Minden jelenlévő hangsúlyozta 
a mérnökképzés fontosságát, a jelenlevők nyilatkozatot írtak alá, melyben kérték a 
műszaki magánegyetem létrehozását, és felkérték az EMT országos vezetőségét, hogy 
továbbítsa kérésüket az illetékes felsőbb szervekhez. 

Az erdélyi önálló magyar nyelvű felsőoktatás megszületése 

Miután Magyarország miniszterelnöke felajánlotta a kétmilliárd forintos támo- 
gatást az erdélyi magyar nyelvű magánegyetem létrehozására, teljesen új helyzet ala- 
kult ki. Nagyon sokan akartak részesülni ebből a pénzből. Az RMDSZ illetékesei 
tárgyalásokat kezdtek a pénz felhasználásáról először a székelyföldiekkel Szovátán, 
aztán a kolozsváriakkal és marosvásárhelyiekkel Kolozsvárott, majd a partiumiakkal 
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Nagyváradon és végül a végső egyeztető gyűlésen Marosvásárhelyen. A jelenlevők 
nagy része (minden összejövetelen a kolozsváriak voltak többségben) a Babeș-Bolyai 
Egyetem háttérintézményeinek a létrehozását és ezek működtetését tartották szüksé- 
gesnek. Ismertettem mind a kolozsvári, mind a marosvásárhelyi találkozón a Maros- 
vásárhelyen létrehozandó önálló magyar nyelvű felsőoktatás tervét egy magánegye- 
tem keretében, amelynek voltak támogatói mind a kolozsvári, mind a marosvásárhelyi 
találkozón. 

Az erdélyi történelmi egyházak vezetői is belekapcsolódtak a magyar nyelvű 
magánegyetem létrehozásának megszervezésébe. A történelmi egyházak püspökei 
létrehozzák a Sapientia Alapítvány Kuratóriumát, megbízva a kurátorokat az Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem létrehozásával, kolozsvári központtal. A Kuratórium 
létrehozza a csíkszeredai és a marosvásárhelyi fiókalapítványokat és finanszírozást 
biztosít a már Nagyváradon működő Partiumi Keresztény Egyetemnek is. Tehát a 
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) négy központban kezdi el 
működését, négypillérű egyetem keretében. A négy közül Csíkszeredában és Maros- 
vásárhelyen jelentősebb a műszaki képzés, de ezeken is indul humán oktatás. 

2000 őszén a csíkszeredai kar elindítja az új szakok beindításának engedélyezte- 
tését az Akkreditáló Bizottságnál, majd 2001-ben megkapják a jóváhagyást, s 2001 
nyarán megtartják a felvételi vizsgákat a működési engedéllyel rendelkező szakokon. 

Marosvásárhely 2000 májusában terjeszti a Sapientia Alapítvány Kuratóriumá- 
hoz a szociálpedagógia és a mechatronika szakok dossziéit, érdembeli válasz nélkül. 
2001 tavaszán a mechatronika, informatika, számítástechnika és automatizálás szakok 
iratcsomóját benyújtják a bukaresti Akkreditáló Bizottsághoz, és tárgyalásokat kezd a 
bizottsággal a szociálpedagógia szak érdekében is. Ennek eredményeképpen még 
ebben az évben megérkezik az ideiglenes működési engedély mind az öt szakra. Így 
2001 nyarán felvételi vizsgákat szerveznek mind az öt szakon. 

Kolozsvárott 2002-ben elkezdődött az oktatás a környezetföldrajz szakon és 
indul a fotóművészet, filmművészet, média szak. 

Az elmúlt években a kolozsvári, nagyváradi és a csíkszeredai központok része- 
sültek jelentősebb beruházási támogatásban. 2003-ban Marosvásárhely kap nagyobb 
anyagi támogatást beruházásra. 
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Balázs Imre József 

Irodalmi körök, 
irodalmi mozgások 

Az alábbi szöveg nem kívánja felleltározni a különböző erdélyi helységek iro- 
dalmi köreinek aktuális helyzetét, nem közöl statisztikákat, nem ezt tekinti céljának. 
Inkább csak tendenciákat próbál kiemelni, olyan szempontokat kínálva, amelyek 
mentén kialakítható egy általános kép a jelenleg működő irodalmi körökről. 

Mire jó egy irodalmi kör? 

Ha vetünk egy pillantást arra, ahogyan a fenti kérdést különböző időszakok 
megválaszolták a maguk számára, ebben is – mint minden más hasonló közösségi 
vállalkozásban – kimutatható az a funkcióváltozás, amely különösen az 1989-es for- 
dulat után vált nyilvánvalóvá. A fordulat előtt az irodalmi körök „mozgalmának”, az 
irodalommal együtt volt valamiféle ellenzéki íze. Noha a belügyi szervek pontosan 
tudtak mindarról, ami az irodalmi körökben történik – néhány fiatal írót meg is hur- 
coltak például a hatvanas-hetvenes években a Gaál Gábor Körön képviselt nézetei- 
kért –, a körök és a körön elhangzó szövegek jóval kevésbé voltak cenzúrázottak és 
cenzúrázhatók, mint a lapokban megjelenő írások. Ily módon az irodalmi kör afféle 
„félnyilvánosságnak”, a tűréshatáron mozgó underground közegnek számított. Erről 
több irodalmár beszámol visszaemlékezéseiben, közöttük például Ágoston Vilmos 
Az érvelés ideje című 2000-es kötetében. Ez az aura a kilencvenes évek folyamán, a 
szabad véleménynyilvánítás csatornáinak kibővülésével természetesen eltűnt az 
irodalmi körök világából, és alapvetően magából az irodalomból is. Az említett 
kritikus, szókimondó, „ellenzéki” funkciót átvette a sajtó, illetve a civil társadalom 
megsokszorozódott intézményrendszere. Ez részben az irodalmi körök vonzerejének 
csökkenésével is járt. Az Igaz Szó 1972. áprilisi számában Gálfalvi György tizenegy 
rendszeresen működő irodalmi körről számol be. Nincsenek pontos adataim, de 
jelenleg ennél minden bizonnyal kevesebb erdélyi magyarok által működtetett hason- 
ló intézményről beszélhetünk, különösen, ha a rendszeresség, programszerűség krité- 
riumát is figyelembe vesszük. 

Visszakanyarodva az alcímben feltett kérdéshez, egy irodalmi kör jelenleg bizo- 
nyára arra jó, hogy az irodalom iránt érdeklődők találkozhassanak egymással, megis- 
merhessék egymást, saját véleményüket ütköztethessék a másokéval – hiszen az, hogy 
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egy adott mű “jó” vagy sem, azt végső soron a (szűkebb vagy tágabb) közvélemény 
dönti el, azzal együtt, hogy ez a közvélemény időben, megfelelő érvekkel, alakítható. 
Kiváló lehetőséget jelent ugyanakkor egy működő irodalmi kör a pályakezdők bemu- 
tatkozása számára; a szerkesztői visszajelzések mellett az efféle megnyilatkozás szin- 
tén egyfajta visszajelzést, s egyfajta “belépőt” jelent az irodalomba. 

Hogyan működik ma egy irodalmi kör? 

Esetlegesen. Helységről helységre más és más módon. Az iskolai önképzőkö- 
röknek többnyire írásban is lefektetett, illetve a szóbeli hagyomány által is megerősí- 
tett működési szabályzata volt korábban. Az, amit ma irodalmi körnek nevezünk, 
csak részben emlékeztet ezekre az előképekre. 

Olyan alapvetőnek is mondható fogalmi jegyek hiányozhatnak egy-egy kör 
szerkezetéből, működéséből, mint például egy (választott) elnök személye vagy a kör- 
ről körre vezetett jegyzőkönyv. Ha nincs elnök, nincs vezetőségi struktúra, akkor ez 
azt is jelenti, hogy a kör szervezése nehezen hagyományozható át. Következésképpen 
a jelenleg működő irodalmi körök többnyire személyfüggők. Ha a szervező távozik a 
helységből, “kinövi” a kört vagy már nem fér be az idejébe az ezzel való foglalatosko- 
dás, akkor válságba kerül a rendezvénysorozat, és akár meg is szűnhet. A szervezett 
struktúráktól, jegyzőkönyvvezetéstől való – a szocializmus időszakának kellemetlen 
reminiszcenciái miatt egyébként érthető – ódzkodás így az utóbbi tizenhárom évben 
szalmalángszerűvé tette a körök működését. 

Természetesen nem a személyfüggő jelleg az egyetlen oka ennek. Egyre inkább 
előtérbe került a körök finanszírozásának problémája is. Gyakran felmerül az igény, 
hogy vendégeket hívjon a kör, a más városból érkező szerzők útiköltségét és szállását 
pedig valamilyen módon fedezni kell. Ez pályázatok útján egyre inkább megoldható. 
Csakhogy a pályázáshoz stabil intézményi háttér kell, ez pedig szintén ütközésbe 
kerülhet a körök spontaneitás-igényével, vagy kritikusabban fogalmazva, a szervezési 
struktúrák hiányával. 

Egy-egy mecénás vagy kulturális intézmény, kiadó olykor megfelelő hátteret 
kínál egy irodalmi körnek. A civil társadalom szociológusok által meggyőzően kimu- 
tatott professzionalizálódása lehet az az út, amelyen az irodalmi élet szervezése is ha- 
ladhat a közeljövőben. 

Mekkora az irodalmi körök nyilvánossága? 

A Mozgó Világ 1979. júniusi számának egyik interjújában Gálfalvi György háló- 
zatként beszél az akkor működő irodalmi körökről. Akkoriban országosan követhe- 
tőnek tűnt, ami a különböző helységekben működő irodalmi körökben történt. Az 
Utunk például rövidhír formájában rendszeresen beszámolt az egyes köri rendez- 
vényekről. 
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Jelenleg elsősorban a körök nagyobb rendezvényei keltik fel a sajtó érdeklődé- 
sét, ritkán történik meg, hogy az országos napilapok, tévéadók ülésről ülésre figye- 
lemmel kövessék egy-egy kör tevékenységét. Kivételt 2003-ban talán csak a (több 
éves szünet után újraindult) Bretter György Irodalmi Kör, az egykori Gaál Gábor 
„jogutódja” képezett – ennek kétheti rendszerességgel megtartott, pályakezdőket be- 
mutató üléseiről rendszeresen tudósított a Krónika és a helyi napilap. Szintén fel-fel- 
tűnt a sajtóban a székelyudvarhelyi Padlás nevű irodalmi kör neve, illetve a Nagyvá- 
radi Ady Társaság, amely bizonyos megnyilvánulásaiban irodalmi körként is működik. 
A Szatmáron, fiatalok által működtetett irodalmi kör viszont kevés nyomot hagyott 
az országos sajtóban. 

A jegyzőkönyvek hiánya ugyanakkor visszamenőleg is megnehezíti a körök te- 
vékenységének követését. Ilyen körülmények között inkább afféle egyszeri – ugyan- 
akkor autentikus, szűk körű közösségi tapasztalattal járó – gesztusoknak tekinthetők 
az egyes köri rendezvények, hatásuk nehezen követhető, nehezen kimutatható. 

Következtetések 

Jelen körülmények között nem beszélhetünk stabil, nagyhatású, hosszú távon is 
működőképes irodalmi körökről, hiszen működésük jelenleg alapvetően személyfüg- 
gő: egy-két ember szervezőkészségére vagy karizmatikus kisugárzására épülnek. Hiá- 
nyoznak a biztos, személyektől független alapok, illetve a jól kiépült szervezeti struk- 
túrák. Minden bizonnyal lehet érveket találni arra, hogy a művészet, az irodalom 
akkor él, ha van rá igény: mesterségesen efféle igényt kelteni ellenkezik a művészetek 
jellegével. 

Másrészt a kortárs világ arról szól, hogy igényt kelteni ott is lehet, ahol koráb- 
ban nem létezett. A vállalkozásokban és a civil szervezetekben kikísérletezett szerve- 
zési keretek mindmáig nem érvényesültek meghatározó módon a rendszerváltás után 
(újjá)szerveződő irodalmi körökben. Talán érdemes volna ezzel kísérletezni, megfe- 
lelő (országos) publicitást is teremtve ezeknek a rendezvényeknek. 
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Oberten János 

Erdélyi magyar társulatok 
színházi fesztiválokon 

Előhang 

Magyar társulatok seregszemléjéről, ezen belül is a legjelentősebbről, a kisvár- 
dairól csak az 1989-es fordulat után beszélhetünk. A történelmi-társadalmi fordulat 
lehetővé tette az anyaországgal, illetve más határon kívüli magyar színházakkal és 
nem utolsósorban a többi romániai magyar társulat munkájával való megismerkedést, 
kapcsolatot. Színházaink a Kárpát-medencében: Szlovákiából a Kassai Thália, a Ko- 
máromi Jókai Színház; Vajdaságból az Újvidéki Magyar Színház, az Újvidéki Ta- 
nyaszínház, a szabadkai Kosztolányi Dezső-, illetve Népszínház; Kárpátaljáról a 
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház. De megfordult Kisvárdán a To- 
rontói Magyar Színház, illetve a New Yorki Magyar Színház is. 

Az elkövetkezőkben a Kisvárdai Fesztiválról és a gyergyószentmiklósi Nemze- 
tiségi Színházak Kollokviumáról, a két legfontosabb, állandó találkozóról lesz szó. 
Egyéb rendezvényekre – a Zsámbéki Szombatok, a miskolci Magyar Színházak Fesz- 
tiválja, Esztergomi Várszínház nyári előadásai, a romániai Caragiale Fesztivál, a nagy- 
váradi Rövid-dráma Seregszemléje, és mások – nem térünk ki, bár jelentősek. Figyel- 
met érdemelne továbbá a Kárpát-medencei Stúdiószínházak Fesztiválja, amelyet a 
2004 tavaszán 10. évét betöltő Kiss-Stúdió Színház, Romániában az egyetlen magyar 
nyelvű magánszínház már két alkalommal megrendezett, nem csupán magyar társu- 
latok részvételével, a „műfaj” létjogosultságának sőt fontosságának kihangsúlyozá- 
sával. Az egyre inkább tért hódító képi kultúra (tévé, film, videó, DVD, kivetítések) 
eredményeképpen a nézők igénylik a színészi arc kifejezőerejét, a közelképet, a test- 
közeli jelenlétet, egy másfajta színházi nyelvezetet, a befogadás zsigerekre ható élmé- 
nyét, miközben tanúként, résztvevőként, és nem csupán nézőként élik meg az elő- 
adást. Ezt a rendezvényt is – akárcsak a gyergyóit – kis csapat, két ember szervezi. 

Kisvárda 

A 2003-ban 15. alkalommal megrendezett fesztivál kezdetben, 1989-ben a 
Nemzetiségi Színházi Találkozó, 1990–91-ben a Magyar Nemzetiségi Kisebbségi 
Színházak Fesztiválja never viselte, 1992-től a Határon Túli Magyar Színházak Fesz- 
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tiváljaként ismert (az elsőn a Ceaușescu-diktatúra miatt nem voltak jelen az erdélyi 
színházak, csupán egy vajdasági illetve szlovákiai társulat). A cél azóta is ugyanaz: be- 
mutatni az anyaországi szakmának, kritikusoknak, rendezőknek, a határokon túli 
színjátszás színe-javát, megmérettetni a nem hazai pályán, megtekinteni egymás pro- 
dukcióit, tapasztalatokat cserélni vajdasági, felvidéki vagy kárpátaljai kollégákkal, s 
nem utolsósorban, beszélgetni. Ilyen körben barátságok, együttműködések születtek. 
A három határhoz – Szlovákia, Románia, Ukrajna – közel fekvő Kisvárda az elmúlt 
másfél évtized alatt fesztiválvárossá nőtte ki magát, nem utolsósorban közönségne- 
velő tevékenysége folytán. A báb- és gyermekelőadásokra hosszú sorokban vonulnak 
a fesztivál délelőttjein az óvodások, kisiskolások, s az évek során kinevelődött az a 
közönség, amely az ifjúsági előadásokat, majd a „felnőtt” produkciókat értő szemmel, 
kifinomult ízléssel nézi. Idővel csapatostól megszállták a Marosvásárhelyi Színművé- 
szeti Egyetem Szentgyörgyi István tagozata, a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem 
Bölcsészkara Színházművészeti Tanszékének, illetve az Újvidéki Művészeti Akadémia 
diákjai, akiknek mesterkurzust jelentett megtekinteni az elhozott – az arra érdemes- 
nek tartott – előadásokat, ismerkedtek, saját produkciójukkal megmutatták magukat. 
Kezdetben megtisztelték a rendezvényt neves személyiségek, mint Göncz Árpád 
államelnök, Jancsó Miklós filmrendező is válogatott produkciókat a fesztiválra, a 
kritikusok elitje, Koltai Tamás, Nánay István boncolgatták az előadásokat szakmai 
szempontból, váltak a téma ismerőivé és elkötelezettjeivé, hogy csak néhány nevet 
említsünk. Kisvárda fesztiválváros modelljét a magyarországi Országos Színházi 
Találkozó, az anyaországi színházak is átvették, miután minden évben más városban 
rendezték meg az évad legsikeresebb előadásainak a felvonultatását, 2001-től ugyanaz 
a város (Pécs) lett a seregszemle házigazdája. 

A kezdetben résztvevő néhány társulat, a kolozsvári Állami Magyar Színház, a 
marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, a sepsiszentgyörgyi Ta- 
mási Áron Színház, a nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata, a szatmárné- 
meti Északi Színház Harag György Társulata, a temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház mellé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a székelyudvar- 
helyi Tomcsa Sándor Színház, a csíkszeredai Csíki Játékszín, a marosvásárhelyi Ariel 
Ifjúsági és Gyermek Színház is csatlakozott. Horváth Z. Gergely művészeti vezető- 
nek köszönhetően a fesztivál utáni nyáron „koprodukcióban” egy-egy tévéjátékban 
együtt szerepelhettek az elszakított országrészek színészei. Szinte a kezdetektől fogva 
egy-egy előadással jelen volt valamelyik budapesti színház produkciójával, illetve a 
minden évben megtartott Országos Színházi Találkozóra meghívták a díjnyertes hatá- 
ron túli előadást, ahol az ott összesereglett magyarországi színházi szakma egésze 
megtekinthette. (Újabban már egyenes úton válogatnak Magyarországon kívüli előa- 
dásokat a pécsi fesztiválra, ezzel „egyenrangúvá” téve bármely magyarul elhangzó 
produkciót, függetlenül az előadótól.) 

A szakmai programok az elmúlt időszakban nagyon gazdag kínálatot nyújtot- 
tak: Workshop a fiatal színészek számára (pld. Hogyan játsszunk Shakespeare-t 
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Shakespeare korában), szó esett a színészképzésről, a határon túliak fokozott felelős- 
ségéről a magyar nyelv ápolásában a színházon keresztül. További témák: színészi 
alakítás és színészi jelenlét, fiatal rendezők látásmódja, vállalkozási formák a színház- 
ban, kortárs magyar drámák a határon túlról, ipar-művészet (szórakoztató színház), 
író-rendező találkozó, kortárs drámaíró szimpozion neves magyarországi kortárs 
szerzőkkel, generációk a színházban (beszélgetés az ugyanazon a fesztiválon bemuta- 
tott komáromi Sirály, illetve a marosvásárhelyi főiskolások ugyanazon Csehov-előadá- 
sa kapcsán). Hasonlóan érdekes tapasztalatokat lehetett levonni a különböző orszá- 
gokban megvalósított Molière, Shakespeare előadások kapcsán. A Szakmai klub, Kri- 
tikusok céhe szakavatott színikritikusok vitaindítójával illetve a közös beszélgetések 
során felelősséggel támogatták a nyelvápolás, a színházkultúra ügyét, nem egyszer ke- 
mény bírálat jelezte, hogy nem a sanyarú sorsú társulatok vállon veregetése a cél, az 
elvárások ugyanazok, mint az anyaországi előadások esetében, azaz nem szabad olcsó 
szórakoztatással megalázni a közönséget, még ha Erdély (illetve Vajdaság vagy Kár- 
pátalja) legeldugottabb településén is játszanak. Nem létezik kétféle mérce. 

Voltak „tematikus” fesztiválok, mint 1997-ben, amikor a zenés színház került 
„terítékre”, ezért a legtöbb társulat operettel, vagy musicallel volt jelen. Máskor a stú- 
dió előadásokat helyezték „reflektorfénybe”, amikor az időközben a Művelődési 
Házban újonnan kiépített Stúdió teremben főleg ilyen jellegű előadásokat mutattak 
be. Ezt a művészi, technikai feltételek közös megbeszélése, a tapasztalatok kicserélése 
– főleg ami a közönség által való fogadtatást illeti. – követte. 

Az egyetlen, ami hiányzott eddig: az alternatív színházak kérdése, amely egy- 
egy rendhagyó előadás kivételével, teljes egészében hiányzik az erdélyi színpadokról 
is, illetve a kortárs dráma (külföldi, anyaországi vagy erdélyi) is kevéssé képviselt, a 
közönségre való hivatkozással. 

Kisvárdán kezdettől kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a báb- és gyermekszín- 
ház tudat- és anyanyelvformáló szerepének, többször rendeztek bábos szakmai mű- 
helyt, ahol a bábművész utánpótlás kinevelésének szakmai lehetőségeiről is szó esett. 
A fesztivál minden délelőttjén két előadást is látnak a kisvárdai kicsinyek a határon 
túli bábelőadásból, amelyek igyekszenek a gügyögős, infantilizáló játék helyett él- 
ményt nyújtó, derűs, olykor izgalmas, de mindenképpen roppant szellemes tálalásban 
„szórakoztatni” a legkisebb korosztályt. 

Versenyprogram és versenyen kívüli előadás között nincs színvonalbeli különb- 
ség, ellenkezőleg egy-egy társulat gazdag kínálatából futja arra, hogy két előadással is 
részt vegyen, esetleg saját produkcióban egy-egy színész megmutathatja magát. 

Ugyancsak hagyománnyá vált, hogy felállított sátorban (amelyet olykor Kocs- 
maszínháznak is becéztek) nívós egyéni vagy közös műsort mutattak be a késő esti 
órákban, amit éjféli vacsora, majd olykor hajnalig tartó beszélgetések követtek. Szinte 
minden évben meghallgathattuk Szabó Tibor nosztalgiaműsorát, kabarét, sanzono- 
kat, így a délelőtti (néha „kemény”) megbeszélések, a délutáni, esti „komoly” előadá- 
sok után felüdülés volt együtt lenni. 
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Fiatal kritikusok szerkesztik a Kisvárdai Lapok-at, a fesztivál mindennap megje- 
lenő újságját, amely az előző napi előadásokról közöl kritikát, interjúkat, bemutatva a 
fellépő társulatokat, sok háttér információval szolgálva. 

A Kisvárdai Fesztivál immár hagyomány lett, annak ellenére, hogy sokan úgy lát- 
ják, messze van a fővárostól, így a magyarországi szakma nem tud kellő számban 
részt venni, ezért tulajdonképpen „találkozóhely” a határon túli színtársulatok szá- 
mára. Marad a néhány lelkes ember, mint Nánay István „tanár úr” akinek ítélete mes- 
terkurzussal egyenlő, Szűcs Katalin kritikus, Fodor Tamás rendező, Sándor L. István, 
Darvay Nagy Adrienne, utóbbi a határon kívüli magyar színjátszás elkötelezettje, s 
nem utolsósorban „szívügye” Nyakó Béla igazgatónak, akinek a nevéhez fűződik a 
fesztivál, és csapatának nevéhez, sőt Oláh Albert polgármester is több mint egy évti- 
zede szinte személyesen ismeri az ide „viszajárókat”. A Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a Határon Túli Magyarok Hivatala, a Magyar Színházi Társaság képvi- 
selői állandó résztvevői a fesztiválnak. 

Jelentős szerepet vállal a média is a kisvárdai fesztivál eseményeinek ismerteté- 
sében, elsősorban a Duna TV tárja ország-világ elé azt a szellemi gazdagságot, amely 
felülkerekedik a mostoha körülményeken is. Ha kezdetben nagyvállalkozók járultak 
hozzá a város költségeihez, az utóbbi években presztízskérdés lett, hogy egy-egy 
magánvállalkozó díjakat ajánljon fel, pályakezdő színészeknek, vagy más érdemekért, 
amit a fesztivál zsűrije (újabban művészeti tanács) ítél oda. Ezzel lehetővé vált az 
elismerés mindazoknak, akik ezt munkájukkal kiérdemelték. Kisvárdán a tehetséges 
fiatalokat pályakezdőként díjazzák, az idősebb korosztály kiemelkedő személyiségeit 
életmű-díjjal jutalmazzák. A legjobb megvalósításokat 1992-től kezdték díjazni. A 
találkozó ekkor vált fesztivállá. 

Az eltelt másfél évtized alatt lehetőség nyílt külön-külön is követni egy-egy tár- 
sulat fejlődését, vagy ellenkezőleg, a gondjait. Valamint azt is, ahogyan egy-egy sze- 
mélyiség rányomja bélyegét az eltelt időszakra a „kezdetektől a serdülőkorig”. Ilyenek 
Kolozsváron Tompa Gábor, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyóban Bocsárdi László, 
Szatmáron és a Csíkszeredában Parászka Miklós, és még sorolhatnánk. Mindez a 
viszonyításnak és az egészre való rálátásnak köszönhető. 

Az elhozott előadások reprezentatívak, azaz az évad legjobbját hozzák el, egy- 
ben mérőműszerként jelzik az adott társulat azévi teljesítményének színvonalát. A 
teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat a jelentősebb erdélyi előadásokból. 
Kolozsvár: Székely János: Caligula helytartója, Spiró György: Az imposztor, Labiche: A 
Loureine utcai gyilkosság, Gogol: A háztűznéző, Molière: A mizantróp, Schöntan: A szabin 
nők elrablása, Marie Jones: Kövekkel a zsebében, Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája. 
Marosvásárhely: Madách Imre: Mózes, Tamási Áron: Csalóka szivárvány, Garcia Mar- 
quez: Száz év magány, Sütő András: Az ugató kutya, Strindberg: Júlia kisasszony, Albee: 
Nem félünk a farkastól, Giraudoux: Elektra, Goldoni: Chioggiai csetepaté, Shakespeare: 
Szentivánéji álom, Wedekind: A tavasz ébredése, Benet i Jornet: Színésznők, Spiró: Csirke- 
fej, Marivaux: Két nő közt, Nádas Péter: Találkozás. 
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Sepsiszentgyörgy: Csurka István: Döglött aknák, Móricz: Sári bíró, Shakespeare: 
Ahogy tetszik, Tersánszky: Kakuk Marci, Ibsen: Peer Gynt, Witkiewicz: Vizityúk, Ödön 
von Horváth: Kasimir és Karoline (a Figurával közösen), Turgenyev: Isten hozott, szellő, 
Slobodzianek: Ilja próféta, Tamási: A csoda. 
Szatmár: Örkény István: Kulcskeresők, Tóték, Illyés Gyula: Dupla vagy semmi, Spiró: Csir- 
kefej, Tamási: Csalóka szivárvány, Shakespeare: A vihar, A makrancos hölgy megszelídítése, 
Rómeó és Júlia, Lear király, Molière: Scapin furfangjai, Egressy Zoltán: Portugál. 
Nagyvárad: Kertész Ákos: Névnap, Shaffer: A szörny ajándéka, Kárpáti Péter: Akárki, 
Örkény: Macskajáték, Reid: Zárt ajtók mögött, Németh Ákos: Müller táncosai, Móricz: 
Rokonok. 
Temesvár: Göncz Árpád: Rácsok, Gorkij: A mélyben, Musset: Lorenzaccio. 
Gyergyószentmikós (Figura Stúdió Színház): Balassi: Szép magyar komédia, Witkie- 
wicz: Az őrült és az apáca, Anouilh: Ardele, avagy szeret, nem szeret, Hubay: Egy szerelem 
három éjszakája, Pinter: Születésnap, Petőfi: A helység kalapácsa, Wedekind: Lulu, Közös 
produkció: Mások babérjai. 
Csíkszereda (Csíki Játékszín): Valle Inclan: Vérkötelék, Gozzi: Turandot, Euripidész: 
Iphigeneia Auliszban, Stílusgyakorlat. 
Székelyudvarhely (Tomcsa Sándor Színház): Goldoni: Két úr szolgája, Páskándi: Ven- 
dégség, Vénusz tornya. 
Marosvásárhely (Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház): Példás történet, Barabás Olga: 
Partok, szirtek, hullámok 
Közös produkciók Mándy: Régi idők focija (szegedi Nemzeti és temesvári Csiky Ger- 
gely), Szép Ernő: Vőlegény (Szatmár és Nagyvárad), Ford: Kár, hogy Ká (kassai Thália, 
Beregszász) Dukovszki: Puskaporos hordó (szabadkai Népszínház, Kosztolányi Szín- 
ház), Goldoni: Mirandolina (komáromi Jókai, győri Nemzeti Színház) Kornis: Kör- 
magyar (magyarországi és határontúli színiiskolások). 

A fesztivál nem tiszteli a határokat, megőrzi a nemzet egységét kultúrájában, 
nyelvében, szellemiségében, beépíti a társulatok produkcióit az egyetemes magyar 
színházkultúrába, megőrizve azok egyéni arculatát, amelyet az ott élők kialakítottak. A 
határon túli magyaroknak a megmaradást, az anyaországiaknak az összetartást jelenti. 

Gyergyószentmiklós 

A 2003. augusztus 30. – szeptember 7. között megrendezett második – időben 
az ötödik – fesztivál tulajdonképpen a Kisebbségi Színházak Kollokviuma, melyen a ro- 
mániai két német (temesvári Állami Német Színház és a szebeni Radu Stanca Színház 
Német Tagozata), valamint a bukaresti Állami Zsidó Színház hozta el produkcióit. 
Cél, hogy a magyar társulatokkal közösen mutassák be nyelvi- és színházkultúrájuk 
sajátos aspektusát, a kisebbségi lét hasonló körülményei között a művészet eszkö- 
zével a nemzeti lét megtartásáért. Hasonló rendezvény volt 2002 szeptemberben Bu- 
karestben, a Köztájékoztatási Minisztérium Etnikumközi Hivatalának Osztálya szer- 
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vezésében megtartott A klasszikus dráma a nemzeti kisebbségek színpadain fesztivál, ame- 
lyen bár 22 előadást mutattak be, a szétszórt helyszínek miatt nem tette lehetővé a 
szakmai megbeszéléseket, a tanácskozásokat, a bensőséges munka légkörét. 

Gyergyószentmiklóson eleve a műhelyjellegre helyezték a hangsúlyt, nem a díja- 
zás, az „ítélkezés” volt a fontos, hanem a jelenlevő kritikusok és az alkotók, rende- 
zők, színészek őszinte, hatékony véleménycseréje. Az ideális helyszín mellett a talál- 
kozó, részben a lelkes Figura-csapat jóvoltából, részben a helyi vezetőség erkölcsi tá- 
mogatásának, illetve az anyagi feltételek megszerzésének eredményeként jöhetett létre. 

Az I. Nemzetiségi Színházi Kollokviumot (25 éve!) 1978-ban, a másodikat 1980- 
ban tartották, majd betiltották. A harmadikat 1992-ben, illetve a negyediket 2001-ben 
már Gyergyóban rendezték meg, és a 2003-as tapasztalata azt jelzi, hogy jövője van. 
A német színházi társulatok már azért is örömmel vettek részt, mert csak néhány éve 
hozták létre a maguk „kisvárdáját” az első német nyelvterületen (Németország, Svájc, 
Ausztria) kívüli fesztivált, Temesváron. A zsidó társulat sem igen kap visszajelzést. 
Az azonos országban élő kisebbségek nem szorítkoztak csupán gondjaik megosztá- 
sára, az európaiság szellemisége hatotta át a rendezvényt, az idei műsor is jelzi ezt. A 
székelyföldi társulatok görög tragédiákkal voltak jelen, a zsidó társulat Dürenmatt 
aktuális V Frank (Egy magánbank története) „pénz”-drámájával (parafrazálva ha a Vol- 
pone a pénz komédiája), a németek kétszemélyes stúdiódarabokat (Urs Widmer: Nepal, 
Miguele de Ghelderode: Escurial) mutattak be, de volt Marivaux-komédia (Két nő közt) 
a vásárhelyiek jóvoltából, illetve kortárs magyar szerző (Egressy Zoltán: Portugál) és 
Mrozek: Károly (kolozsvári Állami Magyar Színház, bár az előadás bemutatója 2001- 
ben volt). 

Volt Kaláka-koncert (22 éve nem járt a népszerű magyarországi együttes Gyer- 
gyószentmiklóson), táncház a kolozsvári Tarisznyás együttessel, gyerekeknek Süss fel 
nap (Kis Ildikó előadásában), valamint az Adjátok vissza Pinocchiót gyerekelőadás a ma- 
rosvásárhelyi Ariel Színház előadásában, amelynek rendezőjét Kovács Ildikót, az er- 
délyi bábművészet nagyasszonyát életmű-díjjal jutalmaztak. Volt még Wass Albert 
memento (Üzenet az otthoni hegyeknek – a Kiss Stúdió Színház előadásában). Merész 
vállalkozás a Vénusz tornya táncszínház, amely vitát váltott ki a színházi jelrendszer 
érthetőségéről. Vendég volt a budapesti Bozsik Yvette Társulat Lakodalom című elő- 
adásával. Több színház ugyanazt az előadást hozta el, mint Kisvárdára (szatmárné- 
meti Portugál, marosvásárhelyi Két nő közt, a Csíki Játékszín Iphigeneia Auliszban, a 
sepsiszentgyörgyiek A csoda). 

Mivel nem tudtak róla, hogy fülhallgatón román fordításban követhető a szö- 
veg, a gyergyói közönség nem látogatott el a német illetve zsidó színházak előadásai- 
ra, ritka alkalmat szalasztván el ezzel. Pedig a bukaresti zsidó társulat Kincses Elemér 
rendezésében ugyanazt a Két nő közt... produkciót játszotta, amit a marosvásárhelyiek 
Alexandru Colpacci rendezésében Kisvárdán 2003 júniusában bemutattak. 

A 2003-as kollokviumon az RMDSZ elöljárói megbeszélést folytattak a magyar 
művészeti intézmények (színházak, hivatásos néptánc együttesek) vezetőivel, a rend- 
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szerváltás óta eltelt tizennégy év érdektelenségét behozandó, vázolták a jövőbeli ten- 
nivalókat, a magyar színházművészet, a nyelv, a lélek ápolására, a magyar öntudat 
megerősítésére, a meg- és itthonmaradás alapvető követelményére. Legnagyobb gond 
az anyagiakkal van, az intézmények épületeinek leromlott az állapota, a fizetések olya- 
nok amilyenek, meg az igyekezet, hogy a közönség ismét kedvet kapjon, sőt szükség- 
letévé váljon a színház, amelynek egyébként kiemelkedő rendező és színész személyi- 
ségeit a romániai és magyarországi színházi szakma egyaránt nagyra értékeli. 

Kell-e Nemzetiségi Fesztivál? Van-e értelme Kisvárda mellett még egy találkozó- 
nak? Van. Kell egy fórum, ahol egy évadban egyszer valamennyi társulat összejön, az 
erdélyi drámaírás bölcsője lehetne, a szerzők drámabörzén mutatnák be darabjaikat 
az itt jelenlevő dramaturgoknak, rendezőknek. Ezeket mindjárt kötetben is ki lehetne 
adni. Sőt erdélyi könyvvásárt is lehetne tartani, mint teszik ezt Pécsett az Országos 
Színházi Találkozó alkalmával. A társművészetek közül a zene volt jelen Gyergyóban, 
illetve fényképkiállítás – az irodalom nem volt jelen. A díszlettervezők is joggal elvár- 
ják az elismerést, vagy legalább az odafigyelést, hasonlóképpen a színpadi zene is. 

Fontos a jövő nemzedékének, hogy új magyar színpadi művek szülessenek, mai 
problémák kerüljenek reflektorfénybe, új arcokkal gazdagodjanak a társulatok, és for- 
ró színházi esték melengessék az anyagi lét súlya alatt elkedvetlenedett magyarságot. 
A megmutatkozás és megmérettetés annál is inkább szükséges, mert Romániában A 
Hét hetilapon kívül nincs egyetlen művészetekkel foglalkozó sajtótermék sem, a napi 
és hetilapok pedig a politika, gazdaság, szenzációk mögé, a sporttal együtt a lap végé- 
re helyezik a néhány sort, amit a művészeteknek szánnak. Ily módon sem a nézők 
nem értesülnek az előadás milyenségéről, sem az alkotók nem kapnak (szakavatott) 
visszajelzést alkotásukkal kapcsolatban. Ezt a hiányt tölti be a fesztivál kollokvium 
jellege, a szakmai megbeszélések. 

Miért Gyergyószentmiklós? Mi szól Gyergyószentmiklós mellett? 
Gyergyó azért is megfelelő színhely, mert a nyolc társulatból öt közel van. 

Közvetlenebbek voltak a beszélgetések, mint Kisvárdán, párbeszéd folyt alkotók és 
kritikusok (nézők) között. Egymás körülményeit jól ismerők, másrészt az erdélyi 
média is jelen volt. A kisvárdai az évad végén von mérleget, a gyergyói az évad elején. 
Gyergyó turisztikai lehetőségeket biztosít, a festői táj hangulata is hozzájárul az él- 
ményhez. Kísérő programok gazdagíthatnák a kínálatot, a szárhegyi kastély kitűnő 
lehetőség szabadtéri, várjátékok vagy misztériumjátékok megrendezésére. Mindehhez 
népesebb részvételre lenne szükség, illetve arra, hogy a társulatok megnézhessék egy- 
más előadásait. 

A következő fesztiválokon, túllépve a belterjességen, szűk körű kollokviumon, 
eljöhetnének a magyarországi színházi élet képviselői (2001-ben Gyergyóban jelen 
volt Radácsi Anikó, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma részéről, Darvay 
Nagy Adrienne színházkutató, több erdélyi színház monográfiájának alkotója, kriti- 
kus, a Kisvárdai Fesztivál egyik művészeti tanácsadója, Sándor L. István kritikus az 
Ellenfény színházi folyóirat főszerkesztője és mások). Gyergyó felzárkózhat a Piatra 
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Neamti-i, a szebeni, a temesvári Román Dráma Fesztiválja mellé. Mi több, a Figu- 
rások tervezik más nyelvű társulatok meghívását, eljöhetnének a szekszárdi illetve 
budapesti német társulatok, Szabadkáról, Újvidékről szerb, illetve bolgár, netán 
később görög, vagy kassai szlovák, lengyel, orosz, előadások tehetnék európaivá a 
rendezvényt. A lelkesedés megvan hozzá. Az infrastruktúra kiépítésre illetve bővítés- 
re szorul, ehhez a vállalkozói szféra érdekeltsége is szükséges, nem csupán a sponzo- 
rizálás. Az első gyergyói kollokviumon a román sajtó, a kritikusok azt rótták fel, hogy 
nem értették az előadásokat, tehát a fordítási technika megoldandó kérdés. Szállodá- 
kat, vendéglőket kell építeni, árusokat mozgósítani, turisztikai szolgáltatásokat nyúj- 
tani. Közeli városokból buszokkal hozhatnának közönséget, nem beszélve arról, mi- 
lyen hasznos lenne marosvásárhelyi és kolozsvári színiseknek az itteni jelenlét. 

Mindez megvalósíthatatlannak tűnhet, de Kisvárda is az idők folyamán vált is- 
mertté, és Európában a Berlini és Belgrádi Fesztiválon kívül Magyarországon Pécs, 
Lengyelországban Krakkó, Franciaországban Avignon adnak helyet színházi fesztivá- 
loknak, a metropolisok általában nem fesztiválvárosok. 

Az erdélyi színházak saját fesztiváljukon közelebb kerülhetnek a közönséghez, 
amelyet együtt szolgálnak egyszerre a templommal és az iskolával, beépülve a szülő- 
föld, az anyaország és Európa szellemiségébe. 
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Kónya Klára – Varga Zsuzsa 

Díjak az erdélyi 
magyar civil szférában 

Bevezető 

„A romániai magyar közösség ez idáig nem találta meg a módját annak, hogy 
stabil humán forrásközpontokat hozzon létre, amely biztosíthatná a fejlesztéshez 
szükséges nélkülözhetetlen szellemi hátteret” – írta a magyar civil szféráról Somai 
József Romániai magyar civil szféra című, a Romániai Magyar Évkönyv 2000-ben kö- 
zölt, az erdélyi magyar civil szféra akkori helyzetét elemző tanulmányában. A civil 
szervezetek tevékenységét azóta sokan és sok szempontból vizsgálták,1 de egy olyan 
vonatkozásról, amely kiemelten fontos a közösségépítés és értékteremtés vonatko- 
zásában, díjak alapításáról és odaítéléséről még nem készült felmérés. 

Az 1989-es változás után az erdélyi magyarság hozzászokott ahhoz, hogy kül- 
földről kapjon segítséget. Anyagi és morális segítség érkezett és érkezik hozzánk első- 
sorban Magyarországról, ezen kívül Európa más országaiból is, Svájctól Hollandiáig. 
A régi jó transzilván felfogásról, a saját erőből való talpra állásról azonban sokan 
megfeledkeznek. Pedig ez történik, csak észre kell vennünk. 

A rendszerváltozás óta eltelt tizenhárom év alatt több tucatnyi civil szervezet 
alakult csak Kolozsváron.2 Rendeltetésük elsősorban az, hogy a társadalom általuk ki- 
választott területeit megszervezzék, a különböző érdekeltségi csoportokat rendszerbe 
foglalják, tevékenységeikkel mindennapjainkat segítsék. A számos civil szervezet egy 
része tevékenységi körét jutalmazásokkal, díjosztásokkal is kibővítette. Különféle ki- 
tüntetéseikkel, jutalmaikkal ösztönözni szeretnének: értéket visszaigazolni és elismer- 
ni. Minden ilyen – egyedi – elismerés közösségi aktus is: minősíti a díjosztót és a díja- 
zottat egyaránt. A díjosztó célja a kérdéskör fontosságának a jelzése az egyéni teljesít- 
mény felmutatásán túl, a díjazott pedig egy szakterület és egy földrajzi térség vonat- 
kozásában szolgál rá a közösségi köszönetre. 

A díjosztás önmagában értékes gyakorlata sok szempontból érdemel figyelmet: 
ki alapít díjat, milyen céllal alapítja, milyen körből kerülnek ki a díjazottak, miből áll 
maga a díj, milyen gyakorisággal és rendszerességgel ítélik oda, van-e és kikből áll a 
díjat odaítélő testület. Ezek a kérdések bármilyen díj esetében a hitelesség, a díjazás 
céljának megvalósulási előfeltétele. Bármely díj akkor válik valódi elismeréssé, ha a 
díjazás folyamata megfelel ugyanazon értékelveknek, amelyeket a díj maga szolgál. 
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Mit vizsgáltunk? 

A 2003 elején vállalkoztunk arra, hogy megvizsgáljuk a kolozsvári civil szféra – 
tudományos szervezetek, sajtó, művészeti műhelyek, közösségépítő társaságok – te- 
vékenységét a díjazás, a közösségi elismerés vonatkozásában. Kiindulópontként Ko- 
lozsvárt választottuk, mert a város és környéke mindmáig az erdélyi magyar civil tár- 
sadalom központjának számít. Megpróbáltunk elérni minden Kolozsváron bejegyzett 
és itt tevékenykedő magyar alapítványt, egyesületet, társaságot. Célunk az volt, hogy 
kérdőíves módszer segítségével képet alkossunk a romániai magyar civil társadalom 
működésének egyik részletéről. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az erdélyi magyarság 
miként jutalmazza tudásáért, eredményeiért a saját legjobbjait. 

Munkánkban teljességre törekedtünk, mégis maradtak olyan szervezetek, ame- 
lyeket nem sikerült elérnünk. Megdöbbentőnek találtuk ugyanakkor, hogy egyesek 
nem válaszoltak felhívásainkra, nem vették komolyan leveleinket és telefonhívásain- 
kat sem. Szerencsére a többség pozitívan reagált, készségesen válaszolt kérdéseinkre, 
ezért eredményeink mérvadóak lehetnek. 

A két hónap alatt közel 70 szervezetet kerestünk fel valamilyen formában, az 
értékelhető válaszok száma 49. A válaszra vállalkozók közül 25 szervezet ad át saját 
alapítású díjat, 24-nek pedig nincs ilyen irányú tevékenysége. A fennmaradók közül – 
21 szervezet – néhánnyal többszöri próbálkozás után sem sikerült kapcsolatba lép- 
nünk, másoktól nem kaptunk értékelhető információt. A következőkben arról a 25 
civil szervezetről beszélünk, amely alkalmanként vagy rendszeresen saját díjjal jutal- 
maz valamilyen tevékenységet. 

Kérdőívünkben arra kértünk választ, hogy a díjosztók milyen díjat létesítettek, 
kiknek ítélik oda és milyen teljesítményért. 

A szervezetek egy része a gyermekek és a fiatalok tanulmányi eredményeit, mun- 
káját követi nyomon és jutalmazza. Kolozsváron ezzel foglalkozik a Napsugár Alapít- 
vány, amely a két népszerű gyermeklap kiadásán kívül segíti az Erdélyben működő 
magyar óvodák és elemi iskolák tevékenységét. Szintén a fiatalokra összpontosítanak 
a magyar iskolákban működő alapítványok, például a legjobb végzős diákokat kitün- 
tető Lyceum Alapítvány vagy a Brassais Véndiák Alapítvány, valamint a Művelődés Egye- 
sület. Odafigyel a fiatalokra az RMDSZ Kolozs megyei szervezete is. 

A „felnőttek” munkáját több területen értékelik. Ha kategóriákat állítunk fel, a 
kitüntetett tevékenységek a tudományok, a művelődési élet és a közélet/közösség- 
szolgálat szférájába sorolhatók be. A kategóriák között sokszor elmosódik a határ, az 
áttekinthetőség érdekében mégis szükség van tagolásra. Az erdélyi, és elsősorban 
kolozsvári tudósokat az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), az Erdély Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság (EMT), a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) és az 
Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) tünteti ki. Kulturális téren díjosztással a Heltai Gáspár 
Könyvtári Alapítvány, a Horváth István Alapítvány, a Reményik Sándor Művész Stúdió Alapít- 
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vány, a Reményik Sándor Jótékonysági és Művelődési Egyesület, az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
(E-MIL), az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), illetve az Archívum Kulturális 
Alapítvány foglalkozik. A Kolozs megyei magyar pedagógusok érdekeit a Romániai 
Magyar Pedagógus Szövetség, az RMPSZ képviseli. 

Ismert, hogy kiadók és szerkesztőségek is alapítottak díjat. A kutatás két hónapja 
alatt többször próbáltuk felvenni a kapcsolatot a különböző kolozsvári kiadókkal és 
szerkesztőségekkel is. Visszajelzést nagyon kevéstől kaptunk (néhányan válaszoltak 
ugyan, de nincsenek díjaik), ezért csak az RMKT Közgazdász Fórumának a díjairól szá- 
molhatunk be. 

A klasszikus „egyéb” kategória talán a legszínesebb: a Tonic Média Alapítványt, 
az Erdélyi Református Egyházkerület Diaszpóra Alapítványát, a Romániai Magyar Gaz- 
dák Egyesületét és az Arménia Örménymagyar Baráti Társaságot soroltuk ide. 

Mindhárom területet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) uralja a 
maga évente átadott díjaival. Az EMKE-díjak sokszínűsége megköveteli, hogy erről a 
szervezetről külön beszéljünk, táblázatainkban külön ábrázoljuk. Nem minden eset- 
ben van szó önálló EMKE-díjakról: olykor más szervezetekkel közösen is jutal- 
maznak. 

Díjak és díjazottak 

A gyermek- és ifjúsági kategórián belül lényeges eltérések vannak az ide sorolt 
szervezetek aktivitásában. Az óvodáskorú és elemi iskolás gyermekek díjazásával 
egyedül a Napsugár Alapítvány foglalkozik. Rendszeresen díjazza az általa szervezett 
anyanyelvi vetélkedőkön, a természeti és logikai ismereteket felmérő pályázatokon 
résztvevő gyerekeket. Külön jutalomban részesülnek azok, akik valamilyen alkotói 
tevékenységet végeznek (mesét vagy verset írnak, vagy rajzolnak). 

Az iskoláskorú – nagyobb – gyerekeket több szervezet is támogatja. Van olyan, 
amely a versmondó tehetségeket és a diáklapok szerkesztőit tünteti ki (például a Mű- 
velődés Egyesület, Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány), más szervezetek pedig a 
gimnáziumot végzett diákok négyévi munkáját értékelik (a Brassais Véndiák Alapítvány, 
az EMT, a Lyceum Alapítvány, az RMDSZ). 

Külön kategóriának tekinthetők az egyházakon belül működő ifjúsági szerveze- 
tek. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet például évente jutalmazza szavaló-, népdal- 
és színjátszóversenyének legjobbjait. 

Tudományos kitüntetést nehéz Kolozsváron szerezni. Az Erdélyi Múzeum-Egye- 
sület (EME) 500 ezer forint értékű díját minden ötödik évben ítéli oda. Az EMT ezzel 
szemben három díjat is alapított. Az EKE díjait a természetjárók játékosan szerez- 
hetik meg. 

Kultúra kategóriába soroltuk többek között a különböző művészi tevékenysé- 
geket. Érdekes azonban, hogy míg szépirodalmi munkásságért három szervezet is 
kitüntet (Reményik Sándor Jótékonysági és Művelődési Egyesület valamint az E-MIL eredeti 
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alkotásokat, a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány pedig a leglelkesebb könyvbarátot ju- 
talmazza), az AESZ az anyanyelvi műveltség fejlesztését értékeli, addig a többi művé- 
szeti ágat elhanyagolják. Kivétel a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, amely három kü- 
lönböző díjjal jutalmazza a műemlékeket megörökítő és restauráló képzőművészeket. 

Rokon, mégis más terület: a sajtó. Az erdélyi magyar sajtó díjait a Magyar Újság- 
írók Romániai Egyesülete ítéli oda a szakma legjobbjainak. Az életműdíjakon és az egyes 
szakterületeken kívül például a pályakezdők lelkesítésére is figyelmet fordít. Díjat ítél 
oda a román-magyar megértés ügyét szolgáló román tollforgatónak. 

A Horváth István Alapítvány és az Archívum Kulturális Alapítvány a néprajz terüle- 
tén kiemelkedőket méltatja. Érdempedagógus-díjat oszt ki évente a Romániai Magyar 
Pedagógus Szövetség. 

Az EMKE elsősorban a közösségépítő és -szervező tevékenységet értékeli. Egy- 
aránt kitünteti azokat, akik egész életpályájukon a közös célt szolgálták, és azokat is, 
akik bizonyos alkalmi teljesítménnyel gazdagították az erdélyi magyar közösséget, 
kultúrát. A magyar önazonosság-tudatot erősítő tevékenységet a Kuún Kocsárd Díj 
odaítélésével jutalmazza. Ezen kívül tizenöt állandó és néhány időszakonként átadott 
díjával az EMKE a hagyományőrző tevékenységet, a kórus- és a néptáncmozgalom, a 
színművészet és a népdaléneklés területén kifejtett munkásságot, az újságírói és szer- 
kesztői tevékenységet értékeli. Olyan ritkán előtérbe kerülő művészi munkára is fi- 
gyel, mint például a színpadi díszlettervezés. 

A végére hagytuk a ritkább és különlegesebb díjak felsorolását. Az egyetlen olyan 
– kolozsvári – szervezet, amely 1990 után a kisebbségi viszonyok ápolását jutalmazta, 
a Tonic Média Alapítvány. Hogy a szórakozás se maradjon ki: a Romániai Magyar Gazdák 
Egyesülete borversenyeken oszt díjakat. 

A kérdőívekre kapott válaszokból kiderült, hogy egyes civil szervezeteknek nincs 
önálló, a díjak odaítélésével foglalkozó kuratóriuma. Az arra érdemeseket a szerveze- 
tek mindenkori vezetősége választja ki. Szembeszökő kivétel az EMKE, amelynek 
minden díját külön szaktanácsadó testület ítéli oda. 

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy konkrétan hogyan értékelik a 
legkimagaslóbb teljesítményeket, azaz mit jelent a díj maga. A különféle jutalom- 
fajták szervezetenkénti és kategóriánkénti megoszlását a következő táblázat szemlél- 
teti (az egyes szervezetek milyen típusú díjakat adnak át): 

A díj Könyv- 
jutalom 

Oklevél Emlék- 
plakett 

Anyagi 
juttatás 

Más 

Ifjúság 4 3 1 2 3 
Tudomány - 2 - 2 - 
Kultúra 4 5 1 5 - 
Egyéb - 3 2 2 1 
EMKE - 1 1 - 1   
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A jutalmak többsége oklevélből és könyvből áll, de sok díjhoz anyagi juttatás is 
tartozik. A legérdekesebb kivétel a borverseny díja, amely vegyszereket és borászati 
eszközöket jelent. A más kategória ez esetben kazettákra, lapkollekciókra, jutalomtá- 
borokra, szobrokra, vegyszerekre és hasonló különlegességekre vonatkozik. 

Érdekes megfigyelni azt, hogy a különböző területeken mikor, milyen okból 
hoztak létre díjat. A szervezetek többsége néhány évvel megalakulása után alapított 
díjat, általában valamilyen fontosabb esemény kapcsán (például az RMPSZ első ízben 
1996-ban, a magyar iskola ezer éves évfordulóján adta át Érdempedagógus-díját). 

A kérdőívben arra is rákérdeztünk, hogy mióta adja át az illető szervezet a díját. 
A válaszokból kiderült, hogy van olyan díj, amelyet a rendszerváltozás előtt hoztak 
létre – 1984-ben alapították például a Brassais Adományt–. többségüket viszont 1995 
után adták át először.3 

Terület/év 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ifjúság 1 3 8 8 9 9 11 13 13 13 13 13 
Tudomány     9 9 9 10 9 9 10 9 
Kultúra  1 1 1 6 7 8 9 10 12 12 18 
Egyéb   2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 
EMKE  14 14 14 16 18 16  18 16 14 15 
Összesen 1 18 25 25 42 45 46 35 53 54 52 58 

Lássuk most a kezdeteket, az „úttörőket”. Az ifjúság munkáját a Brassais Vén- 
diák Alapítvány jutalmazta elsőként 1984-ben. A több területen is díjakat osztó EMKE 
1991 óta gyakorolja ilyen típusú tevékenységét. A művelődési életben átadott díjak 
listáját a Művelődés Alapítvány és a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány vezeti: mindkettő 
1992-ben alapította díját. A tudományok területén nagyjából egyidőben, 1995-ben 
jutalmaztak először. Az egyéb kategóriába soroltak közül elsőként a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesülete alapított díjat, 1999-ben. 

A díjak többségét éves rendszerességgel kiosztják, de olyan is van, amellyel öt- 
évente vagy alkalmanként tüntetnek ki valakit. Ötévente nyújtják át például a már em- 
lített, a legjobb művészettörténésznek vagy történésznek járó díjat az Erdélyi Múzeum 
Egyesületnél, és egy alkalommal tüntettek ki valakit a Szongott Kristóf Emlékdíjjal az 
Arménia Örménymagyar Baráti Társaság vezetői. 

Az 1990 óta eltelt, több mint egy évtized alatt a díjak száma egyre nőtt. Míg 
1990-ben egy díjat adtak át, 2002-ben már több mint húsz szervezet összesen 60-at. 
Nem sikerült pontos és teljes díjazott-listát összeállítanunk, pedig ez is szándékunk- 
ban állt. Bár a díjazottak számára a nyilvánosságot egy ilyen dolgozat nem biztosít- 
hatja, nem csupán a jövő szempontjából fontos, hogy elkészüljön és közlésre kerül- 
jön egy, a díjazottak nevét felsoroló jegyzék. Mellékletben foglaltuk össze a díjat 
alapító szervezetek, terület és évszám szerint a díjazottakat. 
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Következtetések 

A válaszok összegzése az alábbi következtetések megfogalmazását teszi lehetővé: 
• a díjalapítás és díjosztás folyamatosan növekvő számai azt jelzik, hogy a civil 

szféra egyre tudatosabban vállalja nem csupán a közösségszolgálatot, hanem a – 
díjak által történő – közösségépítést is, 

• szinte minden közösségileg fontos területen alapítottak és adományoznak díjat, 
bár vannak hangsúlyeltolódások (a legnagyobb figyelem a díjak alapján a gyerekek 
és a fiatalok iránt mutatkozik meg, ami önmagában örvendetes), 

• viszonylag sok díjat osztanak ki a tudomány és kutatás területén, megbecsülik a 
művészet és a művelődés különböző területein kiemelkedő tehetségű alkotókat, 
következetes és koncepciózus szervezőket, 

• elhanyagolt a szociális tevékenység, úgy tűnik, ezen a területen nem értékelik elég- 
gé a közösségformáló tevékenységet,4 illetve ezen a területen a szervezetek „csak” 
dolgoznak és nem figyelnek oda a díjak és díjazás potenciális pozitív hatásaira, 

• nincs kialakult díjalapítási és -adományozási gyakorlat, sok az esetlegesség (nincse- 
nek pontos nyilvántartások, mintha kicsit ötletszerű volna a tevékenység koordi- 
nációja az egyes szervezeteken belül), 

• a díjak „értéke” nem vagy csak ritkán jelent anyagi juttatást is, még nincs elegen- 
dő forrás a teljesítmények valós megbecsülésére, 

• a díjak „hírértéke”, a közvélemény odafigyelése jórészt attól függ, mekkora egy- 
egy díjazás sajtónyilvánossága: sok szervezet nem rendelkezik megfelelő forrással 
ahhoz, hogy a kellő publicitást biztosítsa. 

Nem állíthatjuk, hogy a megfogalmazott következtetések egész Erdély vonat- 
kozásában is érvényesek-e. Ezt bizonyítandó vagy megcáfolandó külön kutatásra van 
szükség Erdély többi régiójában is. 

Melléklet 

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 
- A Nyelvőrzés Díja: 2000 – Murádin László, 2001- Asztalos Lajos, 2002 – Bartha János. 
Archívum Kulturális Alapítvány 
- Tárkányi János-Díj – 1998 – Fodor Netti Sándor, Szökős Zenekar (Újvidék), Muszka 

György, György Károly, Kostyák Alpár, Bardócz Sándor, Sinkó András, Sántha Emőke, 
Toni Rudi, Czilika György. 

Arménia Örménymagyar Baráti Társaság 
- Szongoff Kristóf-díj: 1998 – Keresztes Zoltán; 
- Szentpéteri László Ösztöndíj: 1999 – Koncz Gábor (az Apáczai Csere János Társasággal 

közösen). 
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Brassais Véndiák Alapítvány 
– Brassais Adomány – 1984-től, az utóbbi években évi 10 körüli díjazott. 
Diaszpóra Alapítvány 
– Czelder Márton-díj (szórványlelkészek részére): 1993 – Bányai Ferenc, 1994 – Herman 

János, Szegedi László, 1995 – Dávid Ödön, 1996 – Nagy Endre, 1997 – Szegedi László, 
1998 – Dobai László, 1999 – Kun Árpád, 2000 – Lukácsy Szilamér, 2001 – Erősdi Ferenc, 
2002 – Gecző András; 

– Földes Károly-díj (szórványban működő világiak részére): 1993 – Cseh Ernő, 1994 – Péter 
Ernő, 1995 – Kövesdi Kiss Ferenc, 1996 – Sárkány Ferenc, 1997 – Vetró János, 1998 - 
Terebesi László, 1999 – Pásztor Lajos, 2000 – Veress Zoltán, 2001 – Szabó János, 2002 - 
Máthé Kálmán. 

Erdélyi Kárpát Egyesület 
– Tulogdi János Oklevél (ifjúsági nevelés), Merza Gyula Oklevél (kimagasló szervezés), Xantus 

János Oklevél (ismeretterjesztés), Czárán Gyula Oklevél (kimagasló technikai tevékenység), 
Balogh Ernő Oklevél (túravezető-képzés), Tavaszi Sándor Oklevél (honismeret), Herman Antal 
Oklevél (néprajz), 

– 1995 óta megkapták: Székely Lavotta, Pálfalvi László, Mátyás Ilona, Mátyás János, Máthé 
Gyula, Beke Kata, Imecs László, Bagaméri Tibor, Jablonovszki Elemér, Sófalvi István, 
Kardos Zsuzsa, Fülöp Agnes, Vlád Pál, Lukács József, Magyarosi Margit, Prezensky 
Tibor, Szatmári Béla, Fogarasi László, Tótpál Tamás, Codreanu Rózsika, Mátyás Ilona, 
Szilágyi András, Nagy Lajos, Martonossy Magda, Kolumbán Gyula (egyes nevek 
ismétlődnek). 

Erdélyi Múzeum-Egyesület 
– Entz-díj (tudományos tevékenységért ötévenként ítélik oda) – 1998: Imre István, 

Demény Lajos. 
Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) (Kiemelkedő szépirodalmi munkáért) 2002: 
– Méhes György Nagydíj: Mózes Attila, 
– Méhes György-díj: Farkas Wellmann Éva, 
– Irodalmi Jelen-díjak. Szálinger Balázs, Bogdán László, 
– Irodalomtudományi Díj: Fried István. 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
– Bardócz Lajos-díj (erdélyi vonatkozású magyar műszaki és természettudományos témájú 

pályamunka alapján) 1995: Ábrahám Annamária, Sebestyén Júlia, Donáth Árpád, 1996: 
Telegdi Csetri Klára; 1997: Kiss Elemér; 1998: Wanek Ferenc; 1999: Kovács Zoltán. 

– Pro Scientia Transsylvanica 2000: Cselényi József, Dudás Illés, Fodor Alpár, Furdek L. 
Tamás, Hanák Péter, Havass Miklós, Hoch Sándor, Horváth István, Kása Zoltán, 
Kászonyi Gábor, Kerkápoly Endre, Kovács Győző, Kovács István, Mihalik András, 
Nagy Márton, Páczelt István, Pungor Ernő, Schwartz Róbert, Selinger Sándor, Székely 
Zsuzsanna, Tóth Istvánné; 2001 – Lányi Szabolcs, Csegzi Sándor, Máthé Enikő; 

– EMT-díj (kolozsvári líceumok végzős diákjainak, a természettudományok területén elért 
kiváló eredményeikért) – 1995: Márkis Julianna, Bossányi Róbert, Pekka Imre; 1996: 
Molnár Zsolt Csaba, Simon Zsolt, Teleki Zsolt; 1997: Varga Emőke, Imecs Balázs, 
Sebestyén Zsombor; 2000: Visky Tamás, Mátis István, Braica István; 2001 – Bálint 
Izabella, Bíró Zsuzsa, Víg Eleonóra. 
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Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány 
- Hűséges Olvasó-díj – 1992 óta (a leggyakrabban jár a könyvtárba és a legtöbb könyvet 

olvassa), 2001 – Ráduly Csaba, Mihály István, Gyenge Lóránd, Pakot Levente, Carausa 
Irénke, Györffi Kinga, Hollandus Erzsébet, Patka Katalin, Kovács György, Bara Lajos, 
Kohut-Cseh Edit, Sebestyén Csaba, Kudor István, Reisz Katalin, Váradi Ilona; 2002 – 
Szőcs István, Bara Lajos, Palotás Erzsébet, Váradi Ilona, Kun József, Kovács György, 
Gál József, Hutter Róza, Kondász Ferenc, Újvári László. 

Horváth István Alapítvány 
- Horváth István Alapítvány-díj (néptáncos) – 2002: Jakab József. 
Lyceum Alapítvány 
- Báthory-díj 1992 óta (kiváló végzősök számára): 1999 – Simon Boglárka, Benedek 

Annamária, Páll Ferenc, Lippai Cecília, Varga Krisztina, Csomós Kinga, Király Melinda, 
Király Beatrix, Boita Rubinka, Máthé András; 2000 – Sebestyén Erika, Robu Magda, 
Kelemen Zoltán, Visky Tamás, Zágoni Bálint, Székely Levente, Imecs István, Vekov 
Géza, László Kázmér, Nagy Melinda Éva, Víg Róbert, Hegedűs Réka, Fuchs Tünde, 
Fegyverest Zsolt; 2001 – Vezsenyi Lídia, Soós János, Majdik Péter, Lőrincz Zoltán, 
Csete Zoltán, Felméri Péter, Kutas József, Turánicz Ágota, László Lilla, Szász Edina, 
Török Erzsébet, Albert Melinda, Bacsó Kinga, Püsök Réka, Csorba Kinga, Gál Anna 
Mária, Haltek Csilla, Ágoston Andor; 2002 – Gáll Katalin, Kovács Zita, Székely Csilla, 
Székely Tünde, Katona Enikő, Kovács Erzsébet, Tőkés Orsolya, Ruzsa Bíborka, Kőrösi 
Endre, Gyenge Csilla. 

Művelődés Egyesület 
- Művelődés-díj (alkalmi díjak, versmondás, diáklap-szerkesztés) 1992 óta, a nevek nincsenek 

nyilvántartva. 
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) 
- Életmű-díj (az Életmű-díjat az idősebb újságíró nemzedék egy-egy kiemelkedő szemé- 

lyisége kapja meg évi rendszerességgel): László Ferenc, Muzsnai Magda, Sylveszter Lajos. 
- Televíziós-díj, Rádiós-díj, Pályakezdő-díj, Pirort-díj, 1995 óta (a díjakat az adott szakterületen 

az előző évben a legjobb teljesítményt elért újságírónak ítélik). Pályakezdő-díj. Szabó Csa- 
ba, Balázs Bence. (Az adatok szolgáltatója csak néhány nevet emelt ki.) 

Napsugár 
- Szólj szám!, Maszatművész, Kiskópé, Rejtvénykirály, Irkafirka (anyanyelvhasználat, alkotókész- 

ség, képzelőerő, 10 éve adományozzák) – többszáz gyerek. (Vannak közös díjaik az 
AESZ-szel.) 

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – 
- ODFIE Szavalóverseny Díjai 1998 – Opra Levente, Szalay Zsuzsanna, Fekete Tünde; 1999 
- Opra Levente, Rácz Norbert, Gotthárd Izabella, László Csilla; 2000 – Téglás István, 

Fazakas Ilona, György Csilla; 2001 – Székely Katalin, Pusztai Emese, Kocsis Tünde; 
2002 – Moldován Adél, Koncz László, Fülöp Júlia; 2003 – Murvai Erzsébet, Takács 
Enikő, Csécs Márton. 

- ODFIE Népdalverseny Díjai 1998 – Szabó Anna, Iszlay Borbála, Simon Edit, Gergely 
Kinga, Felszegi Krisztina, Sorbán Enikő; 1999 – Sorbán Enikő, Iszlay Borbála, Szabó 
Anna, Kádár Beáta, Moldován Emese, Pitó Hajnal, Nagy Szilárd, Tőkés Tibor, Ambrus 
Lóránd; 2000 – Kádár Beáta, Moldován Melinda, Pál Éva, Fülöp Enikő; 2001 – Pitó 
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Hajnal, Nagy Szilárd, Györfi Emőke, Főcze Lóránt, Gagyi Attila, Moldován Melinda; 
2002 – Bodor Kinga, Györfi Emőke, Kovács Ilona, Szabó Eszter, Aszalós Ilona, Főcze 
Lóránt, Imreh Levente, Gagyi Attila; 

– ODFIE Színjátszóvetélkedő Díjai 1997 – Almás, Datk; 1998 – Datk, Fiatfalva, Magyarsáros, 
Felsőrákos; 1999 – Kolozsvár, Datk, Szentegyháza; 2000 – Marosvásárhely, 
Szentegyháza, Csíkszereda; 2001 – Aranyosrákos, Várfalva; 2002 – Csíkszereda, 
Olthévíz, Marosvásárhely. 

Reményik Sándor Jótékonysági és Művelődési Egyesület 
– Tanulmányi-díj XII-es diákoknak, 1997 óta, 
– Versmondó-díj, 1999 óta. (A díjazottak névsora hiányzik.) 
Reményik Sándor Művészi Stúdió Alapítvány (STARS) 
– Reményik Sándor Szavalóverseny díja, 2000-től, (a szavalóverseny díjazottait nem tartják 

nyilván), 
– Reményik Sándor-díj (Reményik-hagyomány ápolása): 2001 – Jancsó Adrienne, Imre 

Mária, Sövényházy Sándor Judit; 2002 – Pomogáts Béla, Márk Attila, Bauer Ilona. 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
– RMDSZ-díj, 1997 óta (kiváló tanulmányi teljesítményért). A díjat az Apáczai, a Báthory 

és a Brassai líceum diákjai kaphatják. (A díjazottak névsorát az RMDSZ nem tartja 
nyilván.) 

Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) 
– Borverseny díja, 1999 óta (a bor minőségét díjazzák) – nincs nyilvántartás. 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 
– Közgazdász Fórum szerzői-díj (a megjelent legjobb írás szerzőjének, 35 éven aluli kaphatja): 

2001 – Sükösd Attila. 
– RMKT-díj (sikeres együttműködés, sikeres tevékenység): 2003 – Pásztor Csaba, Hunyadi 

Attila, Plesa Róbert. 
Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) 
– Érdempedagógus-díj 1996 óta, (életpálya; arányosan tanároknak, tanítóknak és óvónőknek, 

nemcsak Kolozsvárról): 1996 – Bodó Klára, Balla Sára, Lapuhos András, Vasas Samu, 
Szilágyi Júlia, Palkó Attila, Boér Margit, Boda Károly, Szőlösi Ferenc, Lakatos András, 
Tőkés Elek, Pálfi Éva, Habán Ilona, Máthé Enikő, Both Teréz, Kürthy Katalin, Tibád 
Levente, Guttmann Mihály, Láposi Irma, Csőbör Enikő, Székely Árpád, Vincze 
Zoltánné, László Bakk Anikó, Péterffy Emilia; 1997 – Antal Magda, Baka Judit, Bálint 
Mátyás, Bardóczi Anikó, Bereczki Margit, Boldizsár Zeyk Imre, Bükkei Magdolna, Daly 
Ágnes, Fülöp Mária, Gally Katalin, Halmos Katalin, Kalapáti Jolán, Löwi Maya, Pákai 
Éva, Patócs Mária, Pethő Tünde, Sükösd Zsuzsanna, Tellmann Jenő, Tolna Éva, Tonk 
Mária, Vécsey Margit, Vizi Ildikó, Zahoránschi Viorica: 1998 – Ágh Eszter, Darvay Béla, 
Fábián Ida, Fejér Miklós, Fekete Károly, Fey László, dr. Gaal György, Gergely Margit, 
Jánki János, Kinizsi Zsusza, Mihály Annamária, Nagy Arisztid, Réthy Éva, Réthy Károly, 
Ruzsa Margit, Szőcs Judit, Vincze Rozália, Vincze István; 1999 – Ajtay Ferenc, Béldi 
Miklós, Szöllösi Anna, Csalah Márta, Dani Márta, File Piroska, Kiss Zsuzsanna, Kovács 
Lajos, Krizbay Mária, Mátis Ildikó, Máthé Piroska, Nagy Ferenc, Oroszhegyi Jolán, Sütő 
Zsuzsa, Szőcs Ráhhel, Tentsch Ildikó, Török Márta, Péter Vass Lenke; 2000 – Sztalayné 
Albert Ibolya, Albert Kamilla, Balázs Ildikó, Balogh Gizella, Bencze Ágnes, Bodor Ilona, 
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Jánossy Sándor, Juhos Klára, Killyéni Péter, Kónya Stefánia, Kozma Magdolna, Köble 
István, Kulcsár Margit, Péter Károly, Péterffy Enikő, Simon Jolán, Szarvady Irén, Vizi 
Imre, Péterffy Enikő, Simon Jolán, Szarvady Irén, Vizi Imre; 2001 – Magyari Olga, Kiss 
Sándor, Rostás Ilona, Vincze Zoltán, Protopopescu Éva, Riti Vera, Kereki Pálné, Seres 
Zsófia, Kerekes Gizella, Lázárné Szatmári Éva, Gergelyné Tőkés Erzsébet, Kiss Margit, 
Leffer Margit; 2002 – Balázs Ernő, Csetri Klára, Nagy Mihály, Kovács Varga Eszter, 
Déry Károly, Kiss Erzsébet, Szatmári Ilona Ildikó, Kántor Anna, Szigeti Júlia, Márton 
Ildikó. 

Tonic Média Alapítvány 
–  Tonic-díj (a kisebbségi viszonyok ápolásáért): 2000 – Eckstein-Kovács Péter. 

1 Ötödik éve működik az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány Kolozsváron, amely periodiká- 
jában – Civil Fórum – folyamatosan közöl elemzéseket. Ugyancsak az ERMACISZA tevékenységének 
köszönhetően vált immár hagyományossá az évenkénti – május eleji – civil tanácskozás, ahol 150–200 
szervezet képviselői foglalkoznak tematikusan az ágazat legfontosabb kérdéseivel. 
2 Az erdélyi magyar civil szervezetek pontos számát és tevékenységi területek szerinti megoszlását nem 
ismerjük. 2000-es adatok szerint a legtöbb szervezet a művelődés és oktatás területén működik, de je- 
lentős a gazdaköri mozgalom is. Az ERMACISZA adatai szerint a civil szervezetek száma 2000 körüli. 
3 Igen sok szervezetnél nincs pontos nyilvántartás. A táblázatból hiányzanak a Kelemen Lajos Társaság 
adatai, ugyanis bizonyos adminisztrációs okok miatt nem lehetett hozzáférni adataikhoz, illetve adat- 
bázisukat most rendszerezik. 
4 Hogy van kit és mit díjazni ezen a területen, azt egyetlen példával, a budapesti Mocsáry Lajos-díjjal iga- 
zoljuk: szinte minden évben van erdélyi díjazottjuk, akik közül többen kolozsváriak. 
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Horváth Réka 

Az RMDSZ és az ifjúság 
1990–2002 

Amikor nekifogtam a témával foglalkozni, arra gondoltam, hogy dokumentu- 
mok és interjúk segítségével felvázolhatom az elmúlt tizenhárom év ifjúsággal kapcso- 
latos fontosabb történéseit. Ha megnézzük, ifjúsági vezetőként kik voltak jelen kü- 
lönböző struktúrákban az elmúlt tizenhárom évben, életútjuk segítségével az elmúlt 
időszak politikai eseményeinek egy részét végigkövethetjük.1 Ugyanakkor néhány 
interjú és az első dokumentumok végigolvasása után egyértelművé vált, hogy az ere- 
deti elképzelés szerint egy egész csapatnak pár hónapig jelentene munkát. Váltani 
kellett. Ezért a jelen tanulmány bevezető részében felvázolom azokat a kérdéseket, 
amelyeket az RMDSZ és az ifjúság téma kapcsán meg kellene vizsgálni, jelzem azokat a 
forrásokat, amelyeket meg kellene nézni, valamint azokat a módszereket, amelyek 
segítségével elvégezhetnénk a kutatást. Magában a tanulmányban pedig dokumen- 
tumelemzés segítségével arra keresek választ, milyen volt ebben a periódusban az 
RMDSZ ifjúság-képe.2 

RMDSZ-ifjúság: lehetséges kérdések, források, módszerek 

Amikor az RMDSZ és ifjúság témakör elemzésére vállalkozunk, az első kérdés, 
amelyre válaszolnunk kell mielőtt nekikezdünk kutatásunknak: mit értünk ifjúság fo- 
galom alatt? Korcsoportot, a magát ifjúnak minősítő embert, az ifjúság érdekeit kép- 
viselő szervezetet? A válasz érdekében megnézhetjük, a szociológusok milyen kor- 
csoportba tartozó egyéneket tekintenek ifjúságnak, illetve megvizsgálhatjuk nemzet- 
közi szervezetek, például az Európai Unió ifjúság-meghatározását. Ugyanakkor meg 
kell vizsgálnunk, témánk szempontjából milyen ifúság-definíció releváns.3 Az utóbbi 
lehetőséget választva egyértelmű, hogy mivel a tanulmányban makroelemzést vég- 
zünk, el kell vetni az olyan meghatározás-változatokat, amikor az egyének maguk 
tekintik önmagukat az ifjúsághoz tartozónak, az ifjúság csoport-meghatározására kell 
koncentrálnunk. Releváns meghatározást keresve az RMDSZ-ifjúság témához, a kö- 
vetkező szervezeteket/csoportokat tekinthetjük ifjúságba tartozónak:4 

- azokat a helyi/országos szervezeteket/csoportokat, amelyek önmagukat if- 
júsági szervezetekként vagy az ifjúság érdekeit képviselő szervezetként hatá- 
rozzák meg, 
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- azokat a helyi/országos szervezeteket, amelyek foglalkoznak az ifjúságot érin- 
tő kérdésekkel; 

- azokat a szervezeteket/csoportokat, amelyekkel az RMDSZ mint ifjúságot 
képviselő szervezetekkel tárgyalt. 
Mivel az országos RMDSZ-ifjúság kapcsolat időbeli alakulásának elemzése a cél, 

a tanulmányban ifjúság fogalom alatt egyrészt azokat a szervezeteket értjük, amelyek 
(az előbbi lehetséges meghatározásoknak megfelelően) önmagukat ifjúsági szervezet- 
ként határozzák meg és felvállalják az ifjúság érdekeinek képviseletét, illetve azokat, 
amelyekkel az RMDSZ mint ifjúsági szervezetekkel tárgyalt. 

Következzenek azok a kérdések, amelyek egy RMDSZ-ifjúság kutatásban felte- 
hetők. Vizsgálható, hogy jelentett-e az ifjúsági szervezetekben való tevékenység „be- 
lépőjegyet” a politikai életbe, az RMDSZ-be. Az a kérdés is megfogalmazható, vajon 
minek köszönhető, hogy az egyes ifjúsági vezetők/ifjúsági szervezetekhez közel álló 
politikusok amikor „felnőttek”, az RMDSZ-ben meglévő törésvonalak mentén hova 
csatlakoztak. Nem érdektelen megnézni azoknak az életpályáját, akik a MISZSZ-ben 
indultak, szabadelvű-körösként folytatták, majd megalapították az Reform Tömörü- 
lést.5 Az is vizsgálható, hogy mi az összefüggés az ifjúsági szervezetek vezetői/ifjú- 
sági szervezetek jelöltjei és az RMDSZ-ben az elmúlt tizenkét év során megjelent tö- 
résvonalak között. 

Ugyancsak az RMDSZ-ifjúság összefüggésében vizsgálható, volt-e valóságos ifjú- 
ságpolitikája 1990–2003 között az RMDSZ-nek, vagy az ifjúsági kérdések leginkább 
az oktatási kérdésekkel összefüggésben jelentek meg. 

Láttuk, számtalan kérdést lehet feltenni egy ilyen komplex téma kapcsán. Ugyan- 
akkor, bár nem azonos mértékben, de mindenik kérdés megválaszolásához szükség 
van legalább két forrás (dokumentumok és interjúk), illetve legalább két módszer 
(tartalom- és hálózatelemzés) párosításához. 

Az RMDSZ „ifjúság-képe” 

Ismert, hogy „a politika a szimbolikus hatékonyság par exellence helye, olyan 
tevékenység, amely jeleken keresztül gyakorlódik, amelyek képesek társadalmi ’dol- 
gokat’6 és csoportokat teremteni”. 7 Az RMDSZ és ifjúság témának is az egyik alap- 
kérdése lehet az, ahogyan az RMDSZ látta/látja az általa képviselni akart (jelen eset- 
ben) ifjúság világát, hogyan konstruálja meg az ifjúság, mint csoport határát.8 Ezt a 
kérdéskört legalább három szinten vizsgálhatjuk. Egyrészt a diskurzusok szintjén. 
Erre a szintre tartoznak a különböző szereplők9 beszédei, de írásai is, valamint az 
RMDSZ különböző programjai és alapszabályzatai is. Ez a szint, ezek a források 
módszerként a diskurzus/tartalom elemzést feltételezik. 

A kérdések másik szintje a különböző szereplők – politikusok, ifjúságot képvise- 
lők – közötti hálózatokat jelenti. Ezen a szinten főleg interjúkra, esetleg memoárokra 
támaszkodhatunk. Itt a hálózatelemzést használhatjuk módszerként. 
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A harmadik szintet képezik a tényleges cselekvések, például az ifjúsági kérdé- 
sekben benyújtott törvényjavaslatok, lobby-tevékenységek, stb. Forrásként interjúkat, 
illetve a parlament különböző dokumentumait használhatjuk. Módszerként pedig a 
diskurzus/ tartalomelemzést. 

Jelen tanulmányban a három vázolt szint közül az elsőn, a tartalomelemzés 
szintjén maradunk. Forrásként csak a programokat és alapszabályzatokat elemezzük, 
arra a kérdésre keresvén a választ: hogyan láttatta az RMDSZ az ifjúságot 1990–2003 
között. A kérdést a következőképpen finomíthatjuk: hol jelölte ki az RMDSZ10 az 
ifjúság helyét az elképzelt képviseleti rendszeren belül; az RMDSZ milyen ifjúsággal 
összefüggő kérdésekre akart válaszolni, azaz milyen megoldásra váró problémákkal 
küzdött az Ifjúság. 

Ifjúság az RMDSZ-programokban 1990–2003 között 

Összehasonlító táblázat segítségével nézzük meg, az RMDSZ-programok mi- 
ként jelenítették meg az ifjúság kérdéskörét. 

Ha azt tekintjük rendezőelvnek, hogy mely szervezetet nevesítik a programok 
mint olyat, amelyet az RMDSZ elismer az ifjúságot képviselő szervezetnek,11 akkor té- 
mánk szempontjából négy szakaszra bontható az eltelt 13 év: 

1. 1990–1993: kezdeti időszak, a hangsúly a MISZSZ-en van, 
2. 1993–1995: átmeneti időszak, a MISZSZ mellett nevesítik az OMDSZ-t és a 

MAKOSZ-t is, 
3. 1995–2003: a MIT időszaka, 
4. 2003– : nincs nevesítve, az RMDSZ mely szervezeteket tekinti az ifjúság 

képviseletének. 

Év Fejezet- 
cím 

Mire vonatkozik a fejezet? Más fejezetben az ifjúságra vagy 
problémáira való hivatkozás12 

1990 RMDSZ 
és az 
Ifjúság 

- ifjúság, mint „társadalmi 
kategória” 
- ifjúság képviselete MISZSZ 
- együttműködés MISZSZ-szel 
- meghatározza az RMDSZ ifjúság- 
politikájának célját13 

- a bevezetőben, ahol azt írja le, hogy 
a Szövetség „egybefog 
minden... tömörülést”14 

1991 Ifjúság - ugyanarra, mint 1990-ben, kisebb 
szövegszerű változások vannak 

- az alapelveknél15 
- az Oktatás, tudomány fejezetnél, ahol 
meghatározzák a Bolyai Társaság 
összetételét az ösztöndíjak elosztása 
esetén16 

1993 Ifjúság - megjelenik a MISZSZ mellett az 
OMDSZ és a MAKOSZ 
ugyanarra, mint 1991-ben 

- az alapelveknél17 
- az előbbihez hasonlóan az Oktatás, 
tudomány fejezetnél18   
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1995 Ifjúság - megjelenik a MIT 
ugyanarra, mint 1993-ban 

- ugyanúgy az alapelveknél19 
- az Oktatás, tudomány fejezetnél az 
ösztöndíjak vonatkozásában20 

1997 Ifjúság - ugyanarra, mint 1995-ben - ugyanúgy az alapelveknél21 
- Gazdaságpolitikánál, turizmus 
részen22 
- az Oktatás, tudomány fejezetnél, mint 
ifjúsági érdekek védelmezéséért való 
kiállás23 
- a Települési önkormányzatok 
fejezetnél, ahol támogatják ifj. 
szervezetek részvételét a 
választásokban24 
- Szociálpolitika és egészségügy fejezetnél, 
ahol szociálpolitikai prioritás lett az 
ifjúság helyzetének javítása25 

1999 Ifjúság - ugyanaz - ugyanúgy Alapelveknél26 
- ugyanúgy Gazdaságpolitikánál27 
- ugyanúgy mint előbb az Oktatás, 
tudomány fejezetnél28 
- az előbbihez hasonlóan Települési 
Önkormányzatok fejezetben29 
- az előbbihez hasonlóan a 
Szociálpolitika és Egészségügy fejezetben 
is30 

2003  - a fejezet tartalma/szerkezete 
megváltozik 1999-hez képest 
nem nevesítik az ifjúsági 
szervezeteket 
- alfejezetei: teendők az általános 
ifjúsági problémák tekintetében; 
teendők a romániai magyar ifjúság 
speciális problémáinak 
tekintetében; az RMDSZ és az 
ifjúsági szervezetek kapcsolata. 

- az előbbihez hasonlóan az 
Alapelveknél31 
- az előbbihez hasonlóan a Gazdaság 
fejezeten belül32 
- az előbbihez hasonlóan az Oktatás 
fejezetnél33 
- Sajtó fejezetnél, mint az ifjúsági 
sajtó támogatása34 
- Sport fejezeten belül35 
- Szociálpolitika fejezetben külön 
alfejezet van36 
- Önkormányzatok és helyi demokrácia 
fejezetben37 

Láthatjuk, hogy szerkezetét tekintve jelentős változások 2003-ban történtek. 
Ugyanakkor a változások értelmezhetetlenek maradnak, ha nem nézzük meg a szö- 
vegben történt konkrét módosításokat, valamint nem tesszük melléjük az illető évek 
történéseit. Azért, hogy összehasonlíthassuk a programok ifjúságra vonatkozó fejeze- 
teit az alábbiakban idézem az RMDSZ első kongresszusán elfogadott fejezetét.38 
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Az I. kongresszuson elfogadott program tartalmaz egy Az Ifjúság és az RMDSZ 
című alfejezetet: 

„Az RMDSZ szerint a romániai magyar ifjúság saját sorsát alakítani tudó, önmaga telje- 
sítőképességének kihasználási módozatait mozgékonyan kereső és érvényesítő, jellegzetes arculatú 
társadalmi kategória. Nemcsak a diktatúra megdöntésének volt egyik bátor kezdeményezője, ha- 
nem ugyanakkor az egész demokratizálódási folyamatnak is dinamizáló tényezője. Saját képvise- 
leti szervezete az önálló és független MISZSZ, amelyet partneri társszövetségnek tekintünk. Célja- 
ink és szándékaink közösek, vállaljuk és szorgalmazzuk a közös fellépést a MlSZSZ-szel. Elis- 
merjük annak jogosságát, hogy az ifjúság a maga céljait saját maga által megválasztott úton és saját 
eszközökkel kövesse. 
53. A MISZSZ partner mind az RMDSZ tevékenységében, mind döntéseiben. Ennek értelmében 
az ifjúsági szervezetek tagjai – társadalmi jelentőségüknek megfelelően – részt vesznek az RMDSZ 
vezető testületeiben, minden szinten. 
54. Együttműködésünk az ifjúsággal két, önirányított szövetség kapcsolata formájában valósul 
meg. A két szövetség szakosított bizottságai, a kölcsönös tisztelet alapján, szorosan együttműköd- 
nek a felmerülő problémák megoldásában. 
55. Az RMDSZ-ben kollektív tagként működő szervezeteket, egyesületeket arra ösztönözzük, 
hogy mind nagyobb számban vonják be munkájukba a fiatalokat. Ugyanakkor a MISZSZ-szel 
együtt szorgalmazzuk és támogatjuk a különböző arcélű – vallásos vagy világi – ifjúsági szerveze- 
tek megalakítását, segítjük munkájukat, hogy minél sokrétűbbé váljon a fiatalok szervezeti élete. 
Hasznosnak tartjuk, ha ifjúságunk belekapcsolódik a nemzetközi ifjúsági szervezetek tevékeny- 
ségébe, így a cserkészmozgalomba. 
56. Az RMDSZ ifjúságpolitikájának tulajdonképpen értelme azon feltételek megteremtésének elő- 
segítése, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének megfelelően vehet részt az ország poli- 
tikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében. 

Az ifjúság társadalmi beilleszkedésének és hatótényezővé válásának záloga a sokoldalú, rugalmas 
képzés biztosítása, a tanulmányaikat folytató családalapító és pályakezdő fiatalok kiemelt anyagi- 
szociális támogatása. Természetesen a beilleszkedés elképzelhetetlen az anyanyelvű oktatás, a sa- 
játos és korszerű identitástudat és a kulturális kibontakozás feltételeinek megteremtése nélkül.39 

Ugyanezen a kongresszuson elfogadott alapszabályzat nem tartalmaz semmi- 
lyen rendelkezést az ifjúsági szervezetek részvételére az RMDSZ struktúrákban. 

A következő évben, 1991-ben megtartott kongresszuson több apró változtatást 
eszközölnek az Ifjúságra vonatkozó fejezetben. Megváltoztatják az elnevezését: az 
1990-es RMDSZ és az ifjúság alfejezetcím Ifjúsággá alakul, és ez változatlan marad az 
elkövetkező évek során. 1991-ben hiányzik a diktatúrára és a cserkészmozgalomra 
vonatkozó hivatkozás. Ugyanakkor az „együttműködésünk az ifjúsággal”40 formula 
helyett ekkor már az „együttműködésünk a MISZSZ-szel” használják. Azaz nevesítik 
az Ifjúságot képviselő szervezetet, amely az 1990-es programban egy bekezdéssel fel- 
jebb már szerepel. Az alapszabályzatban ekkor rögzítik, hogy az Országos Elnökség egy 
tagját41 az ifjúsági küldöttek jelölnek. Azt is rögzítik, hogy a KOT-ban 15% a 
MISZSZ küldötteit illeti meg.42 
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A Brassóban elfogadott programban jelenik meg a MISZSZ mellett az egyete- 
mistákat képviselő szervezet, az OMDSZ. Ugyancsak az 1993-as kongresszusi prog- 
ramban fogalmazzák meg azt, hogy az RMDSZ támogatja a „diákok iskolán belüli ön- 
rendelkezésre irányuló tevékenységét”, elősegíti a törvényi kereteinek kialakítását. Ugyanak- 
kor az „RMDSZ elismeri a Magyar Középiskolások Szövetségét (MAKOSZ), mint a romániai 
magyar középiskolások érdekeinek képviselőjét.”43 Az OMDSZ megjelenésével párhuzamo- 
san az alapszabályzatban megváltoztatták a Képviselők Tanácsának ifjúsági „kvótájá- 
nak” jelölési procedúráját, hiszen a 15%-nak megfelelő számú képviselőt most már a 
„MISZSZ és OMDSZ szervezetek 30 napon belül saját szervezetükből választják.”44 

Ezzel csökkent a MISZSZ RMDSZ-en belüli súlya.45 
1995-ben már egy többszintes ifjúsági szervezetekből álló rendszer jön létre, hi- 

szen, amint azt a megváltozott program is mutatja: „Az ifjúság önálló és független szerve- 
zeteit, valamint a különböző oktatási, kulturális és egyházi intézmények védnöksége alatt megala- 
kult ifjúsági csoportokat elismeri a romániai magyar ifjúság legitim képviselőinek. E szervezetek 
országos képviseleti és egyeztetési fóruma a Romániai Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), amelynek 
tagszervezetei közül a Romániai Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ), a Romániai 
Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) és az Országos Magyar Diákszövetség 
(OMDSZ) az RMDSZ társszervezetei.”46 A MIT központi szerepét, illetve súlyát meg- 
erősíti a következő szakasz is, miszerint „Az RMDSZ az ifjúságnak szánt jogosítványokat 
és juttatásokat a MIT hatáskörébe utalja. E juttatások és támogatások a MIT tagszervezeteit 
illetik meg.47 Az újraelosztás kiemelt szempontja a területi képviselet elve.” Újdonságként jele- 
nik meg a programban az is, hogy az RMDSZ kezdeményezi a költségvetésben egy 
országos ifjúsági szervezeteket támogató alfejezet megjelenését. A változatlan formá- 
ban megjelenő ifjúságpolitikai célok meghatározása mellett stratégiai célként jelenik 
meg: „A távlatokban való gondolkodás szempontjából az RMDSZ számára stratégiailag fontos 
a generációs alapon és az ifjúság minden kategóriáját magába foglaló ifjúsági kulturális tér kialakí- 
tása, helyi és területi intézmények mellett működő, általuk támogatott ifjúsági intézmények, hivata- 
lok létrehozása, amelyek a helyi költségvetési keretből az ifjúságot hivatottak támogatni.”48 

Ezekkel a változásokkal párhuzamosan a Szövetségi Képviselők Tanácsába kül- 
dendő 15%-nyi ifjúsági képviselők megválasztásának/kijelölésének jogát a MIT kapta 
meg49. Ugyanakkor az ifjúsági és diákszervezetek képviselői bekerültek az újonnan 
alakított Szövetségi Egyeztető Tanácsba is.50 

Az 1997-es programban két kisebb változást találunk. Az egyik szerint az ifjú- 
sági szervezetek és az RMDSZ között országos szinten megjelenés együttműködést 
helyi szinten is meg kell valósítani.51 Az 1997-es alapszabályzat semmilyen változta- 
tást nem tartalmaz. Az 1999-es program Ifjúságra vonatkozó fejezete ugyanaz, mint az 
1997-es. Ugyanakkor az alapszabályzat szerint az ifjúsági szervezeteknek nincsenek 
már elkülönített helyük/kvótájuk az SZKT-ban, de a SZET-ben az 1995-ös alapsza- 
bályzathoz hasonlóan vesznek részt. Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az 
Ifjúság képviselői részt vesznek a Területi Képviselők Tanácsaiban hiszen: „A TKT tagjai 
a választott területi képviselők a területi szervezet parlamenti képviselői, szenátorai, a TKT által 
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meghatározott számú önkormányzati képviselők, az SZKT tagjai, a platformok területi szintű cso- 
portjainak egy-egy képviselője, valamint a területen működő ifjúsági- és diákszervezetek által vá- 
lasztott, a TKT 15%-val egyenlő számú küldöttei.” 52 

A 2003-ban Szatmáron elfogadott program Ifjúságra vonatkozó fejezete majd- 
nem teljes egészében átalakul. Változatlan marad az RMDSZ ifjúságpolitikájának meg- 
határozása. De eltűnnek a nevesített ifjúsági szervezetek.53 Az Ifjúságról szóló rész két 
alfejezetben fogalmazza meg a teendőket: az „általános ifjúsági” és a „romániai ma- 
gyar ifjúság sajátos” problémáinak tekintetében. Valamint egy alfejezet részletezi az 
RMDSZ és az ifjúsági szervezetek kapcsolatait. 

Az alapszabályzatban is történtek változtatások. Eszerint a „Szövetség választott 
testületeiben (Kongresszus, SZKT, TKT vagy Választmány, HKT vagy Helyi Választmány) az 
ifjúsági szervezetek a jelen szabályzat szerinti képviselettel rendelkeznek.”54 

Ez azt jelenti, hogy: 
- „A TKT vagy a választmány tagjai: ...., a területen működő területi ifjúsági 

egyeztető tanácsok által választott, a TKT vagy a választmány 15%-val egyen- 
lő számú küldöttei.” 

- „A Szövetséggel együttműködő ifjúsági szervezetek országos egyeztető taná- 
csa a Kongresszuson résztvevő választott mandátumok 15%-val rendelkezik.” 

- „SZKT összetétele:.., a választott képviselők 15%-val egyenlő, az országos 
ifjúsági egyeztető tanács által kinevezett ifjúsági küldöttből áll.” 
Ugyanakkor az ifjúsági szervezetek képviseletéről az RMDSZ-ben külön alfeje- 

zet is rendelkezik.55 Láthatjuk, hogy az ifjúsági szervezetek pozíciói képviseleti szem- 
pontból nézve megerősödtek az előző évekhez képest. 

A programban és alapszabályzatban történt változtatások értékelésekor nem 
szabad elfelejtenünk a következőket: 

- az RMDSZ programmódosító bizottságának titkárságát az RMDSZ Ügyveze- 
tő Elnökségének részéről Porcsalmi Bálint és Barna Gergő biztosította. Barna 
Gergő akkor a MIÉRT elnökségének tagja volt, Porcsalmi Bálint pedig 2002. 
március-október között a MIÉRT tikára volt; 

- az elfogadott program Ifjúságra vonatkozó fejezetének szövege a MIÉRT, 
OMDSZ, RODOSZ munkacsoportjának javaslata alapján született.56 

- az RMDSZ-MIÉRT megállapodása szerint, amely a szatmári kongresszus 
után jött létre: „1. Az RMDSZ Alapszabályzatának értelmében a Szövetség 
tevékenységében aktív szerepet vállaló romániai magyar ifjúsági szervezetek 
képviselői az RMDSZ testületeiben tagságot, tisztséget és képviseleti jogot 
nyerhetnek. A mandátumot nyert ifjúsági szervezeteket képviselő személyek 
jogait és kötelezettségeit az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek országos egyez- 
tető tanácsa közti együttműködési megállapodás határozza meg. Az együtt- 
működés alapfeltétele, hogy az illető országos testület, illetve a képviseletet 
nyert személyek elfogadják a Szövetség Alapszabályzatát és Programját. Jelen 
megállapodás szerint az ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsa a Ma- 
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gyar Ifjúsági Értekezlet, amely nyitottságát és egyeztető jellegét továbbra is 
megőrzi. A Szövetség választott testületeiben a Magyar Ifjúsági Értekezletet 
15%-os részvételi arány illeti meg;57 

- a Kongresszuson résztvevő választott mandátumok 15%-a; 
- a Szövetségi Képviselők Tanácsában a választott képviselők 15%-a; 

Területi szinten az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezetek képvisele- 
tét a területi ifjúsági egyeztető tanácsok látják el: 
– a területi ifjúsági egyeztető tanács tagja lehet bármely ifjúsági csoport, szervezet, 

mely írásban kéri felvételét és elfogadja a Magyar Ifjúsági Értekezlet alapelveit; 
– az RMDSZ területi szervezeteinek döntéshozó testületeiben (küldöttgyűlés, vá- 

lasztmány / TKT) való ifjúsági képviseletet a területi ifjúsági egyeztető tanács 
küldöttei látják el; 

– az RMDSZ helyi szervezeteiben a képviseletet az illető területi ifjúsági tanács 
helyi tagszervezetei látják el; 

– az RMDSZ területi elnöke összehívja alakuló ülésre a területi ifjúsági tanácsot, 
amennyiben az nem létezik az adott területen; 

– amennyiben a nyitottság, partnerség alapelvek nem érvényesülnek valamely te- 
rületi ifjúsági tanács esetében, a területi RMDSZ elnök hivatalból vagy ifjúsági 
szervezetek felkérésére fordulhat a két szervezet országos vezetőségéhez, illetve 
a MIÉRT országos Szabályzatfelügyelő Bizottságához. 

– A Bizottság döntésének érvényesítése érdekében a MIÉRT elnöke szükség ese- 
tén összehívja a tanács újraalakuló ülését, amelyen egyenlő számú küldöttel részt 
vesz minden olyan, az illető területen működő ifjúsági szervezet, amely elfo- 
gadja a jelenlegi Együttműködési Megállapodást. 

Területi szinten az RMDSZ Alapszabályzatába foglalt 15%-os ifjúsági képvi- 
seletet a területi egyeztető tanácsok látják el: 
– a területi szervezetek legfelsőbb döntéshozó testületének, a küldöttgyűlésnek 

15%-a; 
– a területi szervezetek választmányának vagy a területi / megyei képviselők 

tanácsának 15%-a;”58 
– az ifjúsági szervezetek igénye szerint, a helyi RMDSZ szervezetek esetében a 

helyi választmányokban / HKT-ban a tagok 15%-a; 
Az egyeztető fórumokon a MIT tagszervezetek részvétele elég felemás. 

További kérdések  

Láthattuk, a legtöbb tartalmi változás 2003-ban történt. Rögtön adódhatna az a 
kérdés, hogy miért? Miért pontosan most szüntetik meg az ifjúsági szervezetek neve- 
sítését? Mi az oka annak, hogy most jelennek meg kifejezetten „teendők” ezen a terü- 
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leten? Miért van a szociálpolitikán belül egy külön alfejezet az ifjúságról? És végül 
mindezeknek a változásoknak mi köze a MIÉRT-hez? Ahhoz, hogy ezeket a kérdé- 
seket megválaszolhassuk, szükség van a tanulmány elején jelzett hálózatelemzésre. 

A programok és alapszabályzatok megvizsgálása után az előbbiekben leírt szakaszolást 
módosítanunk kell a következőképpen: 
1. 1990–1993 a kezdeti időszak, amelyben a hangsúly a MISZSZ-en van, 
2. 1993–1995, az átmeneti időszak, a MISZSZ mellett nevesítik az OMDSZ-t és a 

MAKOSZ-t is, 
3. 1995–1999, a MIT időszaka, 
4. 1999–2003, átmeneti időszak, 
5. 2003- MIÉRT időszaka? (hipotézis). 

Ezeken az időszakokon belül, figyelembe véve a programokban és alapszabályza- 
tokban történt változásokat, kellene elemezni több, az alábbiakban vázolt kérdést, ah- 
hoz, hogy többet mondhassunk az RMDSZ és ifjúság problematikáról. Néhány lehet- 
séges kutatási irány59: 
1. Milyen volt a MISZSZ, és RMDSZ kapcsolata a kezdeti, 1990–1993 közötti, idő- 

szakban? Volt-e közöttük szemléletbeli eltérés, s ha igen miben nyilvánult meg? 
Az első időszakban a MISZSZ ifjúsági érdekeket akart képviselni vagy egy más- 
fajta gondolkodást?60 

2. Milyen volt a kapcsolat a MISZSZ és a FIDESZ között? Ennek milyen okai vol- 
tak? Hogyan befolyásolta ez az RMDSZ-en belüli törésvonalakat, illetve a későb- 
biekben az RT/FIDESZ kapcsolatát?61 

3. Miért hozták létre először, majd szüntették meg, illetve keltették ismét életre 
2003-ban az Ifjúsági Főosztályt? 

4. Milyen hatása volt az egyes egyéniségeknek, életútjuknak az Ifjúsági szervezetek 
és az RMDSZ kapcsolatának alakulására?62 

1 Azon szereplők – nem teljes – listája, akik valamikor MISZSZ-színekben részt vettek az SZKT és 
megelőző testületeinek a tevékenységében, illetve választásokon az ifjúságnak adott helyeken jutottak 
be a parlamentbe, és még ma is jelen vannak a közéletben: Asztalos Csaba, Borboly Csaba, Demeter 
Attila, Eckstein-Kovács Péter, Farkas András, Hajdó Csaba, Korech Mária, Kósa András, Márton 
Árpád, Nagy Pál, Nagy Zsolt, Niculescu Anton, Papp Előd, Ráduly Róbert, Somogyi Attila, Szabó 
Ödön, Szász Jenő, Szilágyi Zsolt, Tamás Sándor, Tokos Pál, Toró T. Tibor, Varga Attila, Veres Valér. 
2 A kérdés úgy is feltehető, volt-e az RMDSZ-nek ifjúság-képe, s ha igen milyen. Ebben a tanulmányban 
kiindulópontként feltételezzük, hogy az RMDSZ programjaiban, alapszabályzataiban lévő ifjúságra vo- 
natkozó fejezetek/mondatok, részét képezik az RMDSZ ifjúság-képének. 
3 Kombinálható a kettő, ami érdekes eredményekre vezethet. 
4 A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, más meghatározások is elképzelhetők. 
5 Jelentéses lehet, hogy kik azok akik mindhárom csoportosulásnak – MISZSZ, Szabadelvű Kör, Re- 
form Tömörülés – tagjai voltak. A vizsgált személyek életpályája releváns a szervezet „életútjának” 
alakulására nézve. 
6 Bourdieu megfogalmazásában «choses». 
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7 Bourdieu Pierre: Espace sociale et gènes des „classes”, Actes de la recherche en sciences sociales, 52/53 juin 
1984, p. 12, 3–12 old. 
8 Tulajdonképpen kétirányú hatásról van szó, nemcsak az RMDSZ hat/hatott az ifjúsági szervezetekre, 
hanem az ifjúsági szervezetek is hatottak az RMDSZ cselekvéseire. Ebben a tanulmányban azonban 
főleg az RMDSZ irányából vizsgáljuk a fentebb említett kétoldalú viszonyt. 
9 Ezek közé a szereplők közé tartoznak mind az RMDSZ politikusai, mind az Ifjúság képviselői. 
10 A közte és az ifjúsági szervezetek/ifjúsági szervezetek vezetői közötti kölcsönhatás eredményeként. 
11 S ezzel egyúttal legitimálja is a külvilág felé. 
12 Keresem, hol jelenik még meg az ifjúság, mint szó, melyik fejezetben, milyen környezetben. 
13 „56. Az RMDSZ ifjúságpolitikájának tulajdonképpeni értelme azon feltételek megteremtésének előse- 
gítése, amelyek mellett ifjúságunk, társadalmi jelentőségének megfelelően vehet részt az ország politikai, 
társadalmi, gazdasági és kulturális életében. Az ifjúság társadalmi beilleszkedésének és hatótényezővé 
válásának záloga a sokoldalú, rugalmas képzés biztosítása, a tanulmányaikat folytató családalapító és 
pályakezdő fiatalok kiemelt anyagi-szociális támogatása. Természetesen a beilleszkedés elképzelhetetlen 
az anyanyelvű oktatás, a sajátos és korszerű identitástudat és a kulturális kibontakozás feltételeinek meg- 
teremtése nélkül.” 1990-es program, RMDSZ CD. 
14 „Következésképpen a Szövetség egybefog minden olyan érdekvédelmi, tudományos, vallási, szakmai, 
gazdasági, művelődési, ifjúsági, társadalmi vagy akár politikai platform-jellegű tömörülést, amely 
elfogadja az RMDSZ programját, és kész együttműködni vele a közösen vállalt társadalmi és nemzeti 
célok valóra váltása érdekében.” 1990-es program, RMDSZ CD. 
15 „Ezen az alapon társulnak az RMDSZ-ben a célrendszerét elfogadó politikai, gazdasági, tudományos, 
szakmai, kulturális, vallási, ifjúsági és más szervezetek.” 1991-es program RMDSZ CD. 
16 „12. A diákok számára felajánlott ösztöndíjak elosztásakor az egyetlen kritérium az alkalmasság 
legyen. A Bolyai Társaság döntsön pályázati alapon a felajánlott ösztöndíjak felhasználásáról illetve 
odaítéléséről. A Bolyai Társaságban az ifjúsági, illetve diákszervezetek kollektív tagként részt vesznek 
az ösztöndíjak elosztásában.” 1991-es program RMDSZ CD. 
17 „Az érdekvédelemben és a közképviseletben az RMDSZ-nek társult tagjai a programját elfogadó 
gazdasági, tudományos, szakmai, művelődési, vallási, ifjúsági, stb. szervezetek, amelyek részt vesznek a 
saját területükhöz tartozó döntések kidolgozásában és meghozatalában.” 1993-es program RMDSZ CD. 
18 „12. A diákok számára felajánlott ösztöndíjak elosztásakor az egyetlen követelmény az alkalmasság 
legyen. A Bolyai Társaság és az RMPSZ dönt pályázati alapon a felajánlott ösztöndíjak felhasználásáról 
és odaítéléséről. A Bolyai Társaságban az ifjúsági, illetve diákszervezetek részt vesznek az ösztöndíjak 
elosztásában.” 1993-es program, RMDSZ CD. 
19 „Az érdekvédelemben és a közképviseletben az RMDSZ-nek társult tagjai valamint kollektív tagok a 
programját elfogadó gazdasági, tudományos, szakmai, kulturális, vallási, ifjúsági stb. szervezetek, ame- 
lyek részt vesznek a saját területükhöz tartozó döntések kidolgozásában és meghozatalában.” 1995-ös 
program, RMDSZ CD. 
20 „4. Annak érdekében, hogy az identitásunk megőrzéséhez és gazdasági, szociális, kulturális életünk 
fellendítéséhez nélkülözhetetlen értelmiség szülőföldjén maradjon, kiállunk az itthon tanuló főiskolai és 
egyetemi ifjúság érdekeiért, azért, hogy tanulmányaik alatt megfelelő ösztöndíjak alapításával saját 
erőnkből is támogassuk őket. Ugyancsak szorgalmazzuk a helyi társadalmi erőfeszítéseket, ilyen irányú 
önkormányzati programok beindítását.” 1995-ös program, RMDSZ CD. 
21 „Az érdekvédelemben és a közképviseletben az RMDSZ-nek társult tagjai valamint területi 
szervezetei, pártjai és platformjai a programját elfogadó gazdasági, tudományos, szakmai, kulturális, 
vallási, ifjúsági stb. szervezetek, amelyek részt vesznek a saját területükhöz tartozó döntések 
kidolgozásában és meghozatalában.” 1997-es program, RMDSZ CD. 
22 „A faluturizmus, gyógy- és ifjúsági turizmus kiemelt fejlesztése.” RMDSZ-program 1997, RMDSZ CD. 
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23 „4. Annak érdekében, hogy az identitásunk megőrzéséhez és gazdasági, szociális, kulturális életünk 
fellendítéséhez nélkülözhetetlen értelmiség szülőföldjén maradjon, kiállunk az itthon tanuló főiskolai és 
egyetemi ifjúság érdekeiért, azért, hogy tanulmányaik alatt megfelelő ösztöndíjak alapításával saját 
erőnkből is támogassuk őket. Ugyancsak szorgalmazzuk a helyi társadalmi erőfeszítéseket, ilyen irányú 
önkormányzati programok beindítását.” 1997-es program, RMDSZ CD. 
24 ,,e) A Szövetség támogatja az ifjúsági szervezetek aktív részvételét a helyhatósági választásokon és az 
általuk delegált jelöltek RMDSZ-listákon való indulását.” 1997-es program, RMDSZ CD . 
25 „Szociálpolitikai prioritásunk az ifjúság, a nagycsaládosok és a nyugdíjasok helyzetének javítása.” 
1997-es program, RMDSZ CD. 
26 „Az érdekvédelemben és a közképviseletben az RMDSZ területi szervezetei, platformjai és társult 
tagjai – a programját elfogadó politikai, gazdasági, tudományos, szakmai, kulturális, vallási, ifjúsági stb. 
szervezetek – részt vesznek a saját területükhöz tartozó döntések kidolgozásában.” 1999-es program, 
RMDSZ CD. 
27 „a faluturizmus, gyógy- és ifjúsági turizmus kiemelt fejlesztése.” 1999-es program, RMDSZ CD. 
28 „Annak érdekében, hogy az identitásunk megőrzéséhez és gazdasági, szociális, kulturális életünk fel- 
lendítéséhez nélkülözhetetlen értelmiség szülőföldjén maradjon, kiállunk az itthon tanuló főiskolai és 
egyetemi ifjúság érdekeiért, azért, hogy tanulmányaik alatt megfelelő ösztöndíjak alapításával saját 
erőnkből is támogassuk őket. Ugyancsak szorgalmazzuk a helyi társadalmi erőfeszítéseket, ilyen irányú 
önkormányzati programok beindítását.” 1999-es program, RMDSZ CD. 
29 „A Szövetség támogatja az ifjúsági szervezetek aktív részvételét a helyhatósági választásokon és az 
általuk delegált jelöltek RMDSZ-listákon való indulását.” 1999-es program, RMDSZ CD. 
30 „Szociálpolitikai prioritásunk az ifjúság, a nagycsaládosok és a nyugdíjasok helyzetének javítása.” 
1999 program, RMDSZ CD. 
31 „Az érdekvédelemben és a közképviseletben az RMDSZ területi szervezetei, platformjai és társult 
tagjai – a programját elfogadó politikai, gazdasági, tudományos, szakmai, kulturális, vallási, ifjúsági stb. 
szervezetek – részt vesznek a saját területükhöz tartozó döntések kidolgozásában.” 2003-as program 
32 „Bevezetni az ifjúsági és idős (nyugdíjas) turizmus támogatásának rendszerét.” 2003-as program. 
33 „A folyamatos értelmiség-utánpótlás biztosítása érdekében kiállunk a főiskolai és egyetemi ifjúság ér- 
dekeiért. Tanulmányaik alatt ösztöndíjak alapításával, saját erőnkből is támogatjuk őket.” 2003-as program. 
34 „Szorgalmazza, hogy a magyar nyelvű sajtó legalább nemzeti közösségünk lélekszámának megfelelő 
arányban részesüljön az e célra szánt hivatalos, kormányzati pénzforrásokból. Kiemelten támogatja a 
szórványban élő magyarság sajtótermékeit és a romániai magyar ifjúsági, kulturális, művészeti, irodal- 
mi, szakmai és tudományos sajtót.” 2003-as program. 
35 „Kiemelkedő jelentősége van az ifjúság fizikai, erkölcsi nevelésében.” 2003-as program. 
36 „Szociálpolitikai prioritásunk a nyugdíjasok, az ifjúság, a családok, a különlegesen hátrányos helyzet- 
ben lévő vagy jutott egyének, csoportok helyzetének felvállalása és segítése... 
Az ifjúság tekintetében fontosnak tartjuk: felmérni a munkaerőpiac fejlődési tendenciáit és ennek meg- 
felelő képzési programok kidolgozását; munkalehetőségek biztosítását pályakezdő fiatalok részére; 
olyan intézményes keret létrehozását, amely lehetőséget teremt a vállalkozók számára, hogy még a kép- 
zési folyamatban felmérjék a szamukra szükséges képzett munkaerőpiacot; egy hatékony információs 
hálózat létrehozását, amely naprakész adatokat szolgáltat a különböző szakmákban képzett vagy képzés 
alatt álló fiatalokról a vállalkozók számára; megfelelő lakáslehetőségek biztosítását állami és önkor- 
mányzati szinten, igénybe véve a létező külföldi pénzügyi támogatási lehetőségeket; olyan információs 
hálózat, illetve tájékoztató programok kidolgozását, amelyek ismertetik a létező vállalkozási (családi, 
kis- és középvállalkozások), pénzügyi támogatási lehetőségeket; különös figyelem fordítását a már 
nagykorúvá vált árvaházból kikerült fiatalokra, megélhetőségüket biztosító programok kidolgozását a 
civil társadalom bevonásával, lehetővé téve érvényesülésüket a társadalomban.” 2003-as program. 
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37 „Az önkormányzatoknak támogatások bevonásával egyszerre kell ösztönözniük az új lakások épí- 
tését és a meglévő állományok felújítását, hozzájárulva ezáltal elsősorban az ifjúság támogatásához és 
itthon maradásához, valamint a magyar pedagógusok számára szolgálati lakások biztosítása által, az 
oktatási színvonal növeléséhez.” 2003-as program. 
38 Minden kongresszusi programot az előző kongresszusi programhoz fogok hasonlítani. 
39 1990-es Program, RMDSZ CD. 
40 Lásd az 1990-ben idézett program 54. pontját. 
41 Nyolc tagja volt az Országos Elnökségnek: „Az elnökségi tagok közül négyet a politikai, gazdasági, 
társadalomszervezési és szervezési feladatkörre választanak. Egy tagot a székelység és csángó-magya- 
rok, egyet Közép-Erdély, egyet a Partium és Bánság területi szervezetei, egyet pedig az ifjúság küldöttei 
jelölnek.” Alapszabályzat 1991, RMDSZ CD. 
42 A következők képviselik a MISZSZ-t a KOT-ban 1991-ben: András Péter, Borbély Ernő, Dénes 
László, Demeter Attila, Korech Mária, Lázok János, Ráduly János, Szabó Botond, Tar Gyöngyi, 
Ungureanu László, Ungvári Imre, Veress Ernő. 
43 Program 1993, RMDSZ CD. 
44 Alapszabályzat 1993, RMDSZ CD. 
45 Formálisan biztosan beszélhetünk a MISZSZ súlyának csökkenéséről. Ugyanakkor az, hogy a Képvi- 
selők Tanácsában az ifjúsági helyek most már két szervezet között oszlottak meg, nem jelentette auto- 
matikusan a MISZSZ súlyának csökkenését, hiszen ez attól is függött, hogy a MISZSZ-képviselőknek 
milyen személyes pozíciójuk vol: az RMDSZ-en belül. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 1993-ban 
alakul meg mind a Szabadelvű Kör, amelyben részt vesznek addig MISZSZ-ben tevékenykedő ismert 
személyiségek, mind később az Reform Tömörülés, amelyet tekinthetünk úgy is, mint a MISZSZ-ből 
kivált csoportosulás. Mindez, a MISZSZ Képviselő Tanácsi helyeinek csökkenésén túl, hozzájárulha- 
tott a MISZSZ politikai színtéren való szerepének csökkenéséhez. 
46 Program 1995, RMDSZ CD. 
47 Ez a mondat azt jelenti, hogy a MIT kizárólagos jogosítványokat kapott, illetve, hogy bármilyen 
szervezet, amely hozzá akart jutni az RMDSZ ifjúságnak szánt juttatatásaihoz, be kellett lépjen a MIT- 
be. Ahhoz, hogy ennek jelentőségéről bármifajta következtetést le tudjunk vonni, tudnunk kellene 
egyrészt azt, hogy milyen összegű juttatásokról volt szó, másrészt azt, hogy egy magyar ifjúsági szer- 
vezet, amely nem volt MIT tagszervezete, milyen más forrásokhoz juthatott hozzá. 
48 Program 1995, RMDSZ CD. 
49 Ezt az alapszabályzat végén, az átmeneti rendelkezések fejezeten belül szabályozzák most, míg ezelőtt a 
KOT, illetve KT-ről szóló fejezeten belül tették. Ez azzal van összefüggésben, hogy 1995-től kezdődő- 
en az SZKT a következőkből áll: „a szövetségi választások során megválasztott szövetségi képviselők”. 
50 A Szövetségi Egyeztető Tanács összetétele: g. társult ifjúsági és diákszervezetek 6 képviselője; 
Alapszabályzat 1995, RMDSZ CD 
51 Az RMDSZ együttműködése az ifjúság országos szövetségeivel önirányított szövetségek kapcsolata formájában 
valósul meg, a kölcsönös tisztelet alapján, szorosan együttműködve a felmerülő problémák megoldásában. Ugyanakkor 
helyi szinten a területi és helyi RMDSZ-szervezetek és az országos ifjúsági szervezetek között is hasonló kapcsolatot kell 
létesíteni. 1997-es program, RMDSZ CD. 
52 1999 Program, RMDSZ CD. 
53 Megváltozik a bevezető szövegrész a következőképpen: 
A romániai magyar ifjúság társadalmunk jövőjének meghatározó tényezője, közösségünk fennmaradá- 
sának, megújulásának és folytonosságának záloga. A szülőföldön való megmaradás egyéni és közösségi 
érték, a fiatal generáció nemzeti közösségünk sorsának felelős alakítója. A Romániai Magyar Demok- 
rata Szövetség szorgalmazza azon társadalmi, gazdasági és kulturális feltételek megteremtését, amelyek 
lehetővé teszik a fiatalok szülőföldön való boldogulását, érvényesülését. Ennek megvalósításában az 
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RMDSZ ez irányba szakosodott intézményei az ifjúsági szervezeteket stratégiai partnernek tekintik. A 
romániai magyar ifjúság érdekeinek képviselete közös cél. 

A fiatal nemzedék kinyilvánította, hogy felelősséget vállal és tevékenyen közreműködik az 
RMDSZ-szel a romániai magyarság megmaradásáért, gyarapodásáért folytatott érdekvédelmi tevékeny- 
ségében. Az RMDSZ vállalja, hogy felkarolja és támogatja az ifjúsági szervezetek által megfogalmazott 
minden olyan kezdeményezést és javaslatot, amelynek célja a romániai magyar fiatalság szülőföldön 
való megmaradása, életminőségének javítása, életesélyeinek növelése.” 
54 2003-as Alapszabályzat. 
55 D. AZ IFJÚSÁGI SZERVEZETEK KÉPVISELETE AZ RMDSZ TESTÜLETEIBEN 
41. A Szövetség tevékenységében aktív szerepet vállaló romániai magyar ifjúsági szervezetek képviselői 
az RMDSZ testületeiben tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyerhetnek. 
42. A mandátumot nyert ifjúsági szervezeteket képviselő személyek jogait és kötelezettségeit az 
RMDSZ és az ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsával való együttműködési megállapodás 
határozza meg. Az együttműködés alapfeltétele, hogy az illető országos testület, illetve a képviseletet 
nyert személyek elfogadják a Szövetség Alapszabályzatát és Programját. 
43. Területi szinten az ifjúsági szervezetek képviseletét a területi ifjúsági egyeztető tanácsok látják el. 
44. A Szövetség bármely szintjén képviseleti mandátumot nyert ifjúsági küldöttekre a Szövetség egyéni 
tagjaira vonatkozó képviseleti jogok és kötelezettségek alkalmazandók. 
45. Az országos ifjúsági szervezetek a Szövetséggel való viszonyukat meghatározó döntései 
érvényesek e szervezet területi, illetve helyi tagszervezeteik az illető területi vagy helyi 
RMDSZ-szel való viszonyukra is. 
46. A területi szervezetek tekintetében az ifjúság képviseletére vonatkozóan a 24. cikkely rendelkezései 
az irányadók. 
56 Az RMDSZ Programmódosító javaslatok című kongresszusra készült kiadványa szerint a prog- 
rammódosító bizottság a MIÉRT, OMDSZ, RODOSZ munkacsoportjának javaslata szerint készített 
szöveget javasolta elfogadásra, amit a Kongresszus elfogadott. 
57 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alapszabályzatban az ifjúsági szervezeteknek „adott” helyeket a 
különböző RMDSZ-struktúrákban a MIÉRT képviselői tölthetik fel, addig amíg ez a szerződés a 
MIÉRT és az RMDSZ között érvényben van. 
58 Együttműködési megállapodás a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Érte- 
kezlet között. 
59 Ezek merültek fel a magyar kisebbségi képviseletről készülő tézisem kutatásai során. 
60 Lásd pl. az alábbi interjúrészletet: „Mint MISZSZ, nem azt mondtuk, hogy itt az ifjúságot meg kell 
jeleníteni és itt mi leszünk az RMDSZ utánpótlása. ... És mi nem azt mondtuk, hogy mi a pionír és az 
ifjúság problémái, ez egy, úgy véltük, én úgy éreztem, hogy ez lesz az a társaság, aki nyelveket fog meg- 
tanulni vagy már esetleg tud, van szakmája, vagy megtanul valamit, és utána lesz újságíró, politikus, 
vagy egyebek, tehát valamihez ért, ez viszont kizárja azt, hogy mindenhez ért. Nem lovagoltuk meg azt, 
hogy ifjúság, mi azt mondtuk, hogy az a generáció vagyunk, akik nem voltunk párttagok, akik egyete- 
met végeztünk...” Interjú Csutak Istvánnal, Marosvásárhelyen, 2003. március 2. készítette Horváth 
Réka és Kádár Magor. 
61 Lásd pl. az alábbi interjúrészletet: „Ez végül is életkori hasonlóságra vezethető vissza, a Fidesz 
is egy generációs pártként indult, MISZSZ is egy generációs szervezet volt, és hasonló volt az 
életkor, az érdeklődési terület és gyakorlatilag az értékrend is közel járt, legalábbis a MISZSZ-es 
főguruknak az értékrendje az valahol klappolt, harmonizált a Fidesz-vezérkarnak az értékrendjé- 
vel és akkor volt ez a bálványosi folyamat, amely '90-ben indult és amely meghatározta a Fidesz 
és a MISZSZ majd később a Reformnak a kapcsolatát...” interjú Toró T. Tiborral, 2003. 03. 25. 
készítette Horváth Réka. 
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62 Gondolok itt olyanokra, mint Borboly Csaba, aki volt MAKOSZ-os, MIT-es, majd két MIT tag- 
szervezet felfüggesztésének indoklásában találkozhatunk vele: „1. A Küldöttgyűlés felfüggeszti a 
MAKOSZ és az ÁME MIT-tagságát, amíg ezen szervezetek vezetését a Borboly Csaba, Grünstein 
Szabolcs, Olti Ágoston, Korodi Attila, Kovács Richárd neve fémjelzi. 2. A MIT visszahívja a 
MAKOSZ és az ÁME képviselőit az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsából és a Szövetségi 
Egyeztető Tanácsból, valamint az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának Ifjúsági Szak- 
testületéből. 3. A MIT közreműködésével létrehozott budapesti külügyi irodát (Metszéspont iroda) 
a fent említett személyek ezentúl nem használhatják. 4. A MIT felkéri az Ifjúsági Szaktestületet, 
hogy ezen személyek által kezelt MAKOSZ, ÁME, AIK, KÖDAK Intézet által pályázott pénzössze- 
gek folyósítását vonja ellenőrzés alá. Az említett szervezetek számára megítélt támogatásokat csak 
az Ifjúsági Szaktestület felügyelete mellett vehetik igénybe. Ezért felkérjük az Illyés Közalapítványt, 
hogy a támogatásokat egy külön megadott számlára utalják át. Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, 
hogy az események ide jutottak, határozott döntésekre kényszerítve a tagszervezeteket. Meggyőző- 
désünk, hogy a középiskolás réteg, akárcsak a többi ifjúsági réteg, szerves részét képezi a romá- 
niai magyar ifjúságnak. Ennek szellemében továbbra is készek vagyunk együttműködni a demok- 
ratikus elvek szerint vezetett MAKOSZ-szal és ÁME-vel.” Ifi-Tájékoztató, RMDSZ Ügyvezető 
Elnökség – Ifjúsági Főosztály, 1998. július 1., 26. szám. RMDSZ CD. Borboly Csaba később, mint 
Hargita megyei tanácsos, és MIÉRT vezetőségi tag jelenik meg. Vagy Nagy Pált, illetve Tokos 
Pált, akik hosszú időszakon keresztül meghatározó személyiségek voltak a MISZSZ/MIT-ben. 
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Váry O. Péter 

A háromszéki magyar sajtó 
1989 után 

Az emberiség történelme képekkel kezdődött (sziklarajzok 
Ausztráliában, Altamirában, Lascaux-ban, a Szaharában), és 
képekkel is fejeződik be (televízió, internet). Rövidesen kiderül, 
hogy a betűírás, a nyomtatás és a könyv csupán rövid epizód volt 
a kultúra történetében. 

Ryszard Kapuscinski 

Elmetszett gyökerek 

Erdélyben az első magyar nyelvű hírlap 1790. április 3-án jelent meg,1 Hoch- 
meister Márton nagyszebeni nyomdász kapott kiadására engedélyt. Az Erdélyi Magyar 
Hírvivő az anyanyelv használatával és népszerűsítésével sokat foglalkozó lap2 előbb 
Szebenben, majd az erdélyi kormányzati szerveknek a kincses városba való költözé- 
sét követően Kolozsváron látott napvilágot – ezután azonban már csak rövid ideig, 
mert az itteni nyomdászok össztüzet indítottak ellene, az országgyűlési rendeket is 
megnyerték támadásuknak s így nem egészen egy évre megjelenése után, 1791. janu- 
ár 18-án betiltották. Az 1790-es dátumhoz képest meglehetősen későre, csak 1849- 
ben jelenik meg az első Háromszéken nyomtatott újság, és ennek kezdeményezője 
sem háromszéki (bár a székelyek nagy tisztelője): Bem apó ösztönzésére indul két 
hadilap a Székelyföldön,3 előbb Csíkszeredában 1849. május 27-én a Hadi Lap (Csíki 
Gyutacs című mellékletével) Bíró Sándor honvéd százados szerkesztésében, majd 
Kézdivásárhelyen 1849. június 7-én a Székely Hírmondó, Fogarasi János szerkesztésé- 
ben. Ez utóbbit – mert hiszen azodáig Háromszéken még nyomdagép sem létezett – 
Bem saját, Debrecenből hozott tábori nyomdáján készítették; az első lapszám beve- 
zetőjében a szerkesztő így ír az adományról: „Kézdivásárhely, melly honvédelmi 
tekintetben annyit áldozott, mennyinél népességéhez képest egy város sem többet, hű 
küzdelmei jutalmául nyeré Erdély szabadítójától, Bem altábornagy úrtól, e nyomdát.” 
A Székely Hírmondónak mindössze négy száma4 jelent meg június 17-ig, és az utókor 
számára csupán egyetlen teljes sorozata, valamint egy csonka gyűjteménye ismeretes.5 

Az első háromszéki nyomdát az oroszok betörése elől Csíkba menekítették, később 
visszakerült Kézdivásárhelyre, ma a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonában van. 
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A háromszéki sajtókiadványok életében hosszas kényszerszünet következett: a 
kiegyezésig semmi sem jelenhetett meg a térségben (sőt, 1867 elején egész Erdélynek 
mindössze négy magyar nyelvű hírlapja és folyóirata volt: a Kolozsvárt megjelenő 
Kolozsvári Közlöny, Korunk, Keresztény Magvető és a Marosvásárhelyen kiadott Székely 
Néplap)6 és még azután is évekig kellett várniuk a háromszékieknek saját lapjuk meg- 
jelenésére. Csak a 19. század utolsó évtizedeiben nyílt lehetőség újabb lapok kiadásá- 
ra. Ekkortól két város is pályázik Háromszék szellemi központjának címére: Sepsi- 
szentgyörgy és Kézdivásárhely. Mindkét város folyamatosan ad ki lapokat. 

Sepsiszentgyörgyön 1878-ban indult a Háromszék című politikai hetilap; 1875- 
ben ide költözött a Brassóban egy évvel korábban beindított Nemere, melynek utódja 
lett 1882-től 1906-ig a Székely Nemzet, majd 1906-tól 1918-ig a Székely Nép nevű újság; 
ugyancsak a 19. században, 1884-ben indult a rövid ideig élő Nemere Határszéli Közlöny; 
1902-ben újabb lap indult, a két évfolyamot megért Háromszéki Híradó, majd 1906-ban 
az első világháború végéig megjelenő Független Székelység. 

Kézdivásárhelyen 1879-ben indult a Kézdivásárhely és Környéke című társadalmi, 
szépirodalmi és közgazdasági hetilap, mely a következő évtől kezdődően – „a közó- 
haj következtében” – Székely Közlöny néven, majd 1882-től 1906-ig Székelyföld címmel 
jelent meg; 1893-ban új független lap indul Székely Híradó néven, Csík és Udvarhely 
megyékben is voltak társszerkesztői, de 1895 elején megszűnik; 1904-ben jelenik meg 
a Székely Újság, 1906-ban Székely Hírlap néven alakul újabb hetilap. Rövid életű volt az 
1910-ben alapított Székely Munkapárt, egy év múlva beolvadt a sepsiszentgyörgyi 
Székely Népbe. Végül 1912-ben jelenik meg a Háromszékmegyei Népoktatás, ám a háború 
miatt ez is hamar megszűnik. 

Ebben a korszakban a két városhoz képest „vidék”-nek nevezhető háromszéki 
településeken is kezdenek megjelenni sajtókiadványok: 1907-ben a Sepsiszentgyör- 
gyön megjelenő öt hírlap és egy folyóirat, illetve a Kézdivásárhelyen megjelenő négy 
hírlap és egy folyóirat mellett Angyaloson egy, már harmadik éve működő gazdasági 
szaklap, Baróton az 1903-ban indított Erdővidék nevű hírlap jelenik meg,7 illetve Ika- 
falván a Gyertyafény.8 1906 a történészek által „hosszú 19. század”-nak nevezett kor 
sajtótermékenység szempontjából a legkiemelkedőbb esztendeje: Magyarországon 
összesen 2292, ebből Erdélyben 165 sajtótermék lát napvilágot. 

Az első világháború után9 eléggé nehézkesen indul újra a lapkiadás Háromszé- 
ken, a sepsiszentgyörgyi Székely Nép áll legelőbb lábra, 1919-től folyamatosan jelenik 
meg 1944-ig, előbb hetente, kétszer (csütörtökön és vasárnap), majd 1932-től csak va- 
sárnaponként. Ugyancsak 1919-ben újraindul a kézdivásárhelyi Székely Újság is, mint 
„Kézdivásárhely és Vidéke Gazdasági Egyesületének hivatalos lapja”, és szintén 
1944-ig áll fenn. Az „első román világ” alatt Sepsiszentgyörgyön megjelentek még: 
1923–25 között a Haladás politikai hetilap, 1925-től újra a Nemere, ezúttal gazdaságpo- 
litikai, társadalmi és közgazdasági hetilapként, ugyancsak 1925-ben indítják újra „pár- 
tonkívüli politikai hetilap”-ként az ezúttal csupán egy évig „élő”, az első világháború 
végén megszűnt Független Székelységet; ennél jóval rövidebb pályát futott be a Három- 
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széki Lapok, 1927 folyamán 13 lapszáma jelent meg. Hosszabb életűnek bizonyult a 
Délkelet című politikai és társadalmi hetilap, 1929-től 1931-ig jelent meg, míg az 
Igazság nevű független székelyföldi politikai hetilap már csak 1935 decembere és 1936 
decembere között került kiadásra. Emellett az időszak sajtójához tartozik az 1922 – 
23 folyamán megjelenő kétnyelvű (román és magyar) Háromszékvármegye Hivatalos 
Lapja, illetve ennek utódja, az 1925 karácsonyáig megjelenő Értesítő a háromszékvár- 
megye hivatalos lapjában megjelent közérdekű határozatok, rendeletek és közleményekről. És 
ebben a korszakban jelenik meg az első sepsiszentgyörgyi egyházi sajtókiadvány is, 
Üzenet néven a református egyházközség gyülekezeti havilapja, 1933 – 40 között. 

Kézdivásárhely időszaki sajtója az interbellum alatt másként alakult, mint Sepsi- 
szentgyörgyön. Egyházi kiadvány már 1920-ban indul, a Konfirmáltak Egyesülete 
Legyen Világosság néven ad ki gyülekezeti tudósítót. Az első világháború előtti lapok 
némelyike itt is feléled, de késéssel: a Székelyföld csak 1931-ben, igaz, 1938-ig folyama- 
tosan megjelenik; a politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilapként 
1924-ben újrainduló Székely Hírlap pedig egy év múlva beleolvad a Székely Újságba. A 
Székely Polgár nevű politikai hetilap 1925-ben indul, de csupán másfél éven át jelenik 
meg. Érdekes jelenség zajlik az 1920-as években Kézdivásárhelyen: a céhes városban 
„szünidőző tanuló-ifjúság” alkalmi vicclapokat jelentet meg: ’21-ben Burung, ’22-ben 
Cseszle, ’23-ban Csiri-Csáré néven (ez utóbbit már a „végzett ifjúság” szerkeszti), majd 
’26-ban Mejjpor címmel a szünidőző egyetemi hallgatókon a sor az alkalmi vicclapkia- 
dásban. E négy kiadvány egyféle hagyományt is teremtett, amennyiben 1928-ban a 
K.S.E. [Kézdivásárhelyi Sport Egylet] Glicsu néven alkalmi vicclapot, 1933-ban pedig 
a K.S.E. tribün-avatásakor Dugó címmel „alkalmi viccárjegyzék”-et jelentet meg. És 
Kézdivásárhely a sajtótörténet szempontjából még azért is érdekes, mert itt jelent 
meg 1920-tól 1924-ig a Székely Méhész nevű méhgazdasági szaklap, az „Udvarhelyvár- 
megyei Méhészegyesület, a nagyváradi Dzierzon-méhészet, a székelyföldi Méhésze- 
gyesületek és körök, valamint a székelyföldi méhészeti szövetkezetek hivatalos lapja”. 

Háromszéken az 1940-ig terjedő időszakban a két „sajtóközpont” mellett még 
Baróton jelent meg újság, az Erdővidéki Hírlap 1925 végétől 1938 közepéig, az utolsó 
években már román alcímmel. 

Minden várakozás ellenére, az „utolsó magyar világ” egyáltalán nem gazdag 
magyar sajtókiadványokban.10 Sepsiszentgyörgyön „civil” lapként csupán a Székely 
Nép független politikai hetilap jelenik meg folyamatosan 1944-ig (1942-től Hétfői Szé- 
kely Nép néven melléklete is volt), emellett 1941-től a Háromszék Vármegye Hivatalos 
Lapja, egy év múlva ennek melléklete, a Háromszék Vármegye Tűzrendészeti Értesítője 
jelenik meg, illetve egyetlen megjelenés erejéig itt adják ki az Erdélyi Gazda kiegészítő- 
jét, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület V. kerület, Csík- és Háromszék vármegyék kiren- 
deltsége, Háromszék vármegyei Gazdasági Egyesület és szakosztályai Gazdasági Értesítője című 
kiadványt. Ezek mellett majdhogy kuriózum az 1944 márciusában egyetlen lapszámot 
megért Fényszóró című tábori újság, mely „belső használatra” – azaz csupán a honvé- 
dek számára – készült a B tábor parancsnokságán. Kézdivásárhely még rosszabb 
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helyzetben volt, a korszakot mindössze egyetlen hetilappal, a Székely Újsággal kellett 
átvészelnie. 

A második világháború végétől a kommunista hatalomátvételig terjedő időszak 
sem kedvezett a lapkiadásnak, Sepsiszentgyörgyön rövid ideig az Új Székely Nép poli- 
tikai hetilap jelent meg, illetve a napilapnak induló Dolgozók Szava, mely indulása után 
egy hónappal heti megjelenésre váltott át, majd néhány hónap múlva címét is Szabad- 
ságra változtatta, ezután pedig hamarosan megszűnt. Az egyházi sajtó viszonylagos 
térhódítása jellemző ezekre az esztendőkre, Sepsiszentgyörgyön a római katolikus 
plébánia indítja 1945-ben a Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósítót, a Székelyföldi Evangéli- 
kus Missziói Egyházközség 1946-ban a Magvető című értesítőt, Kézdivásárhelyen pe- 
dig a csupán egyetlen kiadást megért Római Katolikus Plébánia Híradója jelent meg. 

Ínséges időszak következik, a ’40-es évek vége – ’50-es évek eleje teljességgel 
„lapmentes”, hacsak nem soroljuk ide a kétnyelvű Háromszékvármegye Hivatalos Lapját, 
vagy az ugyancsak kétnyelvű, Körrendelet címen kiadott tanfelügyelőségi közlönyt, eset- 
leg a Tömegsport nevű, a Sepsi rajoni testnevelési sportunió szervező bizottságának hír- 
adóját. Ezekben az években egyetlen üdítő kivétel létezett Háromszék-szerte, a nagy- 
ajtai Kuttlik Rudolf „örökös sportbarát” szerkesztette az erdővidéki nagyközségben 
1946 – 57 között az előbb kézzel írott, majd stencilezett példányait a Nagyajtai Sport 
című, hetente kétszer megjelenő lapnak. 

A kommunista propaganda az ’50-es évek végén „üti fel a fejét”, 1957–58 fo- 
lyamán jelenik meg A Bőség Útja hangzatos címmel a Román Munkáspárt Sepsiszent- 
györgy és Kézdivásárhely rajoni bizottságának közös híradója. Majd ismét hosszú 
hallgatás következik, mígnem a ’60-as évek végén a diáklapok törik meg a csendet, 
ekkortól tömegesen jelennek meg: Sepsiszentgyörgyön az Aurora, a Gyökerek, a Sirius, 
Kézdivásárhelyen a Csermely, Diákszó, Üzen az Iskola, Horizont, Rügyek, Osztálytükör, 
Ébredés, Baróton az Életünk és az Iránytű, Kovásznán a Mi. Ezek a – zömében két- 
nyelvű – diáklapok azonban nem voltak hosszú életűek (a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium lapját, a Gyökereket kivéve), lévén, hogy csak látszólag voltak ártal- 
matlanok, hiszen egy szellemiséget alakítottak ki, egyféle mozgalmat indítottak el. 

A ’70-es, ’80-as évek a röplapok és villámújságok, illetve a szaklapoknak álcázott 
propagandalapok korszaka. Jellemző címek (a teljesség és a kronológiai sorrend igé- 
nye nélkül): Sepsiszentgyörgyön az Agitátor, Állattenyésztők, Aratás, Építők, Fiatal Szív- 
vel, Gazdasági Híradó, Gépgyártók, A pártmunka szolgálatában, Kalász, Kovásznai Fiatalok, 
Mindent a termésért, mindent a helyreállításért, A munka dicsérete, Műszaki-tudományos alko- 
tómunka, Ősz, A pártpropaganda és a politikai tömegmunka számára, Új gazdasági-pénzügyi 
mechanizmus; Kézdivásárhelyen a Fások, Vasas; Csernátonban a Csernátoni Répatermesz- 
tők; Köpecen az Erdővidéki Bányász, majd Bányász; Nyujtódon a Nyújtódi Búzatermesz- 
tők, stb. Ezekben az években csak elvétve jelenhettek meg kulturális jellegű kiadvá- 
nyok, ezek is csak alkalomhoz kötötten (Bálványos címen az 1971-es és ’72-es folklór- 
fesztiválok tiszteletére, Kollokvium címen az 1978-as és 1980-as színházi kollokviu- 
mokkal kapcsolatosan), tényleges szaklapok szintúgy (Atom címmel Kézdivásárhelyen 
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jelent meg a ’70-es évek elején természettudományi szemle). Ekkor is akad kivétel, a 
Csernátoni Füzetek, azonban nem a nagyközönségnek szánt kiadványként.11 

A közel negyed százada saját hírlap nélkül maradt Háromszéken az 1968-as 
megyésítés „segített”: 1968 február 24-én jelent meg a Megyei Tükör, alcíme szerint a 
RKP [Román Kommunista Párt] Kovászna megyei bizottsága és a megyei néptanács 
lapja. Indulásakor hetilap, 1976. június 1-től napilap. Üdvös vállalkozása volt a lapnak 
az 1977 márciusa – 1986 júniusa között kereken egy tucat kiadást megért, rendszerte- 
lenül megjelenő Fórum „politikai, társadalmi, művészeti”, valójában leginkább irodal- 
mi jellegű melléklet. Az utolsó Megyei Tükör, az 5563. sorszámot viselő lapszám 1989. 
december 22-én jelent meg. E korszak jellemzője, hogy bár a Ceaușescu-rezsim nem 
szándékozott egyetlen politikai napilapot sem megszüntetni (miért is, hiszen rendsze- 
rét szolgálta ki valamennyi) az erdélyi magyarság makacsul ragaszkodott a nyomtatott 
betűhöz: részint abban a tévhitben élvén, hogy ha nem veszi/rendeli meg, megszűnik 
a lap, de leginkább azért – legalábbis a Megyei Tükör esetében –, mert a sorok között 
olvasva megtalálta azt, amiről beszélni nem szabadott. Főként ennek köszönhető, 
hogy a Megyei Tükör előfizetési száma meghaladta a tízezret. 

E hosszas történelmi felvezető célja kettős: bemutatni a második világháború 
végeztével megszakadó gazdag háromszéki lapkiadási hagyományt, illetve annak a pil- 
lanatnyi helyzetnek az érzékeltetése, mely a rendszerváltáskor bekövetkezett: a sajtó- 
szabadság eljövetelével csupán maroknyi tapasztalt újságíró élt Háromszéken (azokat 
ugyanis, akik a röp- és villámlapokat írták, még az akkori „normák” szerint sem sorol- 
ták az újságírók közé). Ez a tény azonban nem befolyásolta negatívan az 1990-ben 
poraiból feléledő lapkiadást, sőt, akár az ellenkezőjét is állíthatjuk: a „tiszta” emberek, 
szerkesztési és műfajelméleti ismeretek nélkül ugyan, de határtalan lelkesedéssel és 
még több hittel – a ’80-as évek diáklapjai jó „előneveldének” bizonyultak! – vágtak 
bele a lapcsinálásba. A ’90-es évek elején izgalmas közéleti és szaklapok jelentek meg 
garmadával – fennmaradni azonban igen kevés tudott közülük. 

Az alábbiakban kísérletet teszek az 1989. december 22. utáni háromszéki magyar 
(írott) sajtó bemutatására. 2003. elejéig száznál több kiadvány látott napvilágot a me- 
gyében, igen sok közülük a féltucatnyi megjelenést sem érhette meg. Teljes, minden 
lapot ismertető tanulmányt fölöttébb nehéz lett volna készíteni, azon egyszerű oknál 
fogva, hogy a legilletékesebb gyűjtőhely, a Kovászna Megyei Könyvtár újság- és fo- 
lyóiratállománya fölöttébb szegényes. Részint, mert a nyomtatványok, hang- és kép- 
anyagok letétét – az ún. köteles példányt – szabályozó 111-es törvény későre, csak 
1995 végén jelent meg, s főként a ’90-es évek elején a szerkesztők, lapkiadók közül 
csak kevesen figyeltek arra, hogy lapjuk ne csupán a célközönséghez jusson el, hanem 
az utókornak is maradjon belőle mutatványpéldány. Továbbá a jogszabály megjelené- 
se óta sem minden kiadó tesz eleget az immár törvényes kötelezettségének.12 A ’90-es 
évek elején indított sajtókiadványok jó része tehát nem jutott el sem a nemzeti, sem a 
megyei könyvtárakba, ezek felkutatása szinte lehetetlen helyzet elé állítja a sajtóbib- 
liográfiával vagy sajtótörténettel foglalkozókat.13 A Kovászna Megyei Könyvtárban a 
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Kuszálik által jegyzett címeknek14 mindössze kétharmada található meg, a kollekciók 
jelentős része hiányos.15 

Tintapacnis szárnybontogatás 

A szakbeosztás szerinti kategorizálás, de az ésszerűség is úgy kéri, hogy ismer- 
tetőnket a gyermek- és ifjúsági lapokkal kezdjük, ezen belül is az általános iskolák és 
gimnáziumok lapjaival. A diáklapokról megoszlanak a vélemények, sokak szerint 
nincs is helyük a sajtótörténetben. Információhordozó értékük azonban kétségbevon- 
hatatlan, ha nem másért, hát emiatt nem hagyhatóak figyelmen kívül. Emellett a túl- 
zottan elméleti, az interdiszciplinaritást bár jelzés erejéig sem megengedő tanrendben 
egyfajta mozgásszabadságot tesz lehetővé a diákoknak, kilépést a szürkeségből. E fel- 
ismerés lehet az alapja, hogy különféle civil szervezetek támogatást biztosítanak a 
diáklapok kiadására; és ez az oka annak is, hogy a 2002/2003-as tanévtől kezdődően 
a sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceum drámatanszékén a szakórák sorába a színész- 
mesterség, drámai gyakorlat, beszédtechnika, művészi beszéd, canto, tánc és ritmika, 
bábképzés, rendezői gyakorlat, színháztörténet, zeneelmélet, világirodalom, drámael- 
mélet mellé felvették az újságírást is. És még egy nyomós érv: miként a ’90-es évek 
elején indult újságok szerkesztői közt sok olyan név fordul elő, melyek a ’70-es, ’80-as 
években létezett diáklapok kolofonjaiban is megtalálhatóak voltak, úgy a ’90-es évek 
közepére-végére felnövő újságírói nemzedék tagjainak java része is középiskolás ko- 
rában kóstolt bele a mesterségbe. 

A diáklapokra sajátos, diákszlenges nyelvezetük mellett a rendszertelen megje- 
lenés (és a bibliográfusokat kétségbeejtő sorszámozás) jellemző. Tartalmukat illetően 
többnyire csak az adott iskolai történéseket reagálják le, de előfordul az is, hogy figye- 
lemmel követik a más iskolák életét: a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum leg- 
hosszabb pályafutást megért lapja, a Bakancs a három M híreit (Mikes, Mikó, Művé- 
szeti) rendszeresen közli. És ugyancsak jellemző e lapokra, hogy csak néhány évet 
„élnek”, többnyire addig, ameddig az alapító szerkesztői gárda elhagyja az iskolát: ez- 
után egy következő társaság már új néven indít lapot. Természetesen, ez alól is van 
kivétel, a már említett Bakancs például, amely 1993-as alapítása óta kisebb-nagyobb 
kihagyásokkal mai napig megjelenik. 

Sepsiszentgyörgy legnagyobb múltú tanodája a Székely Mikó Kollégium, lap- 
kiadás szempontjából viszont a Mikes Kelemen Líceum a jelentősebb. Első diáklapja 
már 1991 februárjában megjelenik, Tiszta Lappal címen, de már a következő tanévben 
egy másik nemzedék Hideg Zuhany néven indít lapot, ugyanattól a tanévtől jelenik meg 
a Khm „cenzúrázatlan és független diáksági torokköszörülés” is, majd egy év eltolódás- 
sal a Fogak, s valamikor ebben az időszakban még a Pepita nevű lap is. E lapkísérletek, 
még a számítógépes tördelés előtti „hőskorszakból”, kérészéletűek voltak, viszont 
előkészítették a terepet az 1993 márciusában megjelenő Bakancsnak, amely a diákla- 
pok kategóriában dicséretesen hosszú pályát futott be. 
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A Székely Mikó Kollégium diákjai sem adhatták alább a rivális iskolabeli tár- 
saiknál, ezenkívül az ódon iskolában mindig is ragaszkodtak a hagyományápoláshoz 
(esetünkben az 1966 – 1980 között megjelent Gyökerek nevű iskolai folyóirat az alap). 
A Szellem néven az 1990/91-es tanévben indítanak lapot ’91 februárjában. A lap vi- 
szonylag sokáig él, a mindenkori szerkesztőcsapat időnként változtat rajta (az érett- 
ségiző nemzedék „búcsúszám”-ot is kiad), A Szellem Szelleme névváltozattal is kísérle- 
teznek, egy évet szünetel a lap, 1997 őszén újraindul. Már pályafutása alatt verseny- 
társa is akad, Mikólógia néven. 1992-ben indul egy másik diákújság a Mikóban, az első 
szám beköszöntő írása szerint: „Az a gondolat, hogy egy újszerű diáklapot indítsunk, 
már az év elejétől foglalkoztatott. (...) Azon a nagyfokú passzivitáson, amely az isko- 
la légkörében eluralkodott, változtatni szeretnénk.” Hiába azonban a majdani olvasó- 
tábort csalogató kezdeményezések (a lap névadására pályázatot írtak ki, ugyancsak az 
első szám beköszöntője szerint: „a több mint negyven címjavaslat felülmúlta elvárá- 
sainkat.”; a következő tanévben kiadott első számban pedig egy felhívást is tesznek 
közzé: „a Mikólógia a Székely Mikó Kollégium diáklapja, amely át szándékszik venni 
A Szellem helyét a Mikós diákéletben. E vállalkozás sikerének érdekében kérjük a TI 
segítségeteket. Segíthettek azzal, hogy véleményeiteket, ötleteiteket (írásban), írásai- 
tokat eljuttatjátok...”), úgy tűnik, az iskola falai közt is a piacgazdaság szabályozza a 
lapok élettartamát: a Mikólógia megszűnt, A Szellem tovább élt. Ez utóbbi egyéves 
„kihagyása” alatt, 1996-ban jelent meg a Nagyszünet, indulásakor havi megjelenést 
ígérve – 1998 elejéig hét száma jelent meg. 

Sepsiszentgyörgyön a két nagy iskola mellett másutt is jelentek meg diáklapok. 
A Református Kollégiumban már alakulása után megszületett a Rebuló nevű, tartalmi- 
lag némileg a többi diáklaptól elütő (vallásosabb jellegű) kiadvány. A Művészeti Lí- 
ceum a korán elhunyt Baász Imre képzőművész 1992-es emlékkiállítása egyik festmé- 
nyének címét kölcsönözve, „Neked bohóc!” névvel jelentetett meg lapot, mely főként 
grafikai kivitelében tért el a többi diáklaptól (és időnként a fejléc alatti mottóval is: az 
1993-as 3-4 összevont szám szerint „mi vagyunk azok, akiktől óvtak szüleink”). A 
Perspektíva Szakközépiskola Huzat című lapját „készítik nem iskolakerülő diákok és 
diákpárti tanárok” – ehhez képest elég ritkán jelent meg, általában tanévenként két- 
szer; bár még így is jobb, mint a Mezőgazdasági Iskolacsoportnak a Pedagógusok 
Házával közösen tervezett, évharmadonkénti megjelenést ígérő Metamorfoze – Meta- 
morfózis című kétnyelvű lapja, melyből a mutatványszámon kívül több nem jelent meg. 
Végül egy érdekes vállalkozás a Váradi József Általános Iskola diákjainak Redőny című 
lapja: az eddig említett diákújságok mindenikét felső tagozatos diákok írták-szerkesz- 
tették, ezt azonban alsóbb osztályosok. Ami szerintük őket érdekelheti, arról írtak: 
természetről, általános műveltségről, érdekességekről, városukról, zenéről és zené- 
szekről, mindezt rengeteg rejtvénnyel, fejtörővel fűszerezve – kár, hogy a lap csak 
egyetlen kiadást ért meg. Hasonló vállalkozásba még Futásfalván vágtak bele, az otta- 
ni általános iskola akkori igazgatója, Salamon Ferenc irányításával az 1995/96-os tan- 
évtől Futár címmel jelenik meg a hagyományokkal, a falu múltjával foglalkozó, diákok 
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írta lap, illetve Kovásznán a kovászna-vajnafalvi kisiskolások indítottak havilapot A 
Pad Alatt címmel 2001 novemberében, a fél ív méretű lapocskát „szerkeszti a VI. C. 
osztály”. 

Kézdivásárhely igen szegényes diáklapok szintjén, a Nagy Mózes Líceum 1991- 
ben indított Isa című „időnkénti bohózat-lapján” kívül a bibliográfus még egy Mozaik 
című lapról tud. Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban már 1990 májusában 
indult Füles Hírek címmel diáklap, Baróton kicsit később, 1992-ben a Baróti Szabó 
Dávid Középiskolában született a Suli Lapi „tanármentes” diáklap, ugyanott és ugyan- 
abban az évben a csupán egy évfolyamot megért Jelzés. 

A szakbeosztás szerint ide sorolható még az Erdővidéki Természetbúvár, a baróti 
iskola természettudományi katedrájának kiadványa, a Cini (és egyszeri melléklapja, az 
Aranyeső), a sepsiszentgyörgyi Tanulók Klubja Fantázia Körének egykori, kézzel írott 
és sokszorosított kiadványa, a Mikes Kelemen Líceum Clio című honismereti lapja 
(mottója: „a székely nem tűrt, s nem tűr ellenséget”). És ide tartoznak a cserkészla- 
pok is: a Szt. József plébánia Szent György cserkészcsapatának Gyertyaláng című 
egykori értesítője, a Romániai Magyar Cserkészszövetség Tábortűz című, „Cserkészlap 
Isten, Haza és embertársak szolgálatára” mottójú havilapja (első száma 1991 júliusá- 
ban, a második – és máig utolsó – 2000 decemberében jelent meg; előzménye az 
ugyanezzel a címmel 1990-ben Csíkszeredában, egyetlen alkalommal megjelent kiad- 
vány); a MIT [Magyar Irodalmi Tábor] alkalmi, de csak 1991 – 93 között megjelent 
kiadványa, a Tábori Kis Lapi. 

E fejezetbe csak részint illik bele az egykori Jóbarát folytatása, a Cimbora: az 
előbb Bukarestben, majd 1993 decemberétől végérvényesen Sepsiszentgyörgyre köl- 
tözött, alcímét gyakran változtató (romániai magyar gyermekek képeslapja, romániai 
magyar diákok havilapja, kamaszok lapja, serdülő korúak lapja, irodalmi folyóirat 10 – 
14 éveseknek, irodalmi folyóirat 10–15 éveseknek) lapot felnőttek szerkesztik. A 
Cimbora viszontagságos pályát futott be, a ’90-es évek közepén-végén a rendszertelen 
megjelenés jellemezte, majd a Trisedes Press (1992-től a Cimbora kiadója) csődbe ju- 
tásával úgy tűnt, az 1922-ben Benedek Elek által alapított, legendás hírű lap utódja is 
dicstelen véget ér. A Cimbora Alapítvány azonban 2001 szeptemberétől ismét kiadja 
a lapot, ajándék melléklettel és a különféle korosztályoknak szánt olvasmányokat 
tartalmazó BiblioTéka sorozattal is meglepve olvasóit. A régi Cimbora hagyományait 
folytatva, rendkívül változatos és gazdag ismeretanyaggal, szép grafikai kivitelben él 
tovább a lap. 

Méltó zárszava a kapitulusnak a Csigalépcső nevű, szerkesztői által „képződmény”- 
nek becézett ifjúsági lap. A „ranglétrán” jónéhány fokkal felette helyezkedik el a diák- 
újságoknak. Nevét onnan kapta, hogy a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár hátsó 
traktusában székelt egykor: MADISZ-székházhoz csigalépcsőn lehet feljutni. A 2001. 
áprilisában, Szent György-napkor piacra dobott lap próbaszámának Bezörgető című 
vezércikkében így írnak a szerkesztők: „Itt van ez a folyóirat, amit éppen fellapozol, 
Kedves Olvasó. Még nem tudjuk pontosan – lévén ez a próbaszám –, hogy mi az, 
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vagy merre tart, de már elképzeléseink vannak e tekintetben. (...) Azzal azonban kie- 
gészítjük, hogy egy ifjúsági folyóiratnak van helye jelen pillanatban Háromszék-vi- 
szonylatban.” A Sepsiszentgyörgyön jelképpé lett rozsdás, kissé ingatag csigalépcsőt 
motívumként is kihasználják: ugyancsak a Bezörgetőben olvasható, hogy „a nemze- 
dék, amelyet megcélzunk kezdeményezésünkkel és amelyről hisszük, hogy szívesen 
veszi a lapot, olykor egy kicsit körbe-körbe forog és elszédül, mint egy csigalépcsőn. 
De haladni próbál, bár néha úgy érzi: a csiga is gyorsabban száguld, mint ő. Viszont 
ki mondta, hogy ez örök és megváltoztathatatlan állapot?” Az induláskor „havonta 
adagolt ifjúsági folyóirat” alcím már a második számtól „véletlenszerűen adagolt ifjú- 
sági folyóirat”-ra változott – és a lap jellegét a továbbiakban épp ez a véletlenszerűség 
határozza meg. Nemcsak a megjelenését illetően, hanem tartalmára vonatkozóan is. 
Az első lapszámban indított/tervezett rovatok közül a 2003 márciusában megjelent 
9. számban már csak igen kevés lelhető fel – jórészt azért, mert a lap nem egy szűken 
behatárolt szerkesztői gárdával dolgozik, munkatársai – a „bedolgozók” – állandóan 
változnak, kinőnek vagy csak egyszerűen elkerüli őket az ihlet a kéziratleadási határ- 
idő utolsó percéig. A Csigalépcső lapszámai többnyire tematikusak, az egyik lehetséges 
célközönség, az iskolások életében meghatározó eseményekhez, ezek hiányában év- 
szakhoz, vagy akár a város ünnepéhez kötött is lehet. Benne van minden, ami egy 
tizenéves végeit, húszas éveit élő ifjút érdekel: egy kis szex (nem a kitárulkozó stílus- 
ban), egy kis kábítószer (nem csábító módon), internet, környezetvédelem, kocsma- 
les, zene, színház, film, sport, pályázati figyelő, programajánló, stb. A Csigalépcső 
alkalmanként 500 példányban jelenik meg – Magyarországon nagyobb rá az igény, 
mint Erdélyben. 

Az igétől a szóig 

Az egyházi lapoknak Háromszéken nincs nagy múltjuk: lévén, hogy egyetlen 
felekezetnek sem volt és jelenleg sincs nagyobb régiót összefogó irányító szerve a 
megyében, a lapelőzményeik csak egy-egy kisközösség próbálkozásai voltak, a bennük 
közölt írások szigorúan az egyházi „műfajon” belül maradtak (imádságok, szentbe- 
szédek, intelmek, zsoltárok, egyházközségi hírek). Ilyen volt a Sepsiszentgyörgyi Egyházi 
Tudósító, és ilyen annak a több mint fél évszázaddal beszüntetése után feléledt – 1999- 
ben jelképesen, a feltámadás ünnepén jelent meg első száma – és mai napig is élő 
hasonnevű utódja; ilyen a Székelyföldi Evangélikus Misszói Egyháznak Háromszéki 
Kisharang címmel 1995-ben indított, kis formátumú levele is (az 1946-ban alapított 
Magvető értesítő utódja). 

A falvakon indított egyházi lapoknak azonban már nem csak tájékoztató, hanem 
közösségszervező szerepük is van/kellene hogy legyen. A Bitán 2003 januárjában a 
református egyház presbitériuma által Presbiter néven indított havilap első számában 
közölt beköszöntő szerint a lap „a gyülekezet elöljáróihoz kíván szólni. Az erősítést, a 
hitbeli növekedést, a nevelést tartja szem előtt.” Ellenben a Bitától néhány kilométer- 
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re nyugatra fekvő Angyaloson a pár évvel korábban, 2000 augusztusában az ugyan- 
csak a református gyülekezet által kiadott Torony című lap már indulásakor leszögezi: 
„azt szeretnénk, hogy lapunkat a falu minden lakosa magáénak tekintse”. És nem a 
földrajzi értelemben vett nyugat, nem is a korábbi indulás teszi a két lap közötti kü- 
lönbséget. A Torony csapatának hitvallása: „Amikor gyülekezeti lapunkat útnak indít- 
juk, akkor azt szeretnénk, ha – átvitt értelemben bár –, de a torony szerepét töltené 
be a falu életében: megtartaná (itt-tartaná), összekapcsolná – közelebb hozná –, figyel- 
meztetné, tájékoztatná híveinket, a falu népét.” Egyházainkra a lelkiek ápolásán túl 
mindig is történelmi feladat hárult: a nemzet megtartása bármilyen körülmények kö- 
zött. „E lap felkiáltójel mindannyiunknak, hogy tegyünk meg mindent a közös múlt- 
ból eredő közös jövőnkért” – jegyezte le a Toronyban Mátyás István lelkész. Csak a 
jelzés erejéig érdemes felemlíteni a Torony „határait”: a nyolcoldalas lapban egyházi, 
családi, ifjúsági, történelmi, irodalmi, tájékoztató rovatok találhatóak, emellett minden 
év végén az egyházközség számvetését mellékletként jelentetik meg, és a millenniumi 
falutalálkozóra is ünnepi különszámot adtak ki. 

Kakukktojás az egyházi lapok fejezetében a méltatlanul rövid pályát befutott 
kovásznai havilap, Az Ige. Alcíme szerint „református gyülekezeti lap” volt a már 1990 
áprilisában megjelent folyóirat, tartalmi határai azonban ennél sokkal tágasabbak vol- 
tak: valójában művelődési folyóirat volt már indulásától, a laptest nagy részét népraj- 
zi, történeti és helytörténeti, honismereti, irodalmi, képzőművészeti jellegű írások 
töltötték ki, állandó „szereplője” volt a folyóiratnak Kőrösi Csoma Sándor. Nem egé- 
szen egy évre indulása után Az Ige tematikus lapszámokkal jelentkezett: 1991 márciu- 
sában örök tavasz, örök forradalom..., majd Kőrösi Csoma Sándorra emlékezünk; 
iskoláinkért, megmaradásunkért; a család, létünk pillére; lelki egységben; Széchenyi – 
a legnagyobb magyar; a szorongatottság fényei; szeretettel – szeretetért; 150 év után 
is él (szintén Kőrösi Csoma Sándorral foglalkozó lapszám); visszatekintő; helytállás – 
hűséggel; és végül, az utolsó: emlékszám a lap szerkesztőjének, az 1993. február 7-én 
elhunyt Gazdáné Olosz Ellának emlékére. Csupán 24 lapszám adatott meg az 1990 
utáni háromszéki magyar sajtó egyik legjobb lapjának. 

Cél: egy szelet a tortából 

A különféle réteglapok: szakmai, érdekvédelmi, politikai csoportosulások kiad- 
ványainak palettája az 1990 utáni háromszéki sajtópiacon igen sokszínű, e lapokra 
leginkább a rövid élettartam jellemző. Közülük igen kevés tudott/tud hosszabb ideig 
megmaradni, gyökeret verni. Sokszor minden előzetes figyelmeztetés nélkül, alig né- 
hány lapszám megjelenése után, mikor esetleg már kezdene az olvasótáboruk alakul- 
ni, megszűnnek; olyan is akad, mely figyelmeztető jeleket ad le: ha hasábjain megjele- 
nik az olvasók kegyeiért való könyörgés, az a közelgő véget vetíti előre; ám a sajtópi- 
ac törvényei olykor kiszámíthatatlanok és majd minden esetben kegyetlenek16. Ráa- 
dásul a magyarországi hasonló jellegű kiadványok komoly konkurenciát jelentenek 
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(ugyanakkor ennek a jelenségnek a visszahatása nem, vagy csak elhanyagolható mér- 
tékben érzékelhető), a jobb minőségű grafikai kivitelük, a „magyar” jelző súlyosan 
nyomnak a latban – még akkor is, ha az igencsak lapos pénztárcájú erdélyi magyar 
csak egy-két hónapos késessel tudja megvásárolni a lapot (a remittendát viszonylag 
olcsón forgalmazzák az erdélyi lapterjesztők). Legtöbb kiadást azok a réteglapok ér- 
tek meg 1990 után, amelyek egy kis létszámú, zárt csoportosuláshoz szólanak: ezek az 
értesítők, hír-levelek általában „házi” kivitelezésű, ISSN-szám nélküli, 21. századi 
mércével mérve silány kivitelezésű lapocskák. 

A szaklapok között elsőként A Mi Kutyáink című, a Kovászna megyei ebtenyész- 
tők által 1990-ben kiadott kisméretű, 16 oldalas füzetecske jelent meg a piacon – és 
mindössze két kiadást ért meg. Tartalmát illetően semmi sem indokolta korai megszűn- 
tét: szerkesztői a kutya származásáról, állatbetegségekről írtak, a kutyafajok bemuta- 
tását indították el, kezdő kutyatartóknak szóló tanácsokat és kiképzési kislexikont is 
közöltek, de még arról is gondoskodtak, hogy a humor se hiányozzék a lapból – mind- 
ezek ellenére csupán a január – februári, és a március – áprilisi összevont számok 
(egyenként 1500-as példányszámban) jelentek meg. Az 1990 augusztusában indított, 
Szentkatolnán szerkesztett Lovasfutár lovasszaklap hosszabb ideig bírta a versenyt. Az 
eszmény, melynek jegyében fogant a lap, igen szép: „Lapunk, azonkívül, hogy kultúr- 
hordozó (gondolunk itt a lovaskultúrára) is szeretne lenni, szakírásokkal, állatorvosi 
tanácsokkal, sporteredmények közlésével szeretné kielégíteni az érdeklődőket, ugyan- 
akkor fenntartja magának azt a jogot, hogy «elképzelt» nevelő szerepével segítséget 
nyújtson egy jövőbeli új lovasnemzedék kialakításához.” Úgy tartják, a székely lovas 
nemzet – a Lovasfutár mégis csupán egy évet élt, összesen 13 lapszáma jelent meg. A 
szaksportolók is próbálkoztak lapkiadással, a Kung-Fu Karate ABC nevű, a harci mű- 
vészetek tömegtájékoztatási, történeti és oktatási lapja szintén 1990-ben jelent meg, a 
bibliográfus egy vagy két megjelent számáról tud, a megyei könyvtárban még mutató- 
ban sincs belőle. 

A jóval később, 2001 januárjában indult Közbirtokossági Hírvivő egy mélypont 
után a felszínre tudta verekedni magát. E lap előzmény nélküli: „A Közbirtokossági Hír- 
vivő mindeddig páratlan kezdeményezés a magyar sajtó palettáján, hiszen ilyen nevű 
és ilyen jellegű kiadvány még nem látott napvilágot. Közbirtokossági tagoknak még 
soha nem volt saját lapjuk, annak ellenére, hogy meglehetősen régi és számottevő tár- 
sadalmi rétegről van szó” áll az első szám Névfejtő című cikkében; Tamás Sándor 
parlamenti képviselő, lapigazgató pedig a folyóirat rendeltetéseként „a székelyföldi 
közbirtokosságok sajátos gondjainak ismertetését, érdekeinek megjelenítését, azok 
képviseletét” nevezi meg. Amaz említett mélypont után (az első 11 szám megjelené- 
sét több hónapos – anyagiak hiánya által okozott – kényszerszünet követte, a lap 
2002 szeptemberében indul újra) keserűen kell tudomásul venni, hogy célközönsége 
képtelen fenntartani,17 csak külső támogatások révén élhet tovább. De él, mert jóné- 
hány alapítvány felismerte jelentőségét. 
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Viszontagságos a gazdaemberek lapjának pályafutása: a 2001. áprilisában fura 
„konfigurációban” indult, füzet formátumú Vidék / Vidéki Gazda első számában még 
a Vidék rész a hangsúlyosabb, a 16 oldalból kilencet foglal el, majd – fejjel lefele szer- 
kesztésben – a Vidéki Gazda hét oldala következik. A Vidék (későbbi felcíme: közmű- 
velődés és helytörténet) a nagyon Sepsiszentgyörgy-centrikus Háromszéken kívánt a 
„vidék” közművelődésének lapja lenni (a kulturális élet mellett népszokásokat bemu- 
tató és helytörténeti írásokat tartalmazott, a fennmaradt részt a kikapcsolódásnak szen- 
telték szerkesztői), a Vidéki Gazda pedig indulásakor a „mezőgazdasági melléklet” 
alcímet kapta. Lassan-lassan a Vidék teret veszített a Vidéki Gazda javára, előbb fele- 
fele, aztán a Vidék hat, majd öt oldal lett a lap egyik felén, végül már négyoldalas be- 
tétlappá „süllyedt”, hogy aztán a hetedik lapszámból hiányozzék, a nyolcadikban még 
egy nyolcoldalas betétként hattyúdalát zengje, és ezzel végérvényesen eltűnjék. A kö- 
vetkező lapszámtól a lap kiadója is változik (Hargita Megyei Szarvasmarhatartó Egye- 
sületek Szövetsége, Gyergyószentmiklós), a szerkesztőség (változatlan felállásban) 
marad Sepsiszentgyörgyön. Ezentúl a Vidéki Gazda előlép Hargita, Kovászna és Ma- 
ros megyék mezőgazdasági információs és ismeretterjesztő lapjává. Az eleinte havi, 
majd kétheti megjelenésű lap 2002 áprilisától hetilappá alakul, külseje is megváltozik, 
a nyolcoldalas újság grafikai kivitele letisztul, változatos tartalmával a célközönség 
igényeinek igyekszik minél nagyobb mértékben eleget tenni. Hamarosan újabb válto- 
zás következik be, még az év októberétől a lap címet vált, a továbbiakban Agrárium 
néven jelenik meg 12 oldalon, és ezzel párhuzamosan megjelenik román nyelvű vál- 
tozata is – sorsfordító pillanat ez a háromszéki magyar sajtó életében, azidáig nem 
fordult elő, hogy magyar kiadó készítsen román társlapot. 

Az előbbi két lap szerencsés sorsában nem osztozhatott a Piac & Pénz című, 
„vállalkozók, menedzserek, üzletemberek bedekkere” (lapja). Az 1995-ben indult, 
előbb kétheti, majd heti rendszerességgel megjelenő kiadvány a kiszemelt célközönsé- 
gének szánt írásokat közölt: bankokkal és bankműveletekkel kapcsolatos információ- 
kat, informatikai, jogi, gazdaságpolitikai ismereteket, menedzsmenttel és marketinggel 
foglalkozó cikkeket, de kitért például az agrárgazdaságra is. Hogy a lapnak nem sike- 
rült eléggé népes olvasótábort toboroznia, az a 16. számától betétként jelentkező mű- 
sorújság mellékletből derül ki – és ugyanebben a lapszámban jelenik meg az első – 
Kuszálik szóhasználatával élve – vérátömlesztésért való jajongás is.18 Az első vész-jelt 
követi még számtalan, a főszerkesztő-csere sem segít a lapon: 1996. december 23-án 
jelenik meg utolsó száma, 37 megjelenés után bebizonyosodott: a vállalkozók, me- 
nedzserek, üzletemberek sem tudnak (akarnak?19) eltartani egy saját lapot. 

Teljesen más elítélés alá esnek a kis szakmai vagy más érdekcsoportok által kia- 
dott lapok: ezek többnyire attól függenek, hogy az illető közösségnek akad-e olyan 
lelkes és buzgó tagja (esetleg több is), aki/akik a lapszerkesztés háládatlan és fizetség 
nélkül való munkáját elvégezze/végezzék. Ha igen, akkor születhetnek olyan kiadvá- 
nyok, mint az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének Értesítője, majd ennek utódja, a Hír- 
hordó; a Műszaki és Természettudományi Hírmondó és utódja, a Háromszéki Műszaki Krónika 
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(eredeti írásmóddal: Háromszéki µszaki Kƍnika), az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá- 
nyos Társaság sepsiszentgyörgyi szervezetének negyedévenként megjelent lapja;20 a 
Garas nevű ASIMCOV Info, azaz a Kovászna megyei kis- és középvállalkozók szövet- 
ségének tájékoztatója; Fedezeti Pont, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat Junior Busi- 
ness Clubjának tájékoztató lapja; PRO-NET Hírlevél egy regionális program részeként, 
melynek célja „térségünk múzeumi vonatkozású kérdéseinek (gyűjtemények, tudomá- 
nyos munka és -rendezvények, stb.) áttekinthetővé tétele, az ilyen jellegű szellemi piac 
megteremtése”; Garaboncia, a Bao-Bao táborok alkalmi lapja vagy a Nemere Hírlevél, a 
Nemere Természetjáró Kör ugyancsak alkalmi lapja; Taní-Tani, a tanfelügyelőség és a 
Tanítók Házának évharmadonként megjelent pedagógusközlönye. Ide sorolhatók a 
szakszervezeti lapok: az Ergo az autóalkatrészgyárnál, illetve a Szakszervezeti Figyelő, az 
Egység Független Szabad Szakszervezet – a rendszerváltás előtti idők másik nagy 
sepsiszentgyörgyi monstrumának, a villanymotorokat és villamossági alkatrészeket 
gyártó vállalat érdekvédelmi szervezetének – párhuzamosan magyarul és románul is 
megjelenő kiadványa; ez utóbbiak közös vonása, hogy mindkettő a ’90-es évek elején 
indult (1990-ben, illetve 1991-ben), és csak nagyon kevés lapszámot értek meg (előb- 
bi egyet, utóbbi négyet). A „húzó ember” fontossága kiviláglik az alábbiakból: a ’91- 
ben a Szakszervezeti Figyelő: szerkesztő Kocs János villamos üzemmérnök ’95-ben, a 
sepsiszentgyörgyi városi tanács jogi bizottságának elnökeként A Rendszerváltás Szótára 
címen szerkeszti az önkormányzat Sepsiszentgyörgyi Hírnök című kiadványának mellék- 
letét, majd ’97 júniusától, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöki tisztsé- 
gébe való megválasztása után Városi Nyílt Lapok néven a városi szervezet (rendszerte- 
lenül megjelenő) időszakos tájékoztatóját szerkeszti (az egyetlen olyan lapot, melyre 
az úzussal ellentétben azt írták: szabadon másolható és terjeszthető). 

És ha már RMDSZ, akkor felemlíthetünk egy másik, egyedisége folytán Három- 
széken szintén kuriózumnak számító lapot: a Számadás nevű egyszemélyes beszámo- 
lót, melyben Tamás Sándor parlamenti képviselő választókerületének az érdekükben 
kifejtett tevékenységéről számol be. A lap ára: „egy jó szó”. Egy-egy kisközösség ké- 
szít még a saját kedvtelésére lapot, ilyen az idősek szabadidőközpontjának Remény- 
sugár című kiadványa („ez a havilap időseknek szól idősekről”), vagy a László Kálmán 
Gombászegyesület Gombahír című, szerény kivitelű hírlevele, illetve Moeszia – Erdélyi 
Gombász nevű frissen megjelent mikológiai kiadványa, egyben egyesületi évkönyve. 

Tortúra a karikatúráért 

A háromszéki sajtópiacon egyetlen helyi vicclap jelent meg 1990 után, s kálváriája 
kedvét szegte esetleges követőinek. Az Ötödik Kerék „székelyföldi független szabad- 
(idő) szatirikus lap”, majd nem egészen egy hónap múlva már csak „székelyföldi sza- 
bad(idő) hetilap” (később kéthetente jelent meg) első sorozata 1991 májusáig össze- 
sen 43 lapszámot ért meg, Pótkerék néven rejtvényfüzet mellékletet is kiadott, ám mi- 
re kiharcolhatta volna helyét a háromszéki olvasók körében, „ellehetetlenítették” lé- 
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tét: fel kellett függesztenie megjelenését. A szerkesztők még egyszer, 1997-ben meg- 
próbálkoztak a lap újraindításával, ekkor csak egyetlen lapszám elkészítésére futotta 
erejükből/lehetőségükből. Ennek Guruljunk nevetve, együtt című beköszöntőjében a 
kényszerszünetről így írnak: „Kisebb-nagyobb kitérővel megfoldoztak, így ennek kö- 
szönhetően újra gurulhatok. Igaz, nem tudni meddig, hiszen napjainkban zsebünket 
nem sok üzemanyag nyomja. A közel hat év alatt, amíg ültem foldozatlanul, sajnála- 
tos módon állapítottam meg, hogy az emberek egyre humortalanabbak lettek. (...) A 
nevettető szellemi táplálék (...) sok mindenre alkalmazható. Többek között arra, 
hogy az embert még meg is tudják érte ráncigálni. Ne ijedjenek meg, nem az olvasót, 
hanem aki írja, rajzolja, fényképezi, szerkeszti.” Ezzel az egy próbálkozással le is zár- 
ható a vicclapok fejezete. 

Sovány piac 

A vicclapokhoz képest sokkal népesebb az információs és reklámlapok palettá- 
ja – hogy a fejezet mégis a sovány piac címet kapta, az azzal magyarázható, hogy az 
ebbe a kategóriába tartozó kiadványok többnyire igen rövid pályát futottak be. Pró- 
bálkozás volt számtalan az elmúlt 14 esztendő folyamán, életképesnek azonban egyet- 
len reklámlap sem bizonyult. Épp sajátságos helyzetükből fakadóan: ugyan a hírla- 
pok, magazinok, stb. fő bevételi forrása is a reklám, de ezek esetében némi pénzt hoz 
a konyhára az előfizetés és szabadárusítás is; a reklámlapok viszont kizárólag csak a 
reklámokból és hirdetésekből élnek, az ilyen jellegű kiadványokat általában ingyen 
osztják szét az olvasók között. A reklámlapok rövidéletűségére tehát az a magyarázat, 
hogy kevés és nem túl gazdag a reklámozók „hada” (nincsenek például „multi” cégek 
a megyében), és ők is leginkább a nagyobb olvasottságú és megyeszerte terjesztett 
napilapoknak „adják el maguk”. 

Reklámlap kiadására, Háromszéken az első próbálkozások 1993-ban történtek, 
ekkor, rövid időn belül, két kiadvány is próbált helyet kiharcolni magának. A Direct 
kétnyelvű információs és hirdetési lap valamikor az év közepén jelenhetett meg (is- 
mét a bibliográfusokat kétségbeejtő hiányosságok: a megjelenések időpontja, a sor- 
számozás néha „lemarad”), fejlécén azt hirdetve: ingyenes. Egy az évi, augusztusi 
szám szerint terjesztik: Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton, Bodzafor- 
dulón, Kovásznán, a megye községeiben, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Ma- 
rosvásárhelyen, Brassóban. Rendszertelenül jelent meg ’93, ’94 folyamán, egy száma 
még ’95-ben is napvilágot látott. A Sepsi Info ingyenes információs reklámújság első és 
egyetlen száma szintén 1993-ban jelent meg, hogy pontosabban mikor, az kideríthe- 
tetlen. Az Express Market nevű ingyenes, kétnyelvű, csak Sepsiszentgyörgyön terjesz- 
tett reklámújságról azt sem lehet tudni, melyik évben tűnt fel, azt viszont szemérme- 
sen elárulja a lapot kiadó kft., hogy „megjelenik 10 000 példányban”. 1995 ismét a 
reklámújságok megjelenésének kedvező „évjárat”, ebben az esztendőben is két ilyen 
kiadvány hagyja el a nyomdákat: májusban a Ki – Mit – Hogy? (alcíme szerint „az ap- 
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róhirdetések lapja”), amely Kovászna és Hargita megyei megjelenést ígér, de az ön- 
magukat eladni óhajtó cégek nem rohamozták a szerkesztőséget: még a második 
lapszám első oldalán is nagyocska felületen éktelenkedett: „ez itt a reklám helye”. A 
Ki – Mit – Hogy? az esztendő folyamán megszűnt, de hamarosan, októberben, feltűnt 
a Kovászna & Hargita megyei Infó nevű információs hetilap, mely „megjelenik minden 
pénteken 30 000 példányban”, s amely első lapszámának negyed felületén hirdeti 
szürke háttérrel: „ez itt az Ön reklámjának a helye”. Hosszú életű ez sem lehetett, a 
megyei könyvtár kollekciója összesen két számát birtokolja. Hosszú szünet után aztán 
(vélhetőleg) 2001-ben jelenik meg a Sepsi Inform című „regionális heti tájékoztató és 
hirdető” lap,21 ezután már csak a Profi üzlethálózat adja ki a saját reklámlapját. És 
hogy e fejezetünk teljes legyen, szót kell még ejtenünk az 1991 folyamán összesen hat 
kiadást megért Covasna című információs hetilapról, melynek első négy száma még 
kétnyelvű volt, azután már csak románul jelent meg. Sajtótörténeti jelentősége: ez 
volt az első eset 1990 után, amikor a háromszéki magyar sajtópiacra egy román kiadó 
próbált „betörni”. 

Színesen, lazán 

A kikapcsolódást legkevésbé szolgáló reklámlapokról ugorjunk az ellenkező 
pólusra: lássuk, mi történt a magazinkiadás terén. A sort még 1991-ben egy „szak- 
lap”, az Ámor erotikus magazin nyitotta meg, annak rendje s módja szerint felkészül- 
ve a hosszú pályafutásra (ISSN-számmal is rendelkezett) – gyatra nyomdai kivitelének 
köszönhetően azonban nem tudta felvenni a versenyt a hasonló kategóriájú magyar- 
országi kiadványokkal. Időrendben a következő magazin 1994-ben látott napvilágot, 
még mindig „szaklap” jelleggel: a Psi Magazin a Psitron Interdiszciplináris Kutató Tár- 
saság Psitron Press Hírügynökségének tudománnyal, parapszichológiával, kultúrával, 
sci-fivel foglalkozó lapja volt, összesen két megjelenésre futotta a hangzatos nevű 
„hírügynökségnek”, a második lapszám az első után sokára, 1995 szeptemberében 
jelent meg. Ismét egy „szaklap” következik, a Misztérium, amely a rejtélyek, természet- 
gyógyászat, jóga iránt érdeklődőkhöz kívánt szólni havi rendszerességgel – 1995 fo- 
lyamán összesen három száma jelent meg, ennyivel vonult be a háromszéki sajtótör- 
ténetbe. Az első igazi magazin aztán 1998-ban jelenik meg, a Plusz Magazint szerkesz- 
tői Újság? Újdonság! című beköszöntőjükben a következőképp bocsátják útjára:22 „Új 
magyar nyelvű lapot tart kezében az olvasó, olyan magazint, amely talán nem egyedi 
szerkezetű, minőség tekintetében sem jobb, mint más hazai kiadványok, de megjelent 
és megmaradni kíván. Nem vagyunk vetélytársai sem bel- sem külföldi rangos lapok- 
nak, de nem is lehetünk, hiszen egészen «frissek» vagyunk, ismeretlenek. Nem töreke- 
dünk indulásból hírnévre, inkább az a fontos, hogy előbb megismerjen, később meg- 
kedveljen, majd észrevételeivel, építő jellegű kritikájával támogasson az olvasóközön- 
ség. Lapunk neve ne ejtsen senkit tévedésbe, nem azért PLUSZ, mert többletnek 
szántuk a sajtópiacra, nem is a hasonló nevű pezsgőtablettáról kapta a nevét, inkább 
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pozitivitást sugalló, hiszen Önökért, az olvasókért született meg. Mivel fejlődés csak 
az indulás után következhet, nem teszünk könnyelmű ígéreteket a megjelenés gyako- 
riságára, az oldalszámok bővítésére, de még a minőségre nézve sem, hadd legyen kel- 
lemes meglepetés minden apró, kedvező változás. Hisszük, hogy lapunk elég tartal- 
mas, elég színvonalas lesz ahhoz, hogy elnyerje az olvasók tetszését, továbbá remél- 
jük, hogy az első oldalon egy év múlva, lapunk első «születésnapján» is üdvözölhetjük 
Önöket.” Tiszta beszéd, benne van minden, amivel egy induló lap szerkesztősége el- 
nyerhetné az olvasók bizalmát. Ami a tartalmasságot illeti, abban hiba nem volt: csak 
az oldalcímeket idemásolva kitűnik változatos szerkesztése: a hét riportja, gordiusz, 
sztetoszkóp, kozm – etika, dogma, fun – ki? (autó – motor), logosz (filozófia), be- 
széljünk a... (szex, szerelem), show-time, (hi)bazár, sport, konyhatündér, a következő 
lapszámban még műsormelléklet is – mégis, a Plusz Magazin második lapszáma meg- 
jelenése után végképp eltűnt a piacról. 

A „belföldi” magazinpiac azonban az ismertetett lapok megszűntével sem ma- 
radt lefödetlen. Az Európai Időnek 1994 elején bekövetkezett profilváltása óta (a füg- 
getlen lapként 1990 legelején indult kiadvány azodáig független emberjogi-kisebbség- 
védelmi és kritikai hetilapként határozta meg magát) mint független nemzetközi hír- 
magazin tölti be a „színes hírek”-re éhes közönség információéhségét kielégítő szere- 
pet, illetve újabban, 2001 novembere óta ugyanarról gondoskodik az Európai Időből 
„osztódással” keletkezett Új Idő, szintén kéthetente megjelenő képes magazin. E két 
lap azonban – hangsúlyosabban az utóbbi – nem egyértelműen magazin, a szakbeosz- 
tásos besorolásnál a hírlapok közt is szerepelniük kell, lévén, hogy a laptest kisebb- 
nagyobb hányadát a helyi/országos/nemzetközi történések lereagálása tölti ki. 

Elmondom, amit akarok 

L’état c’est moi, mondotta – állítólag – XIV. Lajos francia király. E szállóigével 
jellemezhetőek leginkább az önkormányzati kiadású lapok: azt közlik, amiről szerkesz- 
tőik – akik a legtöbb esetben maguk az önkormányzati képviselők, vagy más, válasz- 
tott tisztséget betöltő személyek, esetleg az önkormányzatok alkalmazottai – úgy 
tartják: fontos elmondaniuk a választótáboruknak – nemcsak utóbbiak tájékoztatásá- 
ért, de saját önigazolásukért is. Ilyen szempontból „ártatlan”, de e fejezetbe sorolható 
be az egyetlen alkalommal (1990-ben) megjelent, A Kovászna megyei Prefektúra Hivatalos 
Közlönye című kiadvány, és a megyei tanács Hivatalos Közlöny néven megjelenő tájékoz- 
tatója, mely csupán a megyei önkormányzat határozatait tartalmazza. Némileg kilóg 
viszont a sorból az 1997-től Maksai Hírmondó néven, a maksai RMDSZ és polgármes- 
teri hivatal által kiadott időszakos kiadvány: „irányított vezérlésű” lap ugyan, de a falu 
saját közművelődési lapjának szerepét is igyekszik betölteni. A Székely Hírmondó 1996- 
os indulásakor a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal megbízásából és anyagi támo- 
gatásával jelent meg, de hamar függetlenítette magát. A fejezet jellemző példái a sep- 
siszentgyörgyi önkormányzat kiadványai. Sepsiszentgyörgyi Hírnök néven 1993 január- 
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jában jelenik meg a városi tanács tájékoztató lapja, megbízott szerkesztője, Pildner 
András önkormányzati képviselő a kiadvány első számában Előszó helyett című kö- 
szöntőjében azt írja: „E kis kiadványnak, amit az olvasó most a kezében tart, nem 
csak a tömegtájékoztatás hanem a városi tanács és a lakosság közötti bizalom és 
együttműködés kialakítása a szerény célja.” A lapnak kétéves fennállása alatt nem 
nagyon sikerült megnyernie a városlakók bizalmát, a 21 megjelent lapszámban legaláb- 
bis nem sok utalás található erre nézve. Tájékoztató szerepét viszont elég jól betöl- 
tötte, amennyiben olvasói információt kaptak a képviselőtestület szerkezetéről és mű- 
ködéséről, a rendőrség parancsnokától, a közvilágítás helyzetéről, kivonatokat az 
Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatából, a cigány etnikum kialakulásáról, a város 
műemlékeiről és képzőművészeiről, a különféle felekezetekről. És természetesen a 
lap közölte a specifikus információkat is, úgymint tanácshatározatok tartalma, foga- 
dóórák időpontja, születettek, elhaltak, házasságot kötők névsora. A Sepsiszentgyörgyi 
Hírnök megszűntét mégsem az érdektelenség, hanem az anyagiak hiánya okozta. Egy- 
szer még megkísérelték feltámasztását, 1999 decemberében – ezúttal már megbízott 
szerkesztő nélkül, és a lapszámból a kolofon is hiányzik, így nem tudni, kik készítet- 
ték –, de ez a próbálkozás csak egyetlen lapszám erejéig futotta, a Sepsiszentgyörgyi 
Hírnök ezzel végképp megszűnt. Sokkal nyitottabb, az információk körét illetően 
átfogóbb és grafikai kivitelében igazán tetszetős volt az önkormányzat következő 
lapkísérlete, a 2000 januárjában megjelent Sepsiszentgyörgy. Szerkesztője, Kalamár 
György (a 2000-es helyhatósági választásokon önkormányzati képviselői mandátumot 
kapott) a próbaszám Indul a mi lapunk című üdvözlő írásában ígéretet tesz: „Ez a lap 
a szentgyörgyi polgáré, altit tárgyilagosan akarunk informálni. Interjúkat készítünk 
polgártársainkkal. Oknyomozó riportjainkkal aktuális kérdésekre keresünk majd vá- 
laszt, ismertetve a probléma környezetét. Napló rovatunk a Polgármester munkabe- 
számolója lesz, míg a gazdasági oldal közli az Asimcov (kis- és középvállalkozók me- 
gyei szövetsége – sz. m.) és a Kereskedelmi Kamara híreit.” Ez a lap sem lett hosszú 
életű, és a kezdeti ígéretek mindenikét sem sikerült teljesíteniük a szerkesztőknek, 
viszont míg megjelent, információs anyagával rendkívül hasznos ismeretanyagot 
szolgáltatott a város polgárainak. Szintén a szűkös anyagiak okozták megszűntét, 
összesen 4 sorszámozott és egy különkiadása jelent meg. A város nevét címként hasz- 
nálva most is megjelenik a városi tanács és a polgármesteri hivatal tájékoztatója, azon- 
ban a polgárokhoz el nem jutó belső kiadványként, tartalmát jórészt az önkormány- 
zat által az elmúlt időszakban elfogadott határozatok teszik ki. 

„...Nem használni, mikor lehetne, nagy vétek” 

Bod Péternek a Magyar Athenas című irodalomtörténeti lexikonához írott aján- 
lásában olvasható: „valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak 
nem használni, mikor lehetne, nagy vétek”. Az erdélyi magyar sajtó egy igen jelentős 
részét jellemzi Bod Péter gondolata, 1990 óta jó néhány olyan kulturális jellegű kiad- 
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vány látott napvilágot, melynek hivatása azonban sokkal több, mint a kultúra terjesz- 
tése: a kisebbségi sorsból fakadó nemzetmegtartó vagy éppenséggel nemzetmentő 
üzenetük teszi sajátossá őket. 

Ezek sorában is különleges helyet foglal el az 1990 márciusában indított Csángó 
Újság, a moldvai magyarságnak szánt havilap, melyet kezdetben az RMDSZ Szórvány- 
magyarság Bizottságának megbízásából a Háromszék szerkesztősége készített. A kez- 
deti években a lapban közölt írások zöme két nyelven jelent meg, és ezt a szükség 
indokolta: a moldvai csángó településeken a román állam 1948–58 kozott engedé- 
lyezte a magyar tannyelvű iskolák, vagy legalábbis osztályok működését – ezzel elis- 
merve a népcsoportnak a magyar nemzethez való tartozását (bár erre az időszakra 
nem szívesen emlékeznek a csángók nemzetiségi hovatartozása fölött mostanság vitá- 
zó „történészek”) –, a több mint száz csángó településen ezalatt megtanulhatott anya- 
nyelvén írni és olvasni egy töredék nemzedék, de ’58 után szisztematikusan irtották a 
magyar szót „Csángliában”. 1990-re a Moldvában élő csángó-magyaroknak csak kis 
hányada tudott anyanyelvén írni-olvasni. Ehhez a közösséghez akart elsősorban szól- 
ni a Csángó Újság, de nemcsak: célja volt az is, hogy felhívja a világ figyelmét a csán- 
gómagyarok teljes asszimilációjának veszélyére.23 S míg első funkcióját többé-kevés- 
bé sikerrel teljesítette az újság, a második célkitűzését nem nagyon sikerült elérnie.24 

A lap maga is hányatott sorsú lett, előbb az RMDSZ szárnyai alól bújt ki, 1992 feb- 
ruárja után a Sepsiszentgyörgyi Csángó-magyar Szervezet adja ki, következő hónaptól 
a lap címe is megváltozik, ekkortól Moldvai Magyarság néven vívja esélytelen küzdelmét 
– az anyagiakkal. Egy maroknyi csapat éveken át készíti a lapot, hírt adva a 20. század 
végi eszközökkel történő – a saját portáján néhány gyereket magyarul tanító Fehér 
Kati meghurcoltatásával kezdődő, és az 1995-ös klézsei könyvégetéssel tetőzött – 
népirtás minden kis mozzanatáról. A vég azonban elkerülhetetlenné vált: 1997 vé- 
gétől a Moldvai Magyarság kéthavonta összevont számokkal jelenik meg, 1998 köze- 
pén az utolsó kétségbeesett felhívás: „Egy haldokló magyar etnikum az ezred végén 
avagy: Látjátok feleim szemetekkel...”25 És 1998 utolsó számában a szomorú hír: 
„egyelőre szüneteltetjük a lap megjelenését”.26 Ezután az erdélyi sajtótörténet egy 

ritka, de annál nagyobb jelentőségű fordulata következett: egyévi kényszerszünet után 
feléledt a Moldvai Magyarság, igaz, már nem Háromszéken: 2000 januárjától Csíkszere- 
dában készül a lap, a Székelyföld Alapítvány anyagi támogatásával a Hargita Kiadó- 
hivatal vállalta megjelentetését. 

A Csernátoni Füzetek27, a csernátoni Bod Péter Közművelődési Egyesület idő- 
szakos kiadványa, mindvégig tartotta magát az indulásakor meghirdetett „alapelvek”- 
hez: „Az Olvasó műhelykiadványt tart a kezében, egy olyan kor küszöbén, ahol egyet- 
len sajtótörvény létezik: a cenzúra nélküli. (...) E kiadvány a szellemi értékek feldol- 
gozására vállalkozik. A tegnapi múzeumlátogató s a mai Olvasó érzi: a tárgyi emlékek 
gyűjtésének spanyolfala mögött páratlanértékű szellemi kincs halmozódott fel (és la- 
pult meg) az évtizedek során.”28 A Csernátoni Füzetek jellegzetessége éppen a műhely- 
munka során összegyűjtött ismeretek közzététele: ettől lett egyedivé a kiadvány, és 
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ennek köszönhetően vívta ki méltó helyét a magyar sajtópiacon. Számtalan eredeti 
dokumentum megjelentetése, a lap változatos néprajzi, népművészeti, népköltészeti, 
történelmi, művelődéstörténeti írásai, s az ezek mellett „ráadásként” megtalálható iro- 
dalom, arcképcsarnok nemcsak a háromszéki, de az egész magyarság kedvelt lapjává 
emelték a Csernátoni Füzeteket. Hasonló babérokra törekszik – a konkurencia szándé- 
ka nélkül – az előbbinél sokkal fiatalabb, ám máris komoly rangot kivívó Erdővidéki 
Lapok. A Baróton kiadott, 2000 szeptemberében megjelent folyóirat legfőképp az Er- 
dővidékhez kapcsolódó helytörténeti, helyrajzi és néprajzi jellegű írásoknak ad helyet 
elsősorban ismeretterjesztő szándékkal, anélkül azonban, hogy túlzottan szakmai jel- 
legűvé válna a lap: „legfontosabb célunk nem az, hogy csak eddig ismeretlen adatokat 
közöljünk az Olvasóval, hanem olyan információkkal is szolgálunk, melynek eddig 
ugyan megjelentek nyomtatásban, de nehezen hozzáférhetők, és amelyeket a kutatás 
jelenlegi állása szerint kibővítve, esetleg új formába öntve teszünk közzé”, írja a lap 
fiatal főszerkesztője, Demeter László29. És a negyedévente megjelenő folyóirat szor- 
galmasan teljesíti küldetését: azt, hogy „egy láncszemet képez abban a folyamatban, 
mely fémjelzi nemzetrészünk konok harcát a megmaradásért”.30 

A megmaradásért való küzdelemben fontos szerepe van a Történelmünk néven 
indult, jelenleg Történelmi Magazin néven megjelenő kulturális-történelmi folyóiratnak 
is. A Történelmünk 1996 decemberében tűnt fel a sajtópiacon, „a romániai magyar nem- 
zetközösség identitástudatának szolgálatára «született»„, áll a főszerkesztő Kádár 
Gyula beköszöntőjében. Kéthetente megjelenő kulturális-történelmi folyóiratként 
indult, következő év októberétől havilapként működik. A folyóiratot nem fogadta az 
a lelkesedés, amire főszerkesztője várt, és ezt többször fel is említi;31 miként azt is, 
hogy az általa fontosnak vélt (és valóban az!) kiadványokra is kevés az érdeklődő.32 A 
rendkívül tartalmas és változatos tartalmú lap (induláskor rovatai: váraink, könyvis- 
mertető, oktatástörténet, magyar és világtörténelem, néprajz – demográfia, képzőmű- 
vészet, irodalomtörténet, Erdély tájai, régi hétköznapok, erdélyi politika, diákdolgo- 
zatok, aranyköpések, fejtörő) az átvett írások mellett számtalan eredeti tanulmányt is 
közölt. Bár az évek során nemcsak megjelenése ritkult, de oldalszámai is megfogyat- 
koztak (az eleinte 16 oldalas füzet 1998 októberétől 12 oldalasra csökken), tartalma 
mégsem lett szegényesebb, sőt, újabb rovatokkal bővült (egyház – műemlékvédelem, 
ipartörténet, régészet, román történelem, harangtörténet, kisebbségi sors, helytörté- 
net, stb.). Végül a lapnak sikerült megújulnia, címet is változtatott (1999 júniusától 
Történelmi Magazin), oldalszáma is húszra gyarapodott, de még mellékletek kiadására is 
futotta (két Fogalomtár: ókor – középkor, újkor). 2000 szeptemberétől a kiadvány ko- 
lofonjában a független kulturális – történelmi folyóirat meghatározás alatt feltűnik a 
lap célja is: a magyarságtudat erősítése (egy év múlva: a helyes magyarságtudat erősí- 
tése). 2001 szeptemberétől Erdélyi Magyar Történelmi Magazin a kolofonbeli megha- 
tározás, a lap egyre tetszetősebb kivitelben jelenik meg, és úgy tűnik, célközönségét is 
megtalálta a középiskolások személyében – legalábbis erre utal, hogy nyaranta csak 
összevont számokat jelentet meg. 
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A közművelődési lapok ismertetése nem lehetne teljes, ha nem említenénk meg 
az 1990 vége – 1992 eleje közt Sepsiszentgyörgyön megjelent Tulipán Füzetek című 
székelyföldi ismeretterjesztő folyóiratot, vagy a Nagyajtai Értékek című, nagy időkö- 
zökkel (első száma 1991-ben, a második 2000-ben) megjelenő kiadványt. És végül 
ugyanitt kell szót ejtenünk a háromszéki magyar sajtó egyik legfiatalabb kiadványáról, 
a 2002 májusában útjára bocsátott Háttér című, a Christus Spes Mea Alapítvány35 ne- 
gyedévenként megjelenő családi lapjáról. A folyóirat műfaji behatárolása tallózó, a 
szerkesztők szándéka szerint „eligazításként, hasznos és kellemes olvasmányként 
kínáljuk mindannak a töredékét, amiről úgy gondoljuk, hogy mindenki tarisznyájában 
ott kell lennie, akár most indul, akár félúton van, vagy éppen megállapodott valahol 
az életösvény messzi szakaszán”.34 Félő azonban, hogy a „klasszikus szépirodalmi 
szemelvényeket, verseket, történelmi tárgyú írások részleteit, az általános műveltség- 
hez tartozó ismereteket, gyakorlati természetű útbaigazításokat” közlő folyóiratra 
nincs igény a háromszéki sajtópiacon: második lapszáma még megjelent 2002-ben, 
folytatása viszont 2003 elején még nem tűnt fel a piacon. 

Hír és üzenet 

Az 1990 után Háromszéken megjelent hírlapok skálája is igen tág, és – ami a 
legfontosabb – nem egypólusú. Olyan helységekben is jelennek meg közéleti lapok, 
ahol nincs „hagyománya” a lapkiadásnak. Örvendetes módon a kisközösségek felka- 
rolják a „saját lap” ügyét, s a különféle alapítványi támogatásoknak is köszönhetően – 
igaz, nem jövedelmező vállalkozásokként, hanem csak szerény körülmények között – 
ezek a lapok meg tudnak érni. Részletes elemzésük – különösen a tizedik évfolyamu- 
kon túl levő lapok esetében – hosszadalmas lenne, bár kétségtelenül érdemes volna 
megvizsgálni, hogyan alakult át például az Európai Idő röpke négy év alatt közéleti lap- 
ból magazinná, vagy hogyan tudott regionális lapból megyei hetilappá fejlődni a Székely 
Hírmondó; érdemes volna a párhuzamosan megjelenő kiadványok egymáshoz való vi- 
szonyát is elemezni, sőt, egymásra gyakorolt hatásukat is. Az alábbiakban regionális 
leosztásban, ezen belül kronológiai sorrendben kíséreljük meg nyomon követni, mi is 
történt a hírlapkiadás terén Háromszéken az elmúlt tizenhárom esztendőben. 

Sepsiszentgyörgyön a már létező lap nyújtotta lehetőséget – szerkesztőségi in- 
frastruktúra, bejáratott lapkészítési mechanizmus egészen a nyomdai kivitelezésig – a 
Megyei Tükör szerkesztői igen hamar kihasználták, már 1989. december 23-án megje- 
lent Háromszék címmel, zöld fejléccel az új lap. Igen nagy lelkesedés fogadta, rövide- 
sen 27 ezres példányszámot ért el.55 Természetesen a kezdeti eufória idővel csökkent, 
de a Háromszék stabil előfizetői tábort alakított ki: elsősorban felvállalt szerepének 
(kiszolgálás helyett szolgálás) köszönhetően. Sokszínűsége, karakteres politikai arcvo- 
nala, a polgári értékek felvállalása, a lap hasábjain megjelenő minőségi publicisztika, a 
bőséges háttéranyag – mindez szerepet játszott abban, hogy a Háromszék az elmúlt 14 
esztendőben töretlen pályát fusson be. Nyilván, vetélytársa az évek során számtalan 
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akadt. A rendszerváltás után nemsokára, 1990. január 27-én induló Európai Idő hetilap 
még nem tartozott ezek sorába, a szabad sajtóra kiéhezett, és akkor még anyagilag 
jobban álló magyarság akár mindkét lapot is megvásárolhatta. Az első vetélytárs vi- 
szonylag későre tűnt fel, az Erdély36 (alcíme: „a független napilap”) próbaszáma 1997 
karácsonya előtt, első lapszáma 1998. január 5-én jelent meg. A fogyasztók gazdasági 
potenciálja ekkorra azonban már jócskán megcsappant, talán egy új lap megjelenésé- 
hez a terep sem volt kellőképpen előkészítve – tény, hogy az Erdély nagyon hamar 
megbukott, utolsó lapszáma 1998. január 30-án jelent meg.37 De még abban az esz- 
tendőben feltűnt a Háromszéki Figyelő nevű, előbb heti (1998 decemberétől), majd na- 
pilap (1999. november 8-tól). „Veszélyes” vállalkozás volt,38 amennyiben egy teljes 
egészében román érdekeltségű kiadó kísérelte meg a magyar sajtópiac meghódítását: a 
Nord Est Medianet Rt. sajtótröszt Monitorul-hálózata több megyében adott ki lapot 
a ’90-es évek végén, köztük majd minden erdélyi megyében (a Háromszéki Figyelővel 
egyidőben Kovászna megyében a román nyelvű Monitorul de Covasna című lapot is 
elindították). Ez esetben is rosszul mérte fel az erőviszonyokat a kiadó, a lap ráfize- 
tésesnek bizonyult, a napi megjelenésre való átállás után egy év sem telt el, s a Három- 
széki Figyelő az ilyen esetekben szokásos figyelmeztető jelek kibocsátása nélkül, egyik 
napról a másikra eltűnt a piacról: utolsó lapszáma 2000. szeptember 5-én jelent meg, 
benne egyetlen utalás nincs arra, hogy másnaptól a lap megszűnik. Végül a három- 
széki sajtópiac legfiatalabbikja, a 2003 áprilisában megjelent Sepsiszéki Hírlap című 
hetilap teszi teljessé a sepsiszentgyörgyi közéleti lapok palettáját, és sajtóhírek sze- 
rint39 még újabbak megjelenése is várható. 

Kézdivásárhely lapkiadására kétségtelenül nagy hatással volt a múlt század eleji 
„lapláz”, de az évszázados háromszéki szellemi központ vitájának eldöntése is besegít- 
hetett abba, hogy a céhes városban már 1989. december 23-án megjelent a mindössze 
kétoldalas, de zöld fejléces Székely Újság – ez volt Erdélyben az első magyar lap, amely 
nem valamely pártlap utódjaként, hanem egy spontán kezdeményezés40 nyomán szü- 
letett. A lap alapítói hamarosan megváltak a Székely Újságtól, azután jó ideig még he- 
tente megjelent, majd két szerkesztő mellékállásban készítette a lapot kéthetente, így 
nagyon hamar – 1991. március 11-én – meg kellett szűnnie.41 Feltámasztására két 
kísérlet is történt, előbb egy sikertelen42 1991-ben, majd 2002-ben egy sikeres indítás, 
ám korai bukást eredményező; ezúttal (a korábbi sorozatoktól eltérően) a megyei köz- 
életi hetilappá válás szándékával indult a Székely Újság, de mindössze három megjele- 
nésre futotta. Hosszabb és vetélytársával ellentétben felfele ívelő pályát futott be az 
1996. március 15-én megjelent, a hírneves előd – a Bem apó kezdeményezte első 
háromszéki lap – nevét felvevő Székely Hírmondó. Kevés időre megjelenése után sike- 
rült megnyernie a kézdivásárhelyiek tetszését,43 az eleinte kéthetente megjelenő lap 
1998 elejétől hetilappá alakul, időközben fejlécén a Kézdivásárhely lapja alcím átvál- 
tozik Kézdiszék lapjára, majd Kézdi- és Orbaiszék lapja lesz, aztán független hetilap, 
2002 márciusától pedig már megyei hetilapként (sepsiszentgyörgyi fiókszerkesztő- 
séggel!) jelenik meg. 2002 májusától büszkén hirdeti fejlécén: a megye legelső lapja. 
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Kovászna városa lapkiadás terén soha nem tudott nagyot alkotni. Egy-egy diák- 
lap még előfordul a város történetében, saját lapot azonban nem tudott kiadni. A saj- 
tótörténet egyetlen kísérletet ismer, Orbai Napló címmel 1996 decemberében kétnyel- 
vű kiadvány jelent meg Székely Hírmondó bábáskodása mellett”44, de a lap csak a 
próbaszámig jutott el. Háromszék negyedik magyar városában, Baróton viszont az 
elsői lapkísérlet után – Erdővidéki Hirdető címmel 1995 decemberében indult havilap, 
de csak három alkalommal jelent meg – töretlen pályát futott be az Erdővidék nevű 
regionális hetilap: mert a városnak és környékének van igénye a saját sajtókiadványra. 
Az 1997-ben önkéntesség alapján összeállt szerkesztőség tagjai az évek során lemor- 
zsolódtak, de a lap – a mindig kísértő anyagi gondok ellenére – mindvégig hűségesen 
megjelent. Nem csoda hát, ha minden kerek lapszám-megjelenéskor szerkesztői büsz- 
kén felujjonganak: teljesítményük valóban dicséretes. Mint ahogy feltétlen értékelen- 
dő annak a néhány berecki jó embernek a munkája is, akik 1999 januárja óta – közös- 
ségük szolgálatára45 – írják szerkesztik a Berecki Harangszó nevű havilapot. Ők is szem- 
besültek az anyagi gondokkal, lehetőségeikhez igazították a lapot (karcsúsítottak raj- 
ta), de élnek.46 És végül egy „csemege”: ugorjunk vissza Erdővidékre, annak is egy 
kicsiny településére, Hermányi Dienes József szülőfalujába. Olaszteleken készül 2000 
novembere óta a Messzelátó nevű információs és közéleti havilap. A lapot – eseten- 
ként kisebb kihagyásokkal – a Messzelátó Egyesület adja ki, szerkesztői a falu gond- 
jait-bajait, mindennapjait jól ismerő helybeliek. Nem hivatásos újságírók, de a lapot 
oly módon állítják össze, hogy – alcímének megfelelően – eleget tegyen információs 
és közéleti funkciójának, s szerkesztési elveit is ennek megfelelően alakították ki. Ám 
a lap nem szorítkozik arra, hogy csupán a faluban történtekről tájékoztassa olvasóit, 
hanem nyit a nagyvilág dolgaira is, különös érzékenységgel reagálva a magyarság szá- 
mára fontos kérdésekre. A Messzelátó olaszteleki információs és közéleti havilap ritka 
jelenség a hazai sajtópalettán, egy kis közösség öntudatra ébredésének eszköze, érték- 
mentő szerepe mellett legfontosabb üzenete az, hogy szülőföldünkön lehet és érde- 
mes jövőt teremteni. 

Hej, hej, helyes... 

„Amilyen örvendetes a lapok szaporodása, éppolyan bosszantó a nyelvi igény- 
telenség, a formai és tartalmi szegénység, a számtalan felületes megoldás. Rengeteg – 
amúgy jó szándékú – amatőr fogott neki lapot csinálni, bízva a mesés nyereségben, 
vagy a tisztes megélhetésben. Ennek okán a kiadványok menthetetlenül magukon 
viselik az amatörizmus jegyeit”, állapítja meg Kuszálik Péter az 1989 utáni erdélyi 
magyar sajtó bibliográfiájához írott bevezető tanulmányában.47 Kíméletlen jellemzése 
a háromszéki sajtóra is érvényes, de – nem a lokálpatriotizmus szülte mentegetőzés 
szándékával – azt is el kell mondani, hogy az elmúlt tizenhárom év alatt a sajtó nyelve 
hatalmas fejlődésen ment át. 1990 elején még a zsigerekbe is beleivódott szófordula- 
tok jelentek meg nyomtatásban: „Szeretnénk, ha az új esztendő örömmel teljes meg- 
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elégedést hozna minden kutyatartónak, a megye és az ország minden becsületes hon- 
polgárának, és ne zavarja meg semmi ezt a jól fejlődő és a kutyák iránti szereteten 
alapuló harmóniát, melyért lapunk is küzdeni fog. E törekvésnek, úgy gondoljuk, 
mögötte fog állni városaink és megyénk széles rétege, mely a hűség, ragaszkodás a 
szülőföldhöz és a szeretet megnyilatkozását értékeli és azt gondolja, hogy bármilyen 
formában jelenik meg, viszonzást gerjeszt az emberi együttélésben.”48 Az ilyen szö- 
veg ma már mosolyt csal az arcokra: kinél nosztalgikusat, kinél gúnyosat. 

A legtöbb nyelvhelyességi hiányosságot mégsem az amatőrök által szerkesztett 
kiadványokban találni, hanem a „profi” újságírók által készített lapoknál. Az amatő- 
rök leginkább helyesírási bakikat követnek el (a hosszú-rövid ékezetek felcserélése 
igen gyakori, de súlyosabb hibákat is felfedezhet a figyelmes olvasó, mint például a 
„naggyűlés” a Szakszervezeti Figyelőben, vagy az „elengedhetetlen dialógus, párbeszéd” 
redundáns fogalmazás a Sepsiszentgyörgyi Hírnökben, stb.), az általuk készített – több- 
nyire szakmai jellegű – kiadványokra inkább a felületesség jellemző. A Ki – Mit – 
Hogy? című reklámújság első számában például „Kedves olvasóink!” felszólítással 
fordul a lap iránt érdeklődőkhöz – holott „az apróhirdetések lapjá”-nak nem olvasói, 
inkább böngészői lehetnek (az is igaz: a kedves böngésző megszólítás meg furán 
hangzana). A Sepsiszentgyörgyi Hírnök 1999. decemberi számán az olvasható: „ára: 
1000”. Hogy ezer micsoda, azt a vásárló döntse el. És még egy jellemzője az amatő- 
rök szerkesztette lapoknak: a bibliográfust kétségbe ejtő adatok: zavaros, követke- 
zetlen vagy éppenséggel hiányzó sorszámozás, a megjelenés időpontja sok esetben 
kideríthetetlen, esetleg valamilyen, a laptestben rejtőző utalásból kikövetkeztethető. 

Nyilván, az amatőrök esetében sem bocsájthatóak meg a nyelvhelyességi, helyes- 
írási hibák, a hivatásos újságírók esetében azonban: bűn. Az Erdővidék – még zsenge 
lapként – egyfajta középutat próbált találni: „Hogy szüntelenül javuljon a [lap] ter- 
jesztése és tartalmilag, valamint stilisztikailag megfeleljen, társadalmi szempontokat 
kell figyelembe venni, mert Erdővidék lakosságának egyetlen sajtóterméke, minden- 
kinek érthető és érdekes kell legyen.”49 A közérthetőség azonban nem zárja ki azt, 
hogy az újságban közölt cikkek, műfajuktól függetlenül, választékos, szabatos meg- 
fogalmazásban lássanak nyomdafestéket, s ha netán a helyesírásra is odafigyel az 
újságírótól a korrektoron át a „tiszta fej”-ig mindenki, nem jelenhetnek meg olyan 
címek a lapban, mint „Megújjult a polgármesteri hivatal bejárata”50, vagy ’’Büntetik a 
személyazonosság hiányát”51, vagy „Egy újság fölötébb szükséges voltáról”52, illetve 
olyan szavak, mint „megakadájózását”53, netán – és ez utóbbinál az elválasztás is 
„gyönyörű” –: „kisseb-bségben”54. Legfennebb abban az esetben, ha egy szégyenletes 
gikszer következtében a következő lapszámban azt kell közölniük a szerkesztőknek: 
„Olvasóink elnézését kérjük! A múlt heti számunkban sajnálatos tévedés folytán nem 
a korrektúrázott (javított) szövegek jelentek meg.”55 

Persze, helyesírási/elírási hibák azoknál a lapoknál is előfordulnak, amelyeknél 
a kézirat még jó néhány kézen átmegy (a korrektúrán kívül rovatszerkesztő, olvasó- 
szerkesztő – már ahol van!). Egy fokkal – ha lehet – még súlyosabb az egyeztetés 
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hiánya: egy első oldalon kezdődő cikk címe „Kézdivásárhely, sajnos, nem Stocholm”, 
a szövegben még egyszer előfordul a „Stocholm”, de már az írás 21. oldali folytatá- 
sában Stockholm szerepel.56 A zavaros fogalmazáson is segíthetett volna valamelyik 
kéznél levő szerkesztő, egy első oldalas beharangozó szerint „Vérbe fagyott ragyogá- 
sok címmel M. Szabó István 1849. október 6-ra emlékezik vissza, amikor tizenhárom 
ember ellen szólalt meg a halál.”57 Ha ehhez hozzátesszük, hogy az említett írás szer- 
zője kortársunk, akkor eléggé nehéz elképzelni, hogy a szerző hogyan „emlékezik 
vissza” a másfél évszázada történtekre; a „tizenhárom ember ellen szólalt meg a 
halál” képzavart pedig tanítani kellene – elrettentő példaként. A helyes szóhasználat 
sem mindig tartozik az újságíró erényei közé: „Csak december 27 – 31. között szabad 
durrantani”,58 írja a címben a szerző, ki amellett, hogy közlendőjét illetően bizonyta- 
lan („Ezzel szemben a csillagszórókat egész évben lehet forgalmazni és megvásárolni. 
A csillagszórók az egész év folyamán forgalmazhatóak, és bárki megvásárolhatja 
őket.”), még fura büntetést is kilátásba helyez: „Az előírások meghágóira 2-től 16 mil- 
lió lejig terjedő pénzbírságot szabhatnak ki.” És ami a „székely” nyelvre jellemző: a 
román nyelvű szöveg tükörfordítása. „Felemelik az elhagyott autókat”59 a címe annak 
az írásnak, amely arról szól, hogy a közterületen már jó ideje ottfelejtett gépkocsikat 
elszállíttatja az önkormányzat. 

Sokismeretlenes egyenletek 

Nehéz kideríteni, hogyan „működik” a sajtó. Azt, hogy milyen erőviszonyok 
vannak a mindenkori piacon, a magjelenő kiadványok példányszámából lehetne fel- 
mérni – ezt azonban a szerkesztőségek egy része hétpecsétes titokként kezeli, más 
része épp ellenkezőleg, büszkén feltünteti fejlécén vagy kolofonjában. Viszont ezek 
az adatok is csak akkor lennének mérvadóak, ha a megjelent példányszámok mellett a 
remittendát is feltüntetnék – de ez az adat már szigorúan bizalmas. 

„Kemény dió” az olvasói szokások kérdése. Bizonyos évfordulóján több lap is 
végzett olvasói táborában kérdőíves felmérést, de az csak egyetlen kiadványra vonat- 
kozott, és mert a kitöltött kérdőíveket – önkéntességi alapon – kis számú olvasó küldte 
vissza, az eredmények szociológiai feldolgozásra nem alkalmasak. Az bizonyos, hogy 
az erdélyi, különösen a háromszéki olvasók – a sajtótermékek „fogyasztói” – rendkí- 
vül konzervatívak,60 a már megszokott lapjukhoz nagyon ragaszkodnak – ez lehet az 
egyik oka, hogy az újonnan feltűnő újságok csak nehezen tudnak megmaradni. Ter- 
mészetesen, az általános elszegényedés sem kedvez az induló lapoknak, némely kiad- 
ványok esetében pedig a magyarországi sajtódömping a legfőbb veszélyforrás. És az 
olvasási szokások teljes megváltozása 1989-hez képest: az írott sajtóval szemben a 
mostani „rohanó világ”-ban legtöbben előnyben részesítik az elektronikus médiákat – 
melyekből szintúgy hatalmas választék áll rendelkezésükre. Ilyen körülmények között 
csak az erős gazdasági vállalkozásként működtetett lapok tudnak fennmaradni, a gyen- 
ge anyagi háttérrel rendelkezők óhatatlanul megbuknak – és, vagy örökre eltűnnek a 
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sajtópiacról, vagy felvásárolják őket a külföldi befektetők. Erdélyben egyelőre még 
csak a nyugati határ mentén kezdődött el az a folyamat, amely Magyarországon már 
le is zárult: a vidéki lapok bekebelezése a nyugati médiakonszernek által (a Bihari Nap- 
lót az osztrák Vorarlberger Medienhaus tulajdonában levő magyarországi Inform Mé- 
dia Kft. vásárolta meg, a Nyugati Jelent pedig egy erdélyi születésű kanadai állampolgár). 
A nyugati médiakonszernekhez kerülő vidéki lapok pedig éppen specifikus „erdélyi” 
jellegüket veszít(het)ik el. 

A háromszéki (újság)olvasási szokásokról vázlatos képet alkothatunk a Három- 
szék napilap előfizetési grafikonját tanulmányozva. 

 
A tíz esztendő (1992 – 2002) előfizetését összesítő grafikonon jónéhány hul- 

lámvölgy és hullámhegy észlelhető, azonban ha tudjuk azt, hogy a függőleges („pél- 
dányszám”) tengely ezres beosztású skálázásával készült a grafikon, a hullámvölgyek 
és hullámhegyek már nem tűnnek olyan nagyoknak. Ha csak egy-egy évi előfizetési 
grafikont nézünk meg, azonnal feltűnik a görbe „kisimulása”. 
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Nem ok nélkül választottam éppen az 1997, 2000-es grafikonokat: ebben az 
időszakban a Háromszéknek számításba jöhető konkurenciája tűnt fel a sajtópiacon. 
Az 1997 decemberében indított, majd csak 1998 januárjában megjelent Erdély napilap 
nem csökkentette a Háromszék előfizetői táborát, sőt, ellenkező hatást váltott ki: eb- 
ben az időszakban éppen hogy látványosan nőtt a Háromszék-előfizetések száma. 
1998 végén tűnt fel a Háromszéki Figyelő, 1999 novemberéig hetilapként, 2000 szep- 
temberéig napilapként jelent meg. Az 1998-as Háromszék-előfizetési grafikonon épp a 
Háromszéki Figyelő piacra kerülése előtt jelenik meg egy hullámvölgy, a konkurens lap 
megjelenésekor pedig egy hullámhegy következik. Az 1999-es grafikonon semmi 
nyoma a Háromszéki Figyelő napi megjelenésre való átállásának, ahogy a 2000-esen 
sem hagyott nyomot ez utóbbinak megszűnése. És ha a konkurens lapok ráhatásának 
nyomait próbáljuk felfedezni a Háromszék-előfizetési grafikonokon, még egy dátum- 
mal kell számolnunk: 1999. október 30. – ekkor jelenik meg a Krónika. Ám a görbé- 
ken hiába keressük a hullámvölgyet: nyoma sincs. Az éves grafikonok elemzéséből 
csupán egyetlen következtetés vonható le: a nyári hónapokban csökken, a téli hóna- 
pokban emelkedik a Háromszék-előfizetések száma. Ennek magyarázata pedig: hogy 
„dologidőben” kevesebb idejük jut a háromszékieknek újságolvasásra, mint télen, 
mikor korán sötétedik és hosszúak az esték. 

Az utolsó szó jogán már nem marad más, mint hogy ez írás mottóját értelmez- 
zük. Kapuscinski borúlátó jövendölése úgy tűnik, egyhamar nem teljesül. E kicsi, zárt 
és ugyanakkor nagyon is nyitott Háromszéken a kisebbségi lét csapdahelyzete és a 
polgárosodó társadalom igénye még sokáig éltetni fogja a helyi magyar nyelvű írott 
sajtót. Itt és most épp a Kapuscinski jóslatát meghazudtoló helyzet alakult ki: az írott 
sajtó él, virul és nap nap után gyarapodik; a sugárzott sajtó pedig fokozatosan elhal. E 
tanulmány véglegesítése közben sötétült el a képernyő televízióm hetes csatornáján. 
Ott, ahol immár jó sok éve a helyi stúdió, az STV adását fogtam. Az újság – tudom – 
holnap reggel is a postaládámban lesz. 

1 Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983. 
2 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Budapest, 1993. 
3 A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1985. 
4 Egy későbbi, a Nemerében 1877. május 9-én közölt leírás szerint az első háromszéki lapnak az ötödik 
száma is megjelent, erről részletes leírást is közöl a lap. A „recenziót” megtaláló Salamon Ferenc úgy 
véli, az ötödik lapszám június 21-én jelenhetett meg, két nappal azelőtt, hogy az oroszok betörtek Há- 
romszékre Kökösnél. Lásd: Salamon Ferenc: Szenzációs sajtótörténeti felfedezés – Az ötödik Hírmon- 
dó. In: Székely Hírmondó, VI. évfolyam 11. (211.) szám, 2001. március 16–22. 
5 Bitav Éva: Kézdivásárhely hírlapirodalmának történeti adatai. In: Művelődés, 1998/4. 
6 Kristóf György: Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a közhatalom változásáig (1867–1919). Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda, Budapest, 1938 (különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1938. évi 1. számából). 
7 Uo. 
8 A Csernátoni Füzetek első számában (I. évfolyam 1. szám, 1991. január), Haszmann Pál és Salamon 
Ferenc a lapelőzmények ismertetésénél említi: „Ikafalván (a Csernáton községet alkotó négy falu egyi- 
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ke) 1913–1917 között, kéthavonként, tizenhat ív terjedelemben megjelenő belmissziós lap lát nyom- 
dafestéket: a Gyertyafény. Felelős szerkesztő és kiadó Torró Miklós ikafalvi református lelkész, főmun- 
katársa Keresztessy Sándor. Állandó rovatai: vezércikk, bibliamagyarázat, szépirodalom, belmisszió, 
vegyes, vasárnapi iskola, szerkesztői üzenetek voltak. Az 1917. decemberi szám utolsó szerkesztői 
üzenetét ide másoljuk: «Legújabb fordulat: bizonytalan időig beszüntetjük a Gyertyafényt, új előfizetést 
nem kérünk.»„ Kristóf György a fentebb idézett tanulmányában nem tartja számon a Gyertyafényt. 
9 Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919–1940. Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtára, Budapest, 1941. 
10 Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok, és folyóiratok 1940–1989. Teleki László Alapítvány Közép-Európa 
Intézet, Budapest, 1996. 
11 „A már két éve működő [csernátoni] múzeum, 1975–1979 között, évente kétszer, mindössze har- 
minc (!) példányban, nyolc ív terjedelemben Csernátoni Füzetek néven indít kiadványt. (...) A füzetekhez 
csak múzeumok, kutatóintézetek jutottak hozzá.” Haszmann Pál, Salamon Ferenc: Lapelőzmények. In: 
Csernátoni Füzetek, I. évfolyam 1 szám, 1991. január. 
12 A Hivatalos Közlöny 1995. évi 280-as számában megjelent 111-es törvény 6-os cikkelye szerint min- 
den kiadónak kötelessége kiadványaiból kilenc-kilenc példányt a Nemzeti Könyvtárnak elküldenie, a 7- 
es cikkely szerint pedig egyet-egyet a megyei könyvtárnak. A 8. cikkely szerint a köteles példányoknak a 
két könyvtárhoz való elküldése „kötelező, elsőbbséget élvező, ingyenes és a postaköltségektől mentes.” 
Természetesen, az intézkedések be nem tartása esetére a jogszabály büntetést is kilátásba helyez, a 
pénzbírságtól kezdődően végső esetben a kiadó működési engedélyének megvonását is előírja. 
13 Kuszálik Péter A romániai magyar sajtó 1989 után (Teleki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egye- 
sület, Budapest – Kolozsvár, 2001) című sajtóbibliográfiai feldolgozásának bevezető tanulmányában 
(Az erdélyi időszaki sajtó – Temesvár után) írja (9. o.): a megszűnt lapok szerkesztőségeinek „tagjai 
szétszéledtek, a kiadói kollekciót (jó esetben!) beadták a helyi könyvtárba. A bibliográfus boldog köte- 
lessége e kiadványok adatait összegyűjteni – amíg nem hordják papírmalomba őket, amíg a szerkesztő 
nem felejti el, hogy mettől meddig élt kenyéradó (vagy csődbe kergető) lapja.” Kuszálik állításának 
igazolására: a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalban az önkormányzat által kiadott lapokból alig 
néhány található meg, a Sepsiszentgyörgyi Hírnök első sorozatából még mutatóban sincs, a Sepsiszentgyörgy 
kollekciója pedig hiányos. 
14 Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után. Teleki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egye- 
sület, Budapest – Kolozsvár, 2011. 
15 A megyei könyvtár munkatársainak dicséretére legyen mondva, hatalmas erőfeszítéssel a köteles pél- 
dányok törvényének megjelenése előtti időkből is számottevő folyóiratállományt gyűjtöttek össze, még 
ha másolatban is, a teljességre törekedve legalább mutatványpéldányt szereztek be egy-egy kiadványból. 
16 A helyzetet nagyon érzékletesen írja le Kuszálik Péter A romániai magyar sajtó 1989 után (Teleki Lász- 
ló Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest – Kolozsvár, 2001) című sajtóbibliográfiai fel- 
dolgozásának említett bevezető tanulmányában (11. o.): „A piacgazdaság körülményei között a lapokat 
általában a piaci igény szüli és az olvasó (vagy a reklám) tartja el. Ám az is köztudott: a verseny kímélet- 
len, nehéz elindulni, de még nehezebb fennmaradni. 1989 után rengeteg lap született kínos vajúdással 
és majd’ ugyanannyi el is halt, csöndes részvétlenségtől övezve. Néha egy-egy haldokló lap vérátöm- 
lesztésért jajongott, a vásárló kegyeiért csengett – mindhiába. Az erdélyi olvasó nem lett kőszívű, csu- 
pán egy kicsit közömbös és nagyon szegény.” 
17 „Persze, a megjelentetés kényszerű felfüggesztését emellett nem várt tényezők is előidézték. Így pél- 
dául igencsak elhúzódott az erdő-visszaszolgáltatás, -kimérés az egész Székelyföldön, a magánerdő- 
tulajdonra épülő piac működése nem tudott beindulni, emiatt a potenciális reklámozók sem álltak sor- 
ba a szerkesztőség ajtaja előtt. Az igazsághoz tartozik azonban az is, hogy az erdőterületeiket már 
visszakapó közbirtokosságok, vagy az érintett önkormányzatok sem tanúsítottak olyan mérvű érdeklő- 
dést lapunk iránt, mint amilyent a kezdet kezdetén – valószínűleg túl naivan – elképzeltünk.” Kocsis 
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Károly: Élünk, itt vagyunk! In: Közbirtokossági Hírvivő, II. sorozat I. évfolyam 1–2. szám, 2002. szep- 
tember – október. 
18 „Egyéb vállalkozásaim jövedelméből egy rövidebb időszakra még biztosítani tudom a lap költségeit, 
de az én lehetőségeim sem végtelenek. Ha nem kapunk Önöktől visszajelzést, ha nem sikerül felkelte- 
nünk az olvasók érdeklődését, a lap kimúlik előbb-utóbb, és ki tudja, mikor lesz erőnk nekünk vagy 
másoknak ahhoz, hogy ismét nekivágjunk az ismeretlen, egyszer már kudarcba torkollt útnak.”, írja 
Főcze Gyula vállalkozó, a lap alapító vezérigazgatója A fejsze és a fa, amibe vágunk című cikkben. In: 
Piac és Pénz, II. évfolyam 16. szám. 1996. június 13–19. 
19  Erre utal az előbb említett cikkben (A fejsze és a fa, amibe vágunk) a vezérigazgató: „Ha fájdalmasan 
is érintett bennünket a helyzettel való őszinte szembenézés, be kellett látnunk, hogy az általunk megcél- 
zott olvasói réteg – az üzletemberek, menedzserek és vállalkozók világa – ebben a rövid, kivonatos tor- 
mában nem igényli a lapot, legalábbis nem elég nagy számban. Tényleg, mi kéthetente nyújtottunk át 
neki egy olyan szűk keresztmetszetet az őt érdeklő témákból, amelyekről rendszeresen, sokkal bővebben 
olvashatott a fontos hazai és külföldi szakfolyóiratokban” – lám, ismét feltűnik a külföldi konkurencia. 
20 Ez a kiadvány kicsikét eltér a fejezet e részében röviden említettektől, amennyiben nemcsak a tag- 
sághoz, hanem „civilekhez” is kíván szólni: „Az EMT sepsiszentgyörgyi szervezete (...) megalakulásá- 
tól kezdve (1990) elsőrendű célként tűzte ki a kapcsolatszervezés állandó intenzitásnövelését: egyrészt 
a szervezeten belül a tagsággal – ennek aktív magjával –, másrészt kifele a sepsiszéki műszaki és termé- 
szettudományos szakemberekkel, de általában a város és környéke lakosságával. (...) Az írásbeli kom- 
munikáció része volt mindaz a sok programfüzet, amelyeket a rendezvényekre készítettünk. Hasonló 
meggondolásból született meg a fiókszervezet tájékoztatója, amelynek négy száma jelent meg az 1996- 
os évben. Ezt elküldtük tagtársainknak, támogatóinknak, kapcsolatainknak egyaránt. Mindezek, és más 
megnyilvánulások is a helyi írott és elektronikus médiákban nagy erőfeszítést igényeltek a szervezet ré- 
széről, azokról, akik azt vállalták, hogy támogatják. Be kell ismernünk, hogy a szervezet anyagi forrá- 
sainak nagy része erre fordítódott.” Szakács Zoltán: A kommunikáció és a szervezeti kultúra. Három- 
széki Műszaki Krónika, 1997/1. 
21 A kiadványt összeállító Berkeczi Zsolt a 11. lapszám (II. évfolyam, 2001) 7. oldalán Röviden a la- 
punkról című írásban a következő logikai bukfenccel ijeszti el a lap iránt esetleg érdeklődőket: „A Sepsi 
Inform egy regionális tájékoztató és hirdető kiadvány. Terjesztése hetente és ingyenesen történik a me- 
gye területén. Előfizetési szándékukat kérjük jelezzék telefonon, vagy levélben a szerkesztőség címére. 
Egy hónapra az előfizetési díj: 8000 lej, díj amely tartalmazza a címre való eljuttatást.” Tényleg nem 
nagy pénz az a havi 8000, de ahhoz elég, hogy ne legyen ingyenes; továbbá: „Észrevételeiket, javasla- 
taikat a szerkesztőségi címekre várjuk.” Azonban a legfigyelmesebb olvasó is egyetlen szerkesztőségi 
címet talál. 
22 Plusz Magazin, I. évfolyam 1. szám, 1998. június 1–7. 
23 A lap alapításáról később így vall a szerkesztő: „Lapunk létrehozásával kettős célunk volt. Egyrészt 
szándékunkban állt fölrázni a moldvai magyarság érdeklődőbb rétegeit, ráébreszteni, tudatosítani iden- 
titására, önmaga többre becsülésére; erősíteni bennük a magyarsághoz való tartozás tudatát; a közlendő 
történelmi tárgyú írások által rádöbbenteni eredetükre, történelmi múltjukra stb. Mindezeket két nyel- 
ven és bizonyos egyszerűséggel közölni. De céljaink között szerepelt más is; az például, hogy fölhívjuk 
az erdélyi, az anyaországi és a nyugati magyarság figyelmét a pusztulásban lévő moldvai magyarságra, 
ráirányítani az összmagyar értelmiség figyelmét a moldvai csángó-magyarság anyagi, szellemi-lelki nyo- 
morára, arra a hallatlan lelki-szellemi-nemzetiségi genocídiumra, ami ott folyik az állami és az egyházi 
vezetők részéről.” Számadás-számvetés. In: Moldvai Magyarság, IX. évfolyam 102–103. szám, 1998. 
november – december. 
24 Az előbb idézett, Számadás-számvetés című írásban olvasható: „A kezdeti eufóriás napokban túlmé- 
reteztük mi is reményeinket; azt reméltük, politikusaink és egyházi vezetőink tesznek hathatósan vala- 
mit e népcsoportunk érdekében. Mert szólamokat, sok-sok hiábavaló üres beszédet, sőt dicséreteket 
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hallottunk, többször is. (...) De az is igazság, hogy közben folyton-folyvást asszimilálódott, pusztult- 
pusztították az ottani magyarságot, mert érdemlegesen senki nem tett semmit megmaradásukért...” In: 
Moldvai Magyarság, IX. évfolyam 102–103. szám, 1998. november – december. 
25 Moldvai Magyarság, IX. évfolyam 98–99. szám, 1998. július – augusztus. 
26 Számadás-számvetés. In: Moldvai Magyarság, IX. évfolyam 102–103. szám, 1998. nov.–dec. 
27 A kiadvány indulásakor más névváltozatok is felmerültek, erre utal az első lapszám Lapelőzmények 
című írásának indító mondata: „A Csernátoni Közlöny elődeiként tartjuk számon...” Haszmann Pál, Sa- 
lamon Ferenc: Lapelőzmények. In: Csernátoni Füzetek, I. évfolyam 1. szám, 1991. január. 
28 Vezérszó az olvasóhoz. In: Csernátoni Füzetek, I. évfolyam 1. szám, 1991. január. 
29 Demeter László: Beköszöntő. In: Erdővidéki Lapok, I. évfolyam 1. szám, 2000. szeptember. 
30 Boér Imre: A folytonosság kötelez. In: Erdővidéki Lapok, III. évfolyam 2. szám, 2002. június. 
31 „Hihetetlen, de a több mint száz kultúralapítványnak kisebb gondja is nagyobb, mint az identitás vé- 
delmében kiadott lapot népszerűsíteni, s bár pénzzel nem támogatja azt.” Kádár Gyula: Tisztelt (Olva- 
só!, Történelmünk, II. évfolyam 6–7. szám, 1997. március 31 – április 15. 
32 „Csak csodálkozni tudunk azon a közömbösségen, amely «A román nyelv és nép kialakulása» c. 
cikksorozatunkkal kapcsolatban megnyilvánul. Már a márciusi lapszámunkban meghirdettük könyv 
alakban való megjelentetés tervét, hisz André du Nay tárgyilagos ismertetője révén megismerhető vol- 
na a román történelem sokat vitatott korszaka. Érvek és dokumentumok százai bizonyítják a román 
nép balkáni származását. Sajnos, ez idáig nem jelezte senki igényét e könyvre!” Kádár Gyula: Tisztelt 
Olvasó!, Történelmünk, III. évfolyam 4. szám, 1998. április; vagy: a „Szentgyörgy város középkori törté- 
netét is tartalmazó: Tanulmányok Székelyföld történetéből c. könyvünket”, melyet a mozgóárusok a 
Szent György-napok alatt árusítottak, „alig hihető, hogy az itt hullámzó 40–50 ezres tömegből mind- 
össze 20-an vásárolták meg”. Történelmünk, III. évfolyam 5. szám, 1998. május. 
33 Az alapítvány nevéül Sepsiszentgyörgy régi címerének köriratát választotta, jelentése.: Krisztus az én 
reményem. 
34 Háttér, 2002 május, 1. szám. 
35 Az 1977-es népszámlálás adatai szerint Kovászna megye 199 017 összlakosából 156 120 vallotta ma- 
gyar nemzetiségűnek magát, a következő, 1992-es népszámláláskor pedig a 233 256 fős lakosú Három- 
széken 175 502 magyar élt. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és 
Maros megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 között. Teleki László Alapítvány – Pro-Print Könyvkiadó, 
Budapest – Csíkszereda 1998. 
36 Az Európai Idő és az akkor még nagyon fiatal Székely Hírmondó munkatársai által szerkesztett lap pró- 
baszámának beköszöntőjében többek között ez olvasható: „Nincs szűkebb pátriánknak, nincs se a me- 
gyének, se az országnak keresztény értékeket (is) fölvállaló és valló napilapja. 1990 után sem született 
ilyen. A most első lépéseinél tartó ERDÉLY erre vállalkozik, ennek az űrnek és hiánynak a betöltésére. 
Valamint arra, ami ebből a szellemből következik: a független, objektív tájékoztatásra, olyan újságírói- 
lapkiadói magatartásra, amely csak egyetlen feljebbvalót ismer: az Olvasót, s az Igazságnak is csak 
egyetlen letéteményesét, a Mindenhatót. Erre a függetlenségre szándékszunk fölépíteni lapunk hitelét, 
az Olvasó és a közérdek hiteles szolgálatát.” Horváth Alpár, Kocsis Károly, Willmann Walter: Minden- 
kihez, aki népünk sorsát lelkén viseli. In: Erdély, I. évfolyam, próbaszám, 1997. december 22. 
37 Az utolsó lapszám vezércikkének címében (Elmegyünk, de még visszatérünk... avagy: egy lap tün- 
döklése és... visszavonulása) tett ígéretet 2003. június 15-ig nem teljesítették. 
38 A magyar olvasótáborhoz szóló magyar nyelvű hírlapok általában egyfajta elszigeteltséget teremte- 
nek: nagyon kis teret szánnak a román közösség mindennapjainak ismertetésére. A Háromszéki Figyelő 
első számának beköszöntőjében ezt is kilátásba helyezte („Az új lap (...) tárgyilagosan akar tájékoz- 
tatni, háromszéken [sic!] kissebbségben [sic!] élő románság sajátos gondjairól, rendezvényeiről, elvára- 
sairól.”), ám a továbbiakban ígéretét csak elhanyagolható mértékben teljesítette. 
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39 „A Monitorul de Brașovtól 2001-ben távozott szerkesztők egy része a Mediapro Rt. közvetítésével adta 
ki a Brașoveanul hetilapot, és tervbe vették ennek mintájára az Erdélyi Lapok elnevezésű, székelyföldi ter- 
jesztésre szánt és a Pro Tv mintájára helyi kuriózumokra épülő kiadványt. A projekt végül nem valósult 
meg, mert a Brașoveanul megszűnt. Az Erdélyi Figyelőt most a sepsiszentgyörgyi Lucian Bitai szerkeszti, a 
Kovászna Medianet volt igazgatója, akit 2000 őszén a Háromszéki Figyelő szerkesztősége azzal vádolt, 
hogy a kiadvány bevételének nagy részét elsajátította.” Domokos Péter: Két kiadvánnyal gazdagodik 
Kovászna megye – Új lapok indulnak. In: Krónika, 2003. február 12. 
40 „A lapot három lelkes kézdivásárhelyi ifjú, Sántha Attila, ifj. Deme László és Fekete Vince alapította 
Jakabos Csaba István gépészmérnök, a csavargyár akkori vezérigazgatója anyagi és erkölcsi támogatá- 
sával. A három huszonéves 1989. december 22-én délelőtt a város főterén ifj. Deme László kezdemé- 
nyezésére határozta el, hogy lapot indít, életre hívják a vörös terror negyvenöt évén át Csipkerózsika- 
álmát alvó Székely Újságot. (...) December 23-án este az akkori állami nyomdában elkészült az újság 
zöld fejléces első száma, melynek még nem volt ugyan körvonalazott elképzelése, szerkesztői koncep- 
ciója, de mindettől függetlenül a kommunista diktatúra bukását követően a céhes város első szabad 
lapjaként látott nyomdafestéket. A rikkancsok által akkor 50 baniért kínált lap úgy kelt el, mint a friss 
kenyér.” Székely Újság – laptörténet. In: Székely Újság, I. évfolyam 1. szám, 2002. március 20–26. 
41 A Székely Újság történetét felelevenítő, fentebb is idézett cikkben olvasható: „A Székely Újság meg- 
szűnésével kapcsolatosan Sántha Attila, az egyik alapító 1991 szeptemberében az alábbiakat nyilatkoz- 
ta: «Megszűnése szükségszerű volt, mivel nem gazdasági vállalkozásként indult, hanem néhány lelkes 
ember ügyszeretetéből. Ez pedig nem elég! Sajnos, a kezdeti lelkesedés után az apátia következett. Az 
újságnak nem sikerült eléggé élőnek lennie, volt szerkesztői nem foghatták át ketten Felső-Háromszé- 
ket, a terjesztés sem volt a legjobb (...) Ellenben a lapban sok értékes és érdekes cikk látott nyomda- 
festéket. Például a tízrészes Gondolatrendőrség, amely országszerte első ízben közölt szemelvényeket a 
hírhedt szekuritáté eredeti dokumentumaiból, megelőzve a România Liberă-t és a többi román nyelvű 
ellenzéki lapot. Purifikáló szerepet töltött be, de nem tudta magát eladni, nem tudott magának megfe- 
lelő reklámot biztosítani.»„ Székely Újság – laptörténet. In: Székely Újság, I. évfolyam 1. szám, 2002. 
március 20 – 26. 
42 Uo: „1991 őszén Sántha Attila pár nemzedéktársával együtt (...) megpróbálta újraindítani a Székely 
Újság harmadik sorozatát, de csak az első szám anyaga, valamint az új fejléc készült el, kiadót már nem 
találtak rá.” 
43 Az indulás évében, 1996 októberében a lap munkatársai piackutatást végeztek. Az eredmény őket 
lepte meg a leginkább: adataik szerint a városban 2850 Székely Hírmondó, 1548 Háromszék, 1501 Európai 
Idő, 420 Bűntény, 305 Corvin Rejtvénymagazin, 285 Borúra Derű, 221 Brassói Lapok, 180 100%, 118 Romániai 
Magyar Szó, 105 Erdélyi Gazda, stb. kel el. A város legkedveltebb lapja. In: Székely Hírmondó, I. évfolyam 
17. szám, 1996. október 26 – november 8. 
44 E kiadvány létéről a „bábáskodó” lap egy híre tudósít: A Hírmondó Orbaiszéken. In: Székely Hírmon- 
dó, III. évfolyam 2. szám, 1998. január 24–30. 
45 „Ma információözönben élünk, és gyakran előfordul, hogy többet tudunk a világ távoli eseményeiről, 
mint környezetünk világáról. Hogy környezetünk életének elsivárosodását megakadályozzuk fontosnak 
és szükségesnek tartottuk egy helyi lap szerkesztését (és kiadását), amely az itt élő emberek életéhez 
kapcsolódik, közös sorsunkat érintő kérdéseket tárgyal és helyi értékeket tár az olvasó elé.” Az évezred 
alkonyán című beköszöntő írás részlete. In: Berecki Harangszó, I. évfolyam 1. szám, 1999. január. 
46 „Egyrészt anyagi gondjaink késztetnek erre, másrészt azt akarjuk, hogy lapunk csak helyi arculatát 
tartsa meg” Berecki Harangszó, II. évfolyam 13. szám, 2000. január. 
47 Az erdélyi időszaki sajtó – Temesvár után. In: Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után. Tele- 
ki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest–Kolozsvár, 2001. 
48 Deák Károly: Elmaradt Újévi köszöntő helyett! In: A Mi Kutyáink, I. évfolyam 1–2. szám, 1990. ja- 
nuár – február. 
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49 Antal István: Értsünk egyet. In: Erdővidék, III. évfolyam 48. (124.) szám, 1999. december 3. 
50 Első oldalas cím. Erdővidék, V. évfolyam 32. (212.) szám, 2001. augusztus 10. 
51 Sepsiszéki Hírlap, I. évfolyam 1. szám, 2003. április 17–23. 
52 Első oldalas cím. Háromszéki Figyelő, I. évfolyam 0. szám, 1998. december 12. 
53 Az előbb idézett cím szövegéből. 
54 Uo. 
55 Erdővidék, IV. évfolyam 31. (159.) szám, 2000. augusztus 4. 
56 Székely Hírmondó, III. évfolyam 30. szám, 1998. augusztus 8–14. 
57 Háromszéki Figyelő, II. évfolyam 43. szám, 1999. október 6–12. 
58 Háromszéki Figyelő, I. évfolyam 1. szám, 1998. december 17–23. 
59 Háromszéki Figyelő, III. évfolyam 154. (202.) szám, 2000. május 12. 
60 Lásd: Salamon Márton László: Helyzetkép az erdélyi magyar sajtóról: időutazás vagy modernizáció? 
In: Magyarország médiakönyve 2002. E. N. A. M. I. K. É. 2002. 
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Fekete Kálmán 

Erdélyi magyarok a ’90-es évek 
Amerikájában 

Megváltozott világ 

Világméretű változások kísérték a kilencvenes évek beköszöntét: a kelet-euró- 
pai szocializmusok egymás utáni gyors bukása, a Szovjetunió összeomlása, s a hideg- 
háborút követően az Egyesült Államok különleges világhatalmi pozíciója.1 Az erdélyi 
magyarok kezdeményező, aktív szerepet vállaltak a hazai rendszerváltozásban. Úgy 

nézett ki, sorsuk jobbrafordítását saját kezükbe vehetik, és megteremtődnek az ott- 
honmaradás, illetve a hazatalálás kedvező feltételei.2 

Az eufóriát követően paradox módon nem csökkent,3 hanem – a szülőföld ma- 
rasztaló/hazahívó szava ellenére is – tovább nőtt a legális és illegális kiáramlás. Az 
utazási korlátozások feloldását egyre többen a kintmaradás kínálkozó esélyeként fog- 
ták fel. Az áradatot nem lehet a kilencvenes évekre korlátozni és egyáltalán időkere- 
tekbe szorítani. A folyamat jóval korábban elkezdődött és azóta is tart. A megjelölt 
időszak a szocializmus utáni fordulatra utal csupán, amit az előzményekkel együtt 
szükségszerű vizsgálni. 

„Ceaușescu árvái” 

Kádár árváinak romániai megfelelőjeként, kissé fölényesen szokták néha som- 
másan így említeni azokat az erdélyi magyarokat, akik 1965 és 1989 között távoztak 
az országból, hogy jobb anyagi körülményeket teremtsenek maguk és gyerekeik szá- 
mára, olykor abban reménykedve, hogy Amerikában végre igazából magyarok is le- 
hetnek (Huseby-Darvas, 407). Kovalszki Péter ilyenképpen utal erre a visszás hely- 
zetre: „Többen észlelték azt a jelenséget, hogy az erdélyi magyarok az amerikai diasz- 
póra sorsban (kissé érthetetlenül) sokkal teljesebben élik ki magyarságukat, mint ott- 
hon, hol mégis tömegben, s sorvasztott állapotban is több és teljesebb kulturális hát- 
térrel rendelkeztek. De ez az érzés, személyesen tanúsíthatom, autentikus – hiszen én 
is megéltem. Van abban valami mámorító, ahogyan végre szabadon, közösségben, fé- 
lelemmentesen, s ha képesek vagyunk rá, értelmesen is magyarságunkat megélhetjük, 
magyarként cselekedhetünk, gondjainkat, örömeinket megoszthatjuk.” (Kovalszki, 42). 

Lényeges különbség van azért az otthoni magyar sorsközösségben és a külhoni 
szétszóratásban élés között. Az előbbi eleven, mindennapi életközösség, ez utóbbi 
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hétvégi vagy még ritkább alkalmi összejövetel, a lélek pár órás ünnepe csupán. Amaz 
valóságos léthelyzet, emez inkább nosztalgikus tudatállapot, a legjobb esetben is csak 
valamelyest kiélt lelki szükséglet, ami semmiképp sem tudja (kár)pótolni a valódi kö- 
zösségi életet. A kivándoroltak identitástudata a múlton épül, és Amerikában is erdé- 
lyi magyarságukat próbálják az onnan valók, főként első generációsként, kapcsolataik, 
emlékeik alapján újraélni és fenntartani. Ilyen lelki értelemben tudatosan magyarabb a 
szórványban élő magyar (Beke, 9). 

Dr. Kovalszki Péter szivárgó magyar kivándorlásról beszél, amely Romániából 
a hetvenes évek közepén indult meg. Bár szerinte is nehéz ennek a mértékét felbe- 
csülni, mégis abból kiindulva, hogy az erdélyi magyar kiáramlás a romániai kivándor- 
lás jellegzetességeit mutatja, ő az otthoni magyarságnak az összlakossághoz viszonyí- 
tott hét százalékos aránykulcsával számol. Eszerint például ha 1996-ban 5400 romá- 
niai vándorolt be Amerikába,4 akkor ebből kb. 360-400 lehetett magyar (Kovalszki, 
43). Olyan feltételezés, amit egyrészt felül is bírálnak a legújabb helyszíni felmérések 
és prognózisok, miszerint az erdélyi magyar kivándorlási láz az országos átlagnál is 
nagyobb,5 másrészt nem lehet tudni, hogy a távozók milyen százalékarányban szó- 
ródnak szét a befogadó országok felé. 

Ha annak idején szabadon lehetett volna kiutazni és büntetlenül hazatérni, a 
megbánás óráiban sokan jobban meggondolták volna, hogy kint maradjanak-e vagy 
sem. A fordulat után a helyzet annyiban változott, hogy könnyebben lehet ugyan út- 
levélhez jutni, de egyre nehezebb vízumot szerezni.6 A rendszerváltozás után a politi- 
kai menekült- illetve menedékjog-kérelmeket nem igazán veszik már figyelembe.7 A 
gazdasági nyomor pedig az indoklásnál nem jöhet szóba, miként a múltbeli üldözés 
sem, ha azóta szabadon haza lehet már térni. A kilencvenes évek elejének vándorai 
közül sokan még a rendszerváltás előtt vették nyakukba a világot, és magyarországi 
(Sopron melletti pán-európai piknik, 1989. augusztus 19.), nyugat-európai vagy kana- 
dai kitérővel érkeztek Amerikába. Némelyek családegyesítés útján telepedtek ki, má- 
sok turistavízummal vagy rokonlátogatásra érkeztek, azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy nem térnek vissza. Voltak, akik az 1994-es labdarúgó világbajnokságot, illetve 
az 1996-os atlantai olimpiát használták fel kínálkozó alkalomként arra, hogy bejussa- 
nak Amerikába. Ismét mások tanulmányi vízummal utaztak ki, néha még hazai ösz- 
töndíjjal is, hogy tudásukat majd szülőföldjükön kamatoztassák, és úgy döntöttek, 
hogy nem térnek vissza (Tábori, 14). Mindent megpróbálnak, csakhogy kinn marad- 
hassanak. S a hangsúly nem is annyira Amerikán, mint inkább a visszatérés elkerülé- 
sén van. Vannak, akik tovább mennek Kanadába, Dél-Amerikába, vagy vissza Euró- 
pába, de inkább a nyugati országokba, mint haza, oda, ahol munkát találnak, illetve 
ahol befogadják őket (Wertsman, 1506). Az Egyesült Államokban letelepedők örül- 
nek annak, hogy amerikaiak lehetnek, és sokkal nagyobb hajlandóságot mutatnak az 
asszimilációra, mint a szülőföldjükhöz való kötődésre, ahova nem számítanak vissza- 
térni (Patterson, 739). Olyanokról is hallani, akik azért menekültek például Magyaror- 
szágról is tovább, mert ott székely/magyar létükre lerománozták őket.8 Ritkábban, de 
olyan eset is akad, hogy valakinek nem állt szándékában, és mégis kint ragadt.9 
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Az amerikai bevándorlásnak (1988 óta) a legújabb változata a sorshúzáson való 
részvétel (Diversity Visa-Greencard Lottery), amely lehetőséget kíván adni azoknak 
is, akiknek másképp aligha volna esélyük arra, hogy Amerikába jussanak, ezáltal is ja- 
vítva a bevándorlási statisztikák nemzetek szerinti megoszlásán. Románia, ahol ez a 
szerencsejáték különösen a diplomás fiatalok körében nagyon népszerű,10 1999-ben 
például 3400 helyet kapott, s a szerencsés nyertesek között magyarok is akadtak, mert 
– amint Kovalszki Péter írja – csupán a Detroit-Allen Park-i református egyháznál 
1998–99-ben 5 fiatal romániai magyar kisgyermekes család jelentkezett (Kolozsvárról 
és Nagyváradról kettő-kettő és egy Vajdahunyadról). A szivárgó magyarok között oly- 
kor feltűnik az illegálisan érkező is. (Kovalszki, 43). 

Kik és hányan? 

Tudomásunk szerint nem készült alapos felmérés vagy számítógépes feldolgo- 
zás az Amerikába sodródott erdélyi magyarokról.11 Itt még igazán vitatható statiszti- 
kák sincsenek, mint az amerikai magyarok vagy románok esetében, akiknek az adatai- 
ban kutatni lehetne utánuk. Az erdélyi magyarok feltérképezésének több akadálya 
van. A megérkezéskor útlevelük s nemzetközi jogállásuk szerint románok. Ha pedig 
már felvett (netán éppen magyar) állampolgársággal lépnek be Amerikába, erdélyisé- 
güknek akkor sem marad hivatalosan nyoma, esetleg csak annak, hogy születési he- 
lyük szerint előzőleg román alattvalók voltak. Továbbá az amerikai szemlélet nem is 
igen tesz különbséget a nemzetiség (nationality) és az állampolgárság (citizenship) 
között, a kettő szinte ugyanazt jelenti. Ez olykor félreértés és bosszúság forrása is a 
nemzetiségi besorolásukra különösen érzékeny kisebbségiek számára.12 Hivatalosan 
románok, öntudatuk szerint magyarok, s a nyilvántartásokban kézen-közön elkallód- 
nak, mivel nem derül ki a magyar statisztikákból sem, hogy az amerikás magyarok 
közül hányan anyaországiak, hányan erdélyiek és így tovább. Amerikai angol-román 
kiadvány tizenöt-húszezerre becsüli jelenleg az Államokban élő erdélyi magyarok 
számát (More about Romanians, 29). 

Az erdélyi magyarok számontartásánál további gondot jelent az is, hogy tartóz- 
kodási engedélyük lejárta után sokan illegálisan maradnak az Államokban, vagyis nyil- 
vánosan nem nagyon mutatkozhatnak, hivatalosan sehol sem szerepelnek, és törvé- 
nyesen nem is foglalkoztathatók, ha nincs munkavállalási engedélyük. Véletlenszerű- 
en, ismerősöktől, esetleg a magyar közösségekben (leghamarabb az egyházaknál) le- 
het csak tudni róluk. Helyzetük rendeződésekor megint csak az állampolgárságukat 
veszik figyelembe, s így magyarságuk, erdélyiségükről nem is beszélve, újból elsikkad, 
s legföljebb csak a faji, etnikai, törzsi kategóriába (race/ethnic or tribal group) és a be- 
szélt nyelvek rovatába kerül be – már ahol a kérdőívekben az ilyesmire is van rubrika. 

Az amerikai magyar ággal foglalkozó (magyar és más nyelvű) szakirodalom kü- 
lön nem is tér ki (vagy csak nagyon röviden) a határon túli részekről érkező magya- 
rokra.13 Nincs igazán fogékonyság a téma iránt, egész pontosan csak az otthonmara- 
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dottak kisebbségi sorsa iránt mutatkozik fokozott érdeklődés és állandó törődés, ami- 
nek nagyon gazdag irodalma van – de ez egy egészen más kérdés. A szomszédos or- 
szágokból külföldre távozottak számbavételét csak azok a kivándorló magyarok (vagy 
utódaik) tudnák elvégezni, akik belülről ismerik és szívügyüknek érzik a saját délvidé- 
ki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai – emigráció előtti és utáni – sorsukat, mindenki a ma- 
gáét külön-külön. A szintézisre csak a részfeladatok elvégzése után kerülhetne sor. 
Egy olyan átfogó tudományos munka is, mint Várdy Béla professzor Magyarok az Új- 
világban című legújabb könyve témánk és a vizsgált periódus kapcsán csak annyit említ 
meg, hogy: „November 9-én leomlott a berlini fal, s december 24-én [sic], a temesvá- 
ri, majd a bukaresti forradalmat követően kivégezték a közutálatnak örvendő Ceau- 
șescu-házaspárt.” (Várdy, 607). Különben csak az anyaországi és az amerikai magyar- 
ság kapcsolatát vizsgálja. Még Borbándi Gyula jár el a legkörültekintőbben, midőn rá- 
mutat, hogy a nyugati emigrációban a hivatalos statisztikák a születési helyet és az állam- 
polgárságot vették alapul,14 aminek következtében a határontúli magyarok románok- 
ként, csehszlovákokként, jugoszlávokként kerültek nyilvántartásba (Borbándi: A ma- 
gyar emigráció életrajza, 64). Ezen túlmenően a ki- és visszavándorlás kapcsán ő is in- 
kább csak a magyarországi viszonylatokban gondolkozik, bár ismételten a nyugati ma- 
gyarság és a szülőföld kapcsolatáról, valamint a Kárpát-medencei kisebbségi magya- 
rok megsegítéséről értekezik következetesen (Emigráció és magyarság, 9–11 és 344– 
353; Alkony és derengés, 26–27, 38). 

Külön nehézséget okoz az is, hogy Amerikában a magyarok szétszórtan élnek. 
Ez az ország méreteiből következik mindenekelőtt, de nem utolsósorban abból is, 
hogy a régi magyar kolóniák felbomlottak vagy szétesőben vannak. A magyarok is 
gyakran változtatják lakóhelyüket. Oda mennek, ahol munkát kapnak, vagy ahol na- 
gyobb a kereset, és szakmailag jobban tudnak boldogulni. Mindenki a saját érvénye- 
sülését nézi, ami a közösségi kötelékek ápolásánál fontosabb létérdek. Vannak, akik 
emiatt rendszeresen jönnek-mennek: Amerikából Kanadába vagy Európába és vissza. 

Mellékes, de nem elhanyagolható szempont, hogy Transylvania hallatán az át- 
lag amerikai kizárólag Dracula félelmetes vámpír alakjára gondol, aki a rémtörténet 
szerint nappal aludt és éjjel az emberek vérét szívta. Az ilyen balítéletek és hamis 
mendemondák önérzetükben sértik az Amerikában élő szülőföldjükre büszke erdélyi- 
eket. Dracula miatt olykor kerülik is Transylvania említését, ha azt kérdezik tőlük, 
honnan valók. Sajnos, az idegenforgalom fellendítése céljából a román turizmus is 
kezdte felkarolni az Erdélyt lejárató Dracula-legendát. 

Továbbra is kisebbségben 

A kettősséget nem szünteti meg, csak elmélyíti az, aki a nemzetiségi létet a kül- 

honisággal cseréli fel, különösen, ha felnőtt vagy éppen idős fejjel új nyelvi kultúrkör- 

nyezetbe kerül. Kint is megvannak a kisebbségi sors nemkívánatos kísérő jelenségei. 

Mindenekelőtt a nyelvi gond(oskodás). Ugyanolyan tanácsokkal látták el, mint hajda- 
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nán, vagyis lehetőleg a családban is az ország nyelvén beszéljünk, hogy minél jobban 
gyakoroljuk azt. Volt, aki értetlenül csodálkozott: hogy-hogy egymás között nem an- 
golul beszélünk? Az első munkahelyünkön, egy kisebb gyárban Detroit külvárosá- 
ban, ebédszünet alatt, miközben az egyik kollégával magyarul értekeztünk úgy-ahogy, 
a másik munkatársunk megjegyezte: „Ennél az asztalnál csak angolul beszélünk.” Az 
ilyen nyelvi türelmetlenség azért meglehetősen ritka. 

Továbbá előbb-utóbb egy új „hunglish” nyelvbe kezd az anyanyelvén megszó- 
laló legtöbb amerikás erdélyi magyar is. Már nem román, hanem angol szavakkal tűz- 
deli tele mondanivalóját, olyannyira, hogy aki nem ismeri a helyzetet, nem is érti meg, 
miről beszél. Tükörfordításokban fejezi ki magát. Nem azt mondja például, hogy vi- 
szontlátásra, hanem azt, hogy látlak holnap (see you tomorrow). És még mindig jobb, 
ha valaki, ahogyan tud, de beszél magyarul, mert olyan is akad (bár az erdélyi magya- 
rok között ritkábban), aki meg sem akar szólalni csak angolul. „Boldog új évet!” kíván- 
tunk egyetlen (igaz, nem erdélyi) kolléganőnknek a könyvtárban, aki így is megérti a 
jókívánságot, arra gondolva, hogy a kedvében tudunk járni egy kicsit, és az volt a vá- 
lasza: „Same to you!”, pedig sokszor beszéltünk magyarul is. Erre a szánalmas jelen- 
ségre Borbándi Gyula is említ egy érdekes példát.15 

Úgy tapasztaltuk, az erdélyieknek erősebb a származástudata és jobban ragasz- 
kodnak identitásukhoz, mint a máshonnan érkezett magyarok. Kovalszki Péter is 
megemlíti, hogy a Detroit-Allen Park-i református egyház kebelében 1990-ben alakult 
Magyar Hagyományokat Ápoló Körben tevékenykedők 75%-a erdélyi, főleg maros- 
vásárhelyi, váradi és szilágysági (Kovalszki, 42). 

Az idegenség csak fokozza (legalábbis átmenetileg) a kisebbségi érzés olyan is- 
merős lelki jegyeit is, mint: a félszegség, visszafogottság, halkuló hang, bizonytalan- 
ság, meg nem értettség, bátortalanság, befelé fordulás, túlérzékenység, zárkózottság 
és így tovább. Mindamellett a kettősség nem kimondottan hátrányos helyzet csupán, 
sőt olykor határozottan előnyös is lehet. A többnyelvűség már önmagában is nyere- 
ség, amellett, hogy a sokoldalúság, szélesebb látókör, jobb ember- és helyzetismeret 
valamint a másság iránti nagyobb türelem forrása. A túlérzékenység pedig az ébersé- 
get s a kritikai érzéket segítheti elő. 

Kisebbségi sorsuk fogságában a kivándoroltak erdélyisége továbbra is romániai- 
ságuk része – meghonosodásuk után is. Nemcsak azért, mert úgyis eredeti hovatar- 
tozásuk szerint vannak elkönyvelve, hanem főleg azért, mert a kettészakadt életben 
nem szűnnek meg állandóan hazagondolni. Pozitív fejlemény, hogy a magyarok és 
románok kint jól megértik egymást. Kapcsolatuk problémamentesebb, mint otthon. 
A nézeteltéréseket a távolság elsimítja, s a viszály helyett összetartozásukat hangsú- 
lyozza. Egyikük is, másikuk is egyformán jövevény és gyökértelen kisebbségi a nagy 
hontalan „szabadság igájában” (Eszterhás István). Az otthoni viszony folytatásaként 
társalgásuk közös nyelve továbbra is a román, s rendszerint csak olyankor az angol, 
ha mások is vannak a csoportban. Jó alkalom ez arra, hogy a hazai beszédet is legyen 
akivel gyakorolni s az otthoni állapotokat – jól elbeszélgetve – megtárgyalni. A hiva- 
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talos ügyek (fordítás, hitelesítés, végrendelet, hagyaték stb.) intézése, a pénz- és csomag- 
küldés, valamint a hazautazás és rokonkihozatal a román irodák és kirendeltségek felé 
terelik azokat is, akik különben nem ápolják régi kapcsolataikat. Ilyen helyeken tudják 
ügyeiket a legkönnyebben s az otthoni elvárásoknak megfelelően (sokszor egyedül 
csak ott) a legjobban elintézni. Azok pedig, akik szolgáltatásaikat hirdetik, általában 
megjelölik, hogy magyarul és románul is az ügyfelek rendelkezésére állnak – ebből is 
sejthető: bizonyára erdélyi magyarok. 

Megvalósítás 

Elvben senki előtt sincs elzárva az érvényesülés és szakmai előmenetel egyéni- 
leg óhajtott útja. A valóságban a bevándorlók, főleg az értelmiségiek jelentős hányada 
alulfoglalkoztatott, sőt örülniük kell, ha egyáltalán munkahelyhez jutnak. Az otthoni 
képesítést és az okleveleket általában nem, illetve csak fenntartásokkal ismerik el. Kel- 
lemetlen csalódást jelentett annak az erdélyi gyógyszerésznek, volt egyetemi oktató- 
nak is, akinek doktorátusi fokozattal szinte végig takarítónői munkát kell Amerikában 
végeznie. A kilencvenes évek elején a gazdasági visszaesés rossz konjunktúrát jelen- 
tett a szép reményekkel érkezők számára. A kíméletlen konkurencia tékozlóan bánik a 
fölös emberállománnyal. Még sokkal többen akarnak bevándorolni, mint ahányra szüksé- 
ge van az országnak. A munkaerőpiacot pedig törvényileg védik az idegenektől.16 Az 
alapszituáció ugyanaz: meg kell kapaszkodni! A megoldás: egyénenként más és más. 

Dávid Antal (Kémer, 1945. július 2. –) mérnök, ipari tervező 1989-ben Maros- 
vásárhelyről Ausztriába, onnan 1990-ben Amerikába került. A szakmailag kilátástalan- 
nak tűnő kezdeti nehéz évek után New Yorkban újból egyetemi képesítést s doktorá- 
tust szerzett, hogy elismert tervezőmérnök váljon belőle Pennsylvaniában, ahol család- 
jával él és dolgozik (Amerikai magyarok arcképcsarnoka – a továbbiakban AMA, 71). 

Az emigráció megpróbáltatásait, a Mary Lou című könyv társszerzőjeként, Ká- 
rolyi Béla visszaemlékezései híven tükrözik. Megkapóan idézi fel mindazt, amit az 
elölről kezdés jelent, az egész lelki folyamatot, amin a bevándorlási irodán átélt mega- 
láztatást (az volt az érzése, hogy bűnözőnek tartják). A megbánást, a csalódást, a 
semmibevételt és a semmivé válást; a kétségbeesést – amin minden emigráns átmegy: 
a döntéshozatallal járó vívódást; a félelmet, hogy a nyomában lehetnek és az elszánt- 
ságot is egyben; a nyelvismeret hiányát és az ezzel járó kiszolgáltatott állapotot; a min- 
dennapi megélhetésért való harcot, amiért minden kínálkozó munkalehetőséget (kikö- 
tői rakodómunkát, irodahelyiség éjszakai takarítását) el kellett vállalni. Hiába volt ne- 
ve a tornászvilágban, Amerikában ez nem jelentett semmit, ugyanúgy alulról kellett 
kezdenie, mint a legtöbbnek. 

Az ő és felesége sikeres pályaíve ugyanakkor azt is példázza, hogy aki nagyon 
rámenős, kitartóan törekvő, őrült módjára, keményen tud dolgozni, s a lehetőségért 
meg tud küzdeni, Amerikában nem vész el, előbb-utóbb bizonyítani tud a kegyetlen 
konkurencia ellenére is. Bár rivális „jóakarói” azt jósolták, hogy Károlyiék nem fog- 
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nak Amerikában érvényesülni, ennek dacára rövid idő alatt ismét a csúcsra tornászták 
magukat. 1981-ben maradtak kint, s már az 1984-es Los Angeles-i olimpián Károlyi 
által a saját Houston-i tornászedző-központjában felkészített Mary Lou Retton egyéni 
összetettben olimpiai aranyat szerzett. Az 1992-es barcelonai olimpián csapatban az 
amerikai lányok bronzérmesek, négy év múlva pedig elsők lettek. Az 1996-os atlantai 
olimpián a Károlyi vezette amerikai tornászválogatottból Shannon Miller gerendán 
aranyérmet nyert. A világot bejárta az a megható tévéfelvétel, ahogy Károlyi az ölé- 
ben vitte a lábsérülést szenvedett lányt a díjátadáskor a dobogóra. 

Károlyi Béla román tornászedzőként vált világhíressé, és Amerikában is elsősor- 
ban így ismerik. Az 1992-es barcelonai olimpia idején az egyik tévé-összeállításban 
texasi román cowboyként mutatták be. Várdy Béla amerikai magyar történészpro- 
fesszor, a magyar emigráció szakértője egyik tanulmányának a jegyzetében (Image 
and Self-Image among Hungarian-Americans, 342) nehézményezi, hogy Károlyi Béla 
– Szeles Mónikához hasonlóan – nem hangoztatja magyarságát, pedig öregbíthetné a 
magyarok amerikai jóhírét, s nem kért a sajtóban helyreigazítást, amiért román cow- 
boynak titulálták.17 Szükségesnek tartjuk azért megjegyezni, hogy akárcsak Szeles 
Mónika, Károlyi Béla neve és képe is szerepel az Amerikai magyarok arcképcsarnoka 
című 2003-as kiadványban egy egész oldalas ismertető kíséretében, kiemelvén, hogy 
harmincéves pályafutása során kilenc olimpiai és 15 világbajnokot nevelt és „Románia 
után Amerikában is forradalmasította a női tornát”. (AMA, 161). 

Váró Márton (Székelyudvarhely, 1943. március 15. –) szobrászművész 1970- 
ben került a debreceni művésztelepre, ahol egy műtermes lakást és komoly megbízá- 
sokat, sőt 1984-ben Munkácsy-díjat is kapott. A nagyobb érvényesülési lehetőséget 
továbbra is kereső művész 1989-ben Fulbright-ösztöndíjjal kijutott Kaliforniába. 
1991-ben elnyerte a New York-i Ladányi-díjat, és több nagyszabású alkotás megfara- 
gására kapott megbízást. A Dallas melletti Fort Worth-i operaház (Bess Hall) falára 
készült két, tizenhat méteres angyalszobrának megalkotásáról egy könyv is megjelent 
Angels on High címmel, szerzője Ronald Watson, a Fort Worth-i művészeti fakultás 
tanszékvezetője. Az erdélyi szobrász hetvenkét pályázó közül nyerte el ezt a megbí- 
zást. A nagy terveket dédelgető művész szerint: „Bárhol hivatkozhattam arra, hogy 
magyar hagyományokon nevelkedtem, mert azt biztos alapnak tekintik.” (AMA, 349; 
Magyar Amerika, 80–81). 

Veres Attila kalandos úton jutott Erdélyből a hetvenes években Amerikába, ahol 
kezdetben vasesztergályosként, majd karbantartóként dolgozott Connecticutban egy 
nyomdaipari vállalatnál. Később a nyolcvanas évek végétől egy jól menő nyomdaipari 
magánvállalatot fejlesztett ki Phoenix Arizonában. Az American Hungarian Panora- 
ma című amerikai magyar képes folyóirat az ő nyomdájában készül. Sikeres vállalko- 
zói karrierje ismételten azt bizonyítja, hogy kemény munkával, tehetséggel és kitartás- 
sal érvényesülni lehet Amerikában (AMA, 352; Magyar Amerika, 82–83). 

Vannak, akik haza tekintve otthoni kiadványokban jelengetnek meg. Az inter- 
net jó lehetőséget nyújt arra, hogy bekapcsolódjanak szülőföldjük publicisztikai, kul- 
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turális életébe, s az ottani köztudatból se essenek ki teljesen. Demeter Zsolt (Etéd, 
1958 –), a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium végzettje 1989-ben települt ki 
családjával Phoenix Arizonába, ahol a helyi magyar református egyház keretében mű- 
ködő Mikes Kelemen Kör elnöke. Első verses kötete Lélekderengés címmel 2002-ben 
jelent meg a sepsiszentgyörgyi Médium Kiadó gondozásában (AMA, 73). Magáról azt 
vallja, hogy szíve minden szálával a sivatagban is Erdővidék, Nagybacon falusi világá- 
hoz kötődik, mint írja: „odagyökerezem” (American Hungarian Panorama, IV. évfo- 
lyam, 2002 szeptember, p. 27). Harkó Gyöngyvér New Brunswickban élő angol-ma- 
gyar szakos volt csíkszeredai tanárnő, aki 1982-ben érkezett Amerikába, kétnyelvű an- 
tológiát állított össze Maradok – I remain (Csíkszereda, Pro-Print, 1997) címmel erdélyi 
magyar költők (Ferenczes István, Hervay Gizella, Kányádi Sándor, Király László, Lász- 
lóffy Aladár, Magyari Lajos, Markó Béla, Szilágyi Domokos, Szőcs Géza) verseiből, 
Sohár Pál angol fordításában (AMA, 126). Harkó tanárnő küldetésnek tekinti az erdé- 
lyi kultúra amerikai népszerűsítését előadó-szavaló körútjain. 

Mások régi önmagukat próbálják sajátos módon megvalósítani. Nagy Elemér 
és Pap-Nagy Léda Mária a rendszerváltás előtt kerültek Detroit környékére, ahol a 
kilencvenes években megalakították a Maros-duót. Otthon mindketten hivatásos ze- 
nészek voltak: a férj a szatmári szimfonikus zenekarban fuvolán, felesége többek kö- 
zött a temesvári operaház zenekarában hárfán játszott. A kilencvenes években háza- 
sodtak össze Amerikában. Nagy Elemér Detroitban, Pap Léda Mária pedig a szom- 
szédos kanadai Windsoron dolgozott, ahol már egy ígéretesen alakuló pályát (zeneta- 
nári állást) adott fel – amellett, hogy a helyi szimfonikus zenekarba is bekerült – azzal, 
hogy férjhez ment és Amerikába költözött. Ezután alakították meg férjével a fuvola- 
hárfa duót. Meghívásra templomokban, esküvőkön és egyéb összejöveteleken, egyéni 
előadásokon lépnek fel. Repertoárjukban klasszikus valamint egyházi zeneszámok és 
modern feldolgozások egyaránt szerepelnek, az igényeknek megfelelően. Külön 
figyelmet fordítanak a magyar – köztük erdélyi – szerzők műveinek és népzenei da- 
rabok – olykor saját feldolgozások, sőt szerzemények – előadására is. Műsorszá- 
maikból kazettafelvétel és CD-lemez is készült. 

Haza, de hova? 

Míg az anyaországból való amerikai magyarokat a rendszerváltozás után – nyug- 
díjasként főleg – a hazatérés gondolata kezdte foglalkoztatni, az erdélyi magyarok és 
általában a romániaiak számára ez egyelőre nem kínálkozott vonzó megoldásnak, 
pedig a változások után azok számára is megnyílt az út, akik különböző okok miatt 
korábban nem térhettek haza. Kevesen éltek a lehetőséggel, sokkal kevesebben, mint 
a magyarországi amerikaiak. Úgy látszik, hogy még hosszú ideig csábítóbb lesz kint 
élni, és csak látogatóba járni haza. Amerikában már egzisztenciát teremtettek, és nem 
szívesen kezdenének ismét elölről mindent. A hazatelepülni vágyó erdélyi magyarok a 
jelek szerint inkább az anyaországba igyekeznek visszatérni, ahol nyugdíjukból köny- 
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nyebben is megélnek. Erdélybe – egyelőre úgy tűnik – esetleg csak haláluk után, urná- 
ban vagy koporsóban. 

Mendel György 1979-ben érkezett Amerikába. Korábban 1971-től a marosvá- 
sárhelyi színházban játszott. Felesége Székely Melinda 1986-ban végzett a Szentgyör- 
gyi István Színművészeti Akadémián és a Szatmári Északi Színházhoz került. 1987- 
ben házasodtak össze, és a feleség követte férjét Amerikába. Mindketten gyakran sze- 
repeltek New York-i magyar rendezvényeken, és riporterként / bemondóként a helyi 
magyar televízióadás hétvégi műsorában is időnként. Mendel György a Time Magazin 
című hetilap technikai szerkesztőjeként dolgozott. Székely Mendel Melinda Ki vagyok 
én a holvagyonban? címmel 1995-ben verseskötetet állított össze. Kányádi Sándor mag- 
nószalagról átírt bevezetője szerint: „A kötet a maga színes reprodukcióival egy ver- 
gődő lélek sóhajtása, versbe-szoborba kapaszkodása.” A színművésznő hangján: 
„...Sorsom tengerszint alá merült / Te tetted ezt Amerika. / Álmunk álmatlan, / 
Létünk értelmetlen / Te tetted ezt velünk Amerika. ... Akár a madár szállnánk, / de 
mégis maradnánk – / Te teszed ezt Amerika.” (Féltés). 

Mendel György nyugdíjba vonulása után a kétgyerekes család Magyarországon 
vett házat magának, Veresegyházán. A férj a Time magyarországi tudósítójaként dol- 
gozik tovább. Székely Mendel Melinda a közelmúltban CD-lemezt jelentetett meg, 
amelyen saját verseit szavalja, Szakcsi Lakatos Béla zenei aláfestésével (AMA, 227; 
Magyar Amerika, 50–51). 

Kovács Károly (Kolozsvár, 1959. május 3. –) képzőművész és vállalkozó, 1990- 
ben költözött Magyarországra, majd 1992-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol 
az Ohio állambeli Akronban – ezermesteri rátermettségét is felhasználva – önálló vál- 
lalkozóként vált ismertté. 1997-ben Akron városától elnyerte az év legsikeresebb helyi 
vállalkozójának odaítélt díjat. Azt tervezi, hogy Amerikában elért anyagi tőkéjét hasz- 
nosítva Magyarországon telepedik le véglegesen, ahol a festészetnek, szobrászatnak 
és ötvösmunkának szenteli életet (AMA, 189). 

Háromszéki egyszerű asszony a nyolcvanas-kilencvenes években kijött Ameri- 
kába a lányához látogatóba, és nem ment vissza. A törvényekben jártas közjegyző se- 
gítségével megkapta a koránál fogva járó öregségi segélyt. A lánya időközben elmaradt 
erdélyi urától, s évek múltával férjhez ment egy amerikaihoz. A nem túl idős mamát 
pedig beadták az öregotthonba, ahol pár hónap után elhunyt. 

A Bögözből származó Bencze Pálné született László Regina (1899. május 5. – 
2001. szeptember 11.) három évszázadba kapaszkodó ritka szép, hosszú életét minden 
bizonnyal annak is köszönhette, hogy kiérkezésétől, 1965-tól végig a megszokott, 
gondos családi környezetében maradhatott, fia és lánya körében Taylor Michigan- 
ben. Az amerikaiak idős korukban általában öregotthonba kerülnek. A fiataloknak 
sem idejük, sem kedvük ahhoz – eleve más a hozzáállásuk –, hogy hajlott korú roko- 
naikkal vesződjenek. Az öregeket – tisztelet a kivételnek – beadják az intézetbe, ahol 
még a legjobb gondozás mellett is (bár ez mindig pénz kérdése) meglehetősen ma- 
gukra maradnak, s a lelki szomorúságba sokan hamar belehalnak. 
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A kilencvenes években a korábbi (főleg a ’45-ös) hullámmal érkezett erdélyi ma- 
gyarok közül is sokan távoztak. A sepsimagyarosi Koréh Ferenc (1909–1997) újságíró, 
lapszerkesztő 1950-ben került Amerikába és 1953-ban elindította a New York-i Magyar 
Amerika Hangja című rádióműsort, amelyet több mint harminc éven át szerkesztett. 
A hetvenes évektől múltját firtató sajtótámadások érték, amelyek bírósági eljárássá 
súlyosbodtak, s ezek is siettették halálát. 

A mezőségi (válaszúti) Wass Albert (1908–1998), az Amerikai Magyar Szépmí- 
ves Céh (1964) megalapítója 1952-től élt az Egyesült Államokban, s írói és közéleti 
munkássága mellett a Floridai Egyetemen németet, franciát, európai irodalmat és tör- 
ténelmet tanított. Akárcsak Koréh Ferenc, Amerikában ő is megmaradt erdélyi magyar- 
nak. A hetvenes évek végén a múltjáért őt is támadások érték, ügyét Amerikában hi- 
vatalosan is kivizsgálták, és bizonyítékok hiányában a vádat ejtették. A floridai Astor- 
ban hunyt el, földi maradványait később hazaszállították. 

„Transsylvania” szelleme 

Mint általában a magyar emigráció, az Amerikában élő erdélyi magyarság sem 
egységes. Világnézeti, társadalmi, nemzedéki különbségek osztják meg, s nemkülön- 
ben az is, hogy a más és más hullámmal érkezők nagyon szétszélednek. Az összefo- 
gásukra tett dicséretes próbálkozás a Transsylvania című folyóirat, az Amerikai Erdélyi 
Szövetség Teleki Béla által alapított negyedévi tájékoztatója. Meghirdetett szándéka 
szerint, ahogy azt a korábbi főszerkesztő, az alsócsernátoni származású Cseh Tibor 
megfogalmazta, a kiadvány a magyarság, az erdélyiség és az európaiság szellemében 
(Misztótfalusi Kis Miklós, Apáczai Csere János és Kós Károly örökségéhez híven) 
kívánja tájékoztatni a nagyvilágban szétszórt erdélyieket. A hazai és amerikai magyar 
életről szóló tudósítások mellett a folyóirat főmunkatársának, a Marosvásárhelyről 
1986-ban családjával kivándorolt dr. Kovalszki Péter orvosnak a szándékai között 
szerepel az új kapcsolatok létrejöttének támogatása, a magyar-román párbeszéd elő- 
segítése is, amely a két nép jövőjét sorsdöntően befolyásolja (A szerkesztőtől; Trans- 
sylvania, XXXVII, évf. 2. szám, New York, 1996. augusztus, p. 46.). A lapot jelenleg 
Horváth Arany szerkeszti. 

A tartalmi és formai szempontokra egyaránt gondosan ügyelő, szépen illusztrált 
folyóiratszámok rendszeresen beszámolnak a fontosabb hazai és külföldi politikai és 
kulturális eseményekről, különös tekintettel azok erdélyi kihatásaira; méltóképpen 
megemlékeznek nagyjainkról s a jeles évfordulókról is, többnyire megjelent cikkek, 
tanulmányok, elhangzott beszédek újraközlésével, magyar és nem magyar szerzőktől 
egyaránt. A folyóirat minden számának van egy négyoldalas angol nyelvű melléklete 
is. A kiadvány minden olyan ügyet támogat, amely a Kárpát-medencei magyarok 
megsegítését szolgálja (traktor-akció, ösztöndíjak, csángó gyerekek taníttatása, Duna- 
TV, antennák beszerzése stb.). 
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Zárszó helyett 

Sokat lehet olvasni arról, hogy a nyugati magyarok száma állandóan csökken és 
elkerülhetetlen a beolvadás. Kevesen szólnak viszont arról, hogy közvetve ez annak 
az örvendetes pozitív változásnak is az eredménye, hogy nincs már tömeges magyar- 
országi kivándorlás. Az emigráció akkor ér véget, ha megszűnnek a létrejöttét előidéző 
okok. Borbándi Gyula A nyugati magyarság a századfordulón című írásában említi, hogy a 
nyugati magyar diaszpórák, hála Istennek, nem fognak a hazából, vagy akár a vele 
szomszédos országokból említésre méltó utánpótlást kapni (Alkony és derengés, 86). 
Bárcsak úgy lenne, és az erdélyi magyarság amerikai sorsát is ilyen kedvező otthoni 
fejlemények pecsételnek meg, hogy ne kelljen a szülőföldről elkívánkozni! 
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Ui. Bela Karolyi neve könyvszerzőként ékezet nélkül szerepel, akárcsak az American Hunga- 
rian Panorama is. 

1 A világban bekövetkezett változásokról és az új kihívásokról, amelyekkel Amerika a kilencvenes évek 
elejétől szembesült, bővebben lásd George Bush egykori elnök A World Transformed címmel megjelent 
emlékiratait és Raymond L. Garthoff The Great Transition című könyvét. 
2 Ezzel a szándékkal jött létre 1990. május 30-án Budapesten a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány, 
hogy támogassa a szülőföldre való visszatérést. Lásd: „A szülőföldhöz való jogunk: az itthonmaradás, a 
hazatérés érve”; Sütő András: Sárkány alszik veled p. 476–481. 
3 A paradox helyzet lényege, hogy a politikai rendszerváltozással a gazdaság – és az életszínvonal nem 
javult, hanem átmenetileg romlott. Részletesebben lásd Jiri S. Melich (Carleton University, Ottawa) 
forrásként megjelölt vonatkozó tanulmányát a kelet-európai átalakulásokról. 
4 A rendelkezésünkre álló adatok szerint a következő évben az Amerikába bevándorolt románok szá- 
ma még ennél is nagyobb, 5545 volt, de nem tudni, hogy ebből hány magyar. (Statistical Yearbuch 
1997, p. 42) 
5 Tudományos felmérések a kivándorlási kedv felerősödéséről szólnak Romániában, ami az erdélyi 
magyarok körében az átlagosnál is hangsúlyosabb. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem felmérése sze- 
rint, míg 1999-ben a 18–34 év közötti erdélyi magyar fiatalok 42,8 százaléka gondolt komolyan a kiván- 
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dorlásra, 2000 márciusában ez az arány már 48,3 százalékra növekedett. Az RMDSZ megrendelésére 
készült felmérés szerint pedig a romániai magyarság jövőjét az elszegényedés (a megkérdezettek 46.9 
%-a) mellett leginkább a kivándorlás fenyegeti (a megkérdezettek 44,4%-a), s kevésbé a román nacio- 
nalizmus megerősödése (a megkérdezettek 25,4 százaléka). Mi több, 2001 júniusában a romániai fiata- 
lok 56 százaléka gondolt arra, hogy ideiglenesen vagy végleg kivándorolna az országból. (Tibori, p. 15). 
6 Ez Nyugat-Európa országai vonatkozásában 2001 óta megváltozott, a schengeni-térségbe nem kell a 
román állampolgároknak vízum. 
7 Különbség van a menekült (refugee) és a menedékjogért folyamodó (asylee) között. Az előbbi be 
akar jutni egy másik országba, az utóbbi már annak területén vagy a belépő határállomáson van a 
kérelem benyújtásakor. 
8 Egy nagyváradi ismerősünk említette Amerikában, hogy mennyire zavarta, amikor Magyarországon 
tiltakozása ellenére is úgy beszéltek róla: „Jön a román asszony”. Ennek a leegyszerűsítő szemléletnek: 
romániai tehát román fogalomzavarnak a nyomai a tengerentúlon is fellelhetők. Templomi összejöve- 
telen hallottuk egy kanadai református magyartól, hogy a kilencvenes évek elején két román (értsd: 
erdélyi magyar) papjuk volt Windsorban. 
9 Péterffy Gyöngyi (Gyulakuta 1937. június 25. -) történelem-filológia szakos tanárnő, mint nyilat- 
kozta, nem gondolt a kivándorlásra, de a „Szabadságváró” című magánkiadású első verseskötetének 
(Budapest, Cerberus Kft.) 1993-as amerikai bemutató körútja alkalmával megismerkedett Pénzes 
Gyulával, akivel házasságot kötött, és a pennsylvaniai Bethlehemben telepedett le (Amerikai magyarok 
arcképcsarnoka p. 266). 
10 Romániát Nigéria, Bulgária és Bangladesh után az elsők között említik az 1998-ban legtöbb lottó- 
vízumban részesült országok sorában. (Law, p. 23.) 
11 Az interneten hozzáférhető adatok szerint 1945 óta körülbelül 300000 magyar emigrált Romániából 
nyugatra (Tófalvi); illetve harmincezertől harmincötezerre becsülhető az Erdélyből és a Vajdaságból 
1970-től kiszivárgott magyarok száma, nem részletezve, hogy ebből hányan erdélyiek (The Situation of 
Hungarians Living in North America), miként az sem derül ki egyik forrásból sem, hogy az exodus 
nyomán hányan kerültek az Egyesült Államokba. Az amerikai románokról készült összeállítás (More 
about Romanians) röviden kitér a Romániából Amerikába jutott nemzetiségi kivándorlókra is, a ma- 
gyarok (15 000–20 000) mellett külön említve – többek között – az örmények (20–25 ezer), a romák (10– 
15 ezer) és a zsidók (200–225 ezer) fős létszámát, noha ezek között is bizonyára vannak, akik magyarul 
tudnak és éreznek. 
12 Kivándorlási ügyeit intéző egyik marosvásárhelyi ismerősünk bosszankodva újságolta még otthon 
1990 tavaszán, hogy a papírjaiba az amerikai nagykövetségen azt írták, hogy nationality: Romanian. 
Még a szülőfalujába is hazament igazolást kérni, hogy magyarnak született és magyar névre keresztel- 
ték, de ezek után sem ment sokra, mert a nagykövetségen csak nem értették, hogy mit akar. Romániá- 
ban született? – kérdezték. – Igen. Valamelyik más országnak az alattvalója, netán kettős állampolgár? - 
Nem. Akkor világos: nationality Romanian, és finoman becsukták előtte az ablakot. Hogy a dolog még- 
sem ilyen egyszerű, és az amerikai hatóságok ennél bonyolultabb helyzetekkel is számolnak, az a politi- 
kai menedékjogot (asylum) kérvényező űrlapból is kiderül, ahol az állampolgárság (nationality vagy 
country of nationality) mellett a menedékjog megindokolásánál arra kell válaszolni, hogy faja, vallása, 
nemzetisége, politikai nézetei stb. miatt hazájában üldözték-e a kérelmezőt. Ebben az összefüggésben a 
nationality kifejezés – értelemszerűen logikusan – a sajátos nemzeti kisebbségre és nem általában az 
állampolgárságra kérdez rá. (U.S. Immigration Made Easy, szemléltető űrlapok). A szakirodalomban az 
ethnic vagy national minority kifejezés használatos inkább, ha európai helyzetről van szó; amerikai vo- 
natkozásban pedig az ethnicity / ethnic group terminológia. 
13 Szántó Miklós Magyarok Amerikában (Budapest, Gondolat, 1984) című könyvében az 1930-as 1940- 
es valamint az 1960-as évekre vonatkozóan olykor külön említi a Magyarországon, az USA-ban és kül- 
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földön született amerikai magyarokat (p. 67), illetve különbséget tesz a Magyarországon születettek és a 
magyar származásúak között (p. 148). 
14 „Az amerikai kivándorlásban mindenki olyan nemzetiségűnek számított, amilyen országban szüle- 
tett. A többi között ez is egyik magyarázata annak, hogy a különböző statisztikai adatok nem fedik 
egymást és eltérések mutatkoznak a magyarok számát illetően.” (Borbándi: A magyar emigráció 
életrajza, p. 64) 
15 „Amerikában egyszer meglátogattam egy költőbarátom New Yorkba került ötvenhatos menekült 
öccsét, és nem akartam hinni a fülemnek, amikor felesége rászólt öt-hat év körüli kislányára, hogy 
„don't speak Hungarian”, amikor az magyarul szólt hozzám. A férj panaszkodott, hogy noha töri az 
angolt, neofita hevületű feleségével csak angolul szabad beszélnie. Ez a magyar asszony azzal akart 
minél gyorsabban és hitelesebben beolvadni, hogy nemcsak megtanulja az angol nyelvet, de szemléle- 
tében és viselkedésében is igyekszik amerikaibb lenni az amerikaiknál. Nyilván a külvilág sugallta ezt. 
(A nyugati magyar szórványok identitáskérdései, lásd Alkony és derengés p. 39). Gyakoribb az olyan 
eset, hogy valaki amerikaival köt házasságot, s a gyermekeit már nem tanítja meg magyarul. 
16 A bevándorlásról szóló jogszabály kimondja, hogy az idegen – képzett vagy képzetlen – munkaerő 
befogadása csak akkor kívánatos, sőt megengedett, ha az adott szakmában nincs elegendő megfelelően 
képzett hazai munkavállaló, és ha az idegen foglalkoztatása nem befolyásolja hátrányosan az amerikaiak 
munkakörülményeit (utalás arra, hogy a jövevények hajlandók alacsonyabb bérért is bármilyen munkát 
elvállalni). Szívesen látottak viszont a tudomány és művészet terén kivételes képességgel rendelkező 
külföldiek és azok, akik az oktató-nevelő munkában kimagasló eredményt tudnak nyújtani (Immigra- 
tion and Nationality Act, p. 74). A jogszabály szerint idegennek számít minden olyan személy, aki nem 
amerikai állampolgár, de a hivatalosan befogadott letelepedők (permanent resident aliens) az amerika- 
iakhoz hasonló elbírálásban részesülnek, az állampolgári jogokat leszámítva. A társadalom mindenkori 
szükségletei határozzák meg, hogy mikor kire tartanak nagyobb igényt. A gyakorlati szakmáknak általá- 
ban jobb a menete, mint az elméleti beállítottságú kétbalkezűségnek. Mindazonáltal matematikusokra, 
a műszaki tudományokban, a komputer szakmában képzett mérnökökre és orvosokra (ez utóbbiakra, 
ha le tudnak vizsgázni) mindig szükség van, a humán tudományok művelői közül viszont inkább csak a 
világnyelveket oktató tanárokra. 
17 Várdy Béla professzor Magyarok az Újvilágban című kötetében is kitér arra, hogy az egyik TV- kom- 
mentátor barátságosan „román cowboy”-nak nevezte Károlyit, aki ahelyett, hogy kijavította volna 
„magyar cowboy”-ra, annyiban hagyta az egészet (p. 647). 
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Fodor Imre 

Regionális iparpolitika az első 
székely kongresszus idején és ma 

Bevezetés 

Az első Székely Kongresszus óta eltelt száz esztendőben térségünk alapvető gaz- 
dasági-szociális kérdései nem sokat változtak. Módosultak azonban a körülmények és 
a megoldások. Dr. Bedő Albert az első kongresszus szervező bizottságának „működő” 
(ügyvezető) elnöke megnyitó beszédében többek között a következőket mondta: „A 
kivándorlás ügyét (is!) tárgyaló kongresszusnak a Székelyföldön való megtartása alkal- 
mából az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, a Székely Egyesület, az Erdélyi Ma- 
gyar Közművelődési Egyesület, a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara és a 
Marosvásárhelyi Székelytársaság (...) abban egyeztek meg, hogy (...) annak működési 
köre (...) terjesztessék ki mindazokra a földmivelési, ipari, kereskedelmi és közmive- 
lődési kérdésekre, melyeknek törvényhozási, kormányzati vagy társadalmi úton való 
megoldása alkalmas lehet a székely nép mai szenvedő helyzetének javítására s kiván- 
dorlásának csökkentésére.” 

Meglepő, hogy ez a mondat mennyire érvényes ma is, azzal a pontosítással, 
hogy jelenlegi helyzetünkben a kérdések törvényhozási és kormányzati úton való meg- 
oldása enyhén szólva nehézkesebb, így a civil társadalom szerepe még fontosabbá 
vált. Az újraalakult civil társadalmi egyesületek, intézmények érdeme a szakmai foly- 
tonosság, megnevezésük is alig változott, ami biztató. És az is biztató, hogy egy olyan 
korszakban élünk, amelyben a regionális, a térségi fejlődés a kulcsa mindenféle felzár- 
kózásnak, beleértve kisebbségi létünk sokszor megoldhatatlannak tűnő kérdéseit is. 
Ezzel szemben nem biztató, hogy minden szakmai erénye ellenére száz évvel ezelőtt 
sem volt eredményekben átütő sikere a kongresszusnak, amire ma sincs sok esélyünk. 
A globalizáció, a monopolisztikus piacgazdaság kiélesedett versenyhelyzetet eredmé- 
nyez, mely a kérdések jelenlegi megoldását nehezebbé teszi. 

Székelyföldi iparpolitika az első kongresszus idején 

Az első Székely Kongresszus minden tevékenységi ágazatban kijelölte azokat 
az állami-önkormányzati támogatással vagy/és önerőből elvégzendő teendőket, me- 
lyek mai értelemben is a térségi fejlődést szolgálták. Ezek földrajzilag is eléggé kie- 
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gyensúlyozottan fedték le a térséget. Íme néhány példa az iparpolitikát vagy az iparral 
összefüggő ágazatokat illetően: 
– állattenyésztési, tejgazdasági szövetkezetek, havasi sajtkészítő telepek; 
– fűthető, szellőztethető és hűthető vasúti kocsik; 
– ipari növények (komló, kender, len, cukorrépa, dohány) termesztésének támogatá- 

sa, kenderkikészítő gyár a Maros mentén, lenfeldolgozó Csíkban vagy Gyergyóban; 
– mintajuhászat, tenyészjuh állomány, katonai csikótelep; 
– a térség rendszeres földtani (ásványtani) föltárása, sóbányászat (Sóvidék), barna- 

szén-, vasércbányászat (Erdővidék, Baróton vasgyár), színesfém bányászat (Har- 
gita, Balánbánya) támogatása, bányahatóság Székelyudvarhelyen vagy Sepsiszent- 
györgyön; 

– faipar: fűrészgyár, illetve bútorgyár létesítése Borszéken, Békáson, Erdővidéken, 
illetve Nagy-Borosnyón, Zetelakán, Parajdon, Szászrégenben, Kézdivásárhelyen, 
Hosszúfaluban, tanszerek Székelyudvarhelyen, bükkfafeldolgozás Szovátán, asz- 
talos- és faipari támogatás Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Gyergyószent- 
miklóson, Barcaságban, kiviteli vámtarifa kedvezmény, stb.; 

– fonó- és szövőipar: a sepsiszentgyörgyi „Első Székely Szövőgyár” és annak házi- 
ipari programjának fejlesztése, kender- és lenfeldolgozó üzemek, fonodák, szövő- 
gyárak, ványolók gyakorlatilag az egész Székelyföldön, „melynek népe ezen ipar 
iránt veleszületett nagy előszeretettel bír”, a háromszéki sikerek kiterjesztése, ösz- 
töndíjak létesítése szövőipari ismeretek céljából, stb.; 

– kőipari: bányák nyitása illetve támogatása, mészkő Csíkszentdomokoson, szürke 
márvány Vaslábon, fehér márvány Gyergyószárhegyen, színes márvány Homo- 
ródalmás határában, trachit Csíkzsögödön, Keményfalván, Sóváradon, Havadtőn, 
Gödemesterházán, Málnáson, Mikóújfaluban, aragonit Korondon, kőfaragó isko- 
la Gyergyószentmiklóson; 

– kerámia / fazekasipar: szakmai hagyományok Csíkdánfalván, Csíkmadarason, vám- 
háború Romániával, ipari hitelszövetkezet támogatása Tordán, Makfalván, Csík- 
dánfalván, Barczaújfalun, Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyt, Korondon, nyers- 
anyagkutatás Budapesten, 

– vas- és fémipar: az ágazat szakmai védettsége, közműhelyek létesítése Marosvásár- 
helyen, mint irányító központ, majd Szepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán, Székely- 
udvarhelyen, a székely körvasút kiépítésével kapcsolatban vasúti műhely Maros- 
vásárhelyen; 

– bőripar: hanyatlás az elévült technológia következtében (ma is) bőripari szövetke- 
zeti közös műhelyek, szakmai tanfolyamok, vámilletékes támogatás az Egyesült 
Államokkal, Ausztráliával szemben; 

– szesz- és sörgyártás: adózás könnyítése, szövetkezés szükségessége, hamis italok 
gyártásának megakadályozása, az itteni talaj- és éghajlatviszonyoknak leginkább 
megfelelő árpa- és komlófajok kutatása és terjesztése; 
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– kézmű- és háziipar: a Kongresszus megállapította, hogy ezek a Székelyföldön gaz- 
daságilag nagyon fontosak és kérte a jobb munkaeszközök és a munkaanyagok 
beszerzésének támogatását, földrajzilag is „lebontották”, vagyis felsorolták, hogy 
a különböző ágazatok mely helységekben esélyesek, mégpedig úgy, hogy az egész 
térséget tárgyilagos szakmaisággal fedték le; 

– szakképzés és munkaközvetítés: a Kongresszuson kimondották, hogy a „szakkép- 
zettség fejlesztése az ipari fejlődés legbiztosabb alapja”, különböző szintű és ága- 
zati szakiskolák és diákotthonok létrehozását igényelték a térség helységeiben, Ma- 
rosvásárhelyre felsőkereskedelmi iskolát kértek, ami meg is valósult és javasolták 
munkaközvetítő intézet felállítását, mindez ma is időszerű; 

– bár nem tartozik szervesen az iparhoz, érdemes felsorolni még néhány olyan gaz- 
dasági ágazatot és társadalmi kérdést, melyekkel a kongresszuson szakszerűen 
foglalkoztak, mivel a kölcsönhatások valamint mai időszerűségük nyilvánvalóak, 
ilyenek például a közlekedés, turisztika, ásványvíz, szállítás, községi gazdálkodás, 
bankok, hitelszövetkezetek, valamint egyházak, oktatás, kivándorlás, társadalmi 
szervezetek létesítése, a nők tevékenységének kiszélesítése és mások. 

Száz esztendő távlatából aránylag könnyű az első Székely Kongresszust ese- 
ményként értékelni, vagy az akkori folyamatok hatását mérlegelni, amint az már több- 
ször meg is történt. Az alábbiakban csak néhány olyan megállapítást sorolunk fel, 
mely vagy ma is követendő és a folytonosságot példázza, vagy a mának is tanulsággal 
szolgál, amint következnek: 
– a kongresszus mai értelemben is a regionális, a térségi fejlődés kérdéseit taglalta, 

ez egyértelműen következik a minden ágazatban rendszerezett ajánlásokból, melye- 
ket az egész térség helységeire „tisztességesen” bontottak le, (ez még az előadó 
szakemberek kiválasztásánál is szembeötlő!) a nagyobb horderejű feladatokat regio- 
nálisan kezelték és foglalkoztak a szomszédos térségekkel kiépítendő kapcsola- 
tokkal is (Barcaság, alsó Küküllőmente, Torda vidéke, Ó-Románia); 

– a bemutatott tanulmányok adatokra támaszkodó, jól átgondolt szakdolgozatok és 
ugyanezt mondhatjuk az ajánlásokra is; 

– feltűnő, hogy az ajánlásokban milyen sokszor emlegetik a közösségi összefogás 
(termelő-, értékesítő- és hitelszövetkezetek, föld- és más hitelintézetek, közműhe- 
lyek) szükségességét és hatékonyságát, melyekkel szemben napjainkban a sok ne- 
gatív tapasztalat után egyfajta ellenszenv alakult ki; 

– talán túl sokat igényeltek a központi hatalomtól (országgyűlés, kormány) az aján- 
lások nagy részét is nekik címezték. 

Bár a kongresszus szakmailag példaadó volt, és fontos fejlődést hirdetett meg, 
annak a gyakorlati életbeültetése és hatékonysága szerénynek bizonyult. Figyelembe 
véve, hogy a kongresszust követő évtizedet az általános gazdasági fejlődés jellemzi, 
meg kell állapítanunk, hogy az elmaradt Székelyföld igényeit Budapesten sem támo- 
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gatták eléggé. A Kereskedelmi Minisztérium 1904. évi költségvetéséhez mellékletként 
szerkesztett százoldalas Emlékirat az iparfejlesztésről című munkában például nem talá- 
lunk utalást sem a Székelyföldre, sem a Kongresszusra. Csak egyedi teendők kapcsán 
tesznek említést Marosújvárról (sófeldolgozás), Marosvásárhelyről és Gyergyószent- 
miklósról (fafeldolgozás, játékkészítés, kézműipar, ipariskola). Akkor az állam évente 
átlag csak 880.000 koronát fordított iparfejlesztésre, mely 1300 munkavállaló átlagfi- 
zetésével volt egyenlő. A különben terjedelmes anyagban csak egyszer emlegetik a 
térségi fejlesztést: „Úgy a fő-, mint a mellékiparágak megerősítésének egyik alapfelté- 
tele az egyes iparágak lehető rendszeres területi elhelyezése, vagyis bizonyos rokon 
iparágak lehető területi csoportosítása.” 

Regionális iparpolitika ma 

Napjainkban a haladás elképzelhetetlen térségi fejlesztés nélkül. Az Európai Unió 
általában sikeresnek bizonyult gazdaságpolitikája az alapító államokban történelmi 
gyökerekkel is bíró regionális fejlesztésen alapul. Ennek lényege a szubszidiaritás elvé- 
nek tartományokban, esetleg szövetségi régiókban (például „Land”-ok) történő gya- 
korlati alkalmazása, mely lehetővé teszi, hogy a fejlesztésre vonatkozó döntések nagy 
része ezen, a központi kormányzás alatti szinten történjenek. Bár Közép-Európának 
erős regionális hagyományai vannak, az első világháború után igyekeztek ezeket fel- 
számolni, hogy ezzel is hangsúlyozzák az államok egységes, nemzeti jellegét. Amikor 
ezek az országok európai uniós tagjelöltek lettek, „kénytelenek” voltak gazdasági ré- 
giókat kialakítani, mégpedig úgy, hogy azoknál sokféle szempontot kellett figyelem- 
be venni. Hargita, Kovászna és Maros megye ugyanabban a Központi Régióban van, 
a másik három régióbeli megye is erdélyi és a régiók nem nyúlnak át a történelmi tar- 
tományok határain. Ennek ellenére a központi régió nem rendelkezik azokkal az ösz- 
szetartó részben már összehangolt erőkkel, melyek a Székelyföldre jellemzőek. Romá- 
nia tehát formailag eleget tett az európai uniós igényeknek, azonban a regionális tö- 
rekvések tartalmi részét illetően messze elmaradunk az Európai Uniótól, hisz a kiala- 
kított régiónknak a gazdasági fejlesztési stratégia lényegét tekintve nincs döntéshoza- 
tali hatásköre. Ezért is fontos, hogy a stratégiát és döntéshozatalt legalább abban a 
három megyében, melyekben mi különösen érdekeltek vagyunk, kialakítsuk, támo- 
gatván a Székelyföld regionális törekvéseit. 

Országos szinten az ipari termelés arány a bruttó nemzeti termékben 40,5% 
volt 1990-ben, és állandóan csökkent évente átlag 6%-kal így, 2001-ben elérte a 25,8 
%-ot. Ez az arány megfelel néhány fejlett európai ország megfelelő adatainak, de az 
ipari termelés csökkenésével párhuzamosan nem növekedett kellő mértékben más 
ágazatok termelése. A bruttó nemzeti termék (BNT = GDP = PIB), a regionális brut- 
tó nemzeti termék (RBNT) a központi, hetes régióban és a három (Hargita, Kovász- 
na és Maros) megyében, valamint az ipar arányának alakulását a következő táblázat 
szemlélteti: 
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S.sz Megnevezés Egység 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1. BNT, országos 1000 Md. lej 2,2 72,1 108,9 252,9 371,2 539 797 
2. BNT, országos Md. Eq. euró 25,1 26,1 27,1 25,5 24,3 23,8 24,2 
3. BNT/országos 1000 lej 98 3180 4818 11218 16495 23849 35265 
4. BNT/lakos orsz. Eq, euró 1141 1186 1232 1159 1104 1082 1101 
5. RNT, 7. régió 1000 Md. lej  9,12 14,3 33,52 47,14   
6. RBNT, 7. régió – 

BNT, országos 
%  12,7 13,3 13,3 12,7   

7. RBNT/lakos, 7. 
régió 

1000 lej  3403 5412 12599 17769   

8. RBNT/lakos = 
régió/országos 

%  107 112,3 112,4 107,7   

9. RBNT, 3 megye 1000 Md. lej kb.  4,11 6,49 15,9 21,21   
10. RBNT 3 megye Md. Eq. euró kb.  1,33 1,62 1,52 1,39   
11. RBNT, 3 

megye/BNT 
országos 

5, kb.  5,7 5,96 5,97 5,72   

12. Ipar aránya a 
BNT-ben 

% 38 32,9 33,2 30,9 27,8 27,1 27,6 

13. Ipar aránya a 7-es 
RBNT-ben 

%  37,4 40,9 38,3 34,0   

A fenti táblázatban a lejben kifejezett mennyiségek folyó lejben értendők, tehát 
a megadott év átlag értékében, és hiányzanak a régiókra lebontott adatok 1999-re és 
2000-re. A különböző programokban, kormányhatározatokban és statisztikai munkák- 
ban a mennyiségi mutatók még nem találhatók meg. Ugyanazon értékek lejben, dollár- 
ban és /vagy euróban történő kifejezése szembeötlően ellentmondásos. Ennek elle- 
nére a táblázatból, valamint más adatokból levonható néhány fontos következtetés. 
– A bruttó nemzeti termék 1989 és 1992 között 25%-kal csökken, 1993 és 1996 kö- 

zött 13%-kal nőtt, 1997 és 1999 között 11%-kal csökkent, 2000-ben pedig 1,6%- 
kal nőtt. Jelenleg kb. 78 – 79%-a az 1989-es értéknek. A bruttó nemzeti termék 
évi átlag növekedése az utóbbi 5 esztendőben Romániában 0,3%, Csehország- 
ban 3,6%, Magyarországon 4%, Lengyelországban pedig 4,6% volt. Ezek az ér- 
tékek is egyértelműen mutatják, hogy a gazdasági reform Romániában eddig nem 
volt sikeres. Az Európai Unióval is egyeztetett és meghirdetett fejlesztési prog- 
ram szerint a bruttó nemzeti jövedelem évi növekedése el kell érje a 4-5%-ot. 

– A központi (7-es) gazdasági régió a bruttó nemzeti termék átlag 13%-át adja, Hargita, 
Kovászna és Maros megye együtt pedig a 6%-át (kb. 1,5 milliárd euró) állítják elő. 
Ez utóbbi megyékben az egy főre jutó nemzeti termék kb. 10%-kal magasabb 
az országos átlagnál és az ipar részvétele a nemzeti termék előállításában kb. 6 
%-kal haladja meg az országos átlagot (33% illetve 27%). A három megye lakos- 
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sága jelenleg 1.128.000 (Maros 580.000, Hargita 326.000, Kovászna 222.000) fő, 
mely a 7. régió lakosságának 45%-a. A foglalkoztatott lakosság számaránya az 
összlakossághoz viszonyítva kb. 46%, ennek a fele dolgozik, mint alkalmazott, a 
munkanélküliek aránya Hargita megyében kb. 9%, Kovászna megyében 12% és 
növekszik, Maros megyében pedig 6%. 

A jelenlegi iparpolitika fő célkitűzése olyan fenntartható, környezetbarát ipará- 
gak kifejlesztése, melyeknek a térségben biztosított a gazdasági hátterük a humán erő- 
forrásuk, és amelyek a globalizálódó, kiéleződött európai uniós piacgazdaságban is 
versenyképesek lesznek. A versenyképesség feltétel – többek között – a piachoz való 
gyors igazodási, adaptálódási képesség és készség, azaz rámenős, offenzív marketing 
ügyvitel. Térségünkben adaptálódási képessége főleg a fafeldolgozó, élelmiszer-, tex- 
til-, kézmű- és gépgyártó iparnak lehet, de ez utóbbinak csak akkor, ha beszállítóként 
fog különböző alkatrészeket gyártani. Az alkatrészeket gyártó technológiák más ipar- 
ágakban is sikeresek lehetnek, mint például finommechanika, elektronika (A Flex- 
tronix alkatrészgyártó nemzetközi vállalat évi termelésének értéke meghaladja Románia 
bruttó nemzeti termékének értékét). Ezeket a képességeket csak magánvállalatoknál 
lehet hatékonyan kifejteni. 

Az iparpolitika más időszerű célja ipari, technológiai és innovációs-kutató par- 
kok kiépítése kell, hogy legyen, melyek jelenleg termeléssel, később csúcstechnológiá- 
val és kutatással foglakozó beruházókat vonzanak: Marosvásárhely/Vidrátszeg, Csík- 
szereda, Udvarhely. Az 1990-et követő időszakban a beruházók főleg azokat az or- 
szágokat keresték fel, mel1ek az európai uniós országokkal közvetlenül szomszédo- 
sak voltak. Más okok mellett, ez is egyik oka Lengyelország látványos fejlődésének. 
Párhuzamosan a munkaerő piaci árának növekedésével a beruházók lépésről-lépésre 
Kelet felé haladnak úgy, hogy térségünk a következő 10 esztendőben biztosan von- 
zóvá válik. 

Erős gazdasági, az iparra is vonatkozó húzóereje van a szakoktatásnak és a fel- 
sőoktatásnak általában, mely most többek között az EMT-vel és a Babeș-Bolyai Tu- 
dományegyetem kihelyezett karaival bővült. Erős húzóereje van ISO9000 minőségi 
képesítés elnyerésének is minél több vállalatban. Érdemes lenne ezzel kapcsolatosan 
egy felmérést készíteni, és a már megszerzett tapasztalatot közvetíteni. A kutatómun- 
kát és a posztgraduális képzést az alapképzésre ráépítve kell kialakítani, így hatéko- 
nyabb és így elérhető a kiegyensúlyozottabb földrajzi leosztás is, például a mechatro- 
nika, automatizálás, informatika Marosvásárhelyen, közgazdaság, élelmiszeripar, kör- 
nyezetvédelem Csíkszeredában, fafeldolgozó ipar Székelyudvarhelyen, textilipar Sep- 
siszentgyörgyön. 

Románia hátrányos helyzetű térségei közül 1 (Balánbánya) Hargita megyében és 1 
(Barót és környéke) Kovászna megyében fekszik.1 Ezek a térségek tételesen szerepel- 
nek a központi gazdasági régión keresztül leosztott szerkezetváltási PHARE-prog- 
ramban, melynek hatékony kivitelezése a következő három esztendő feladata. Az 
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előbbi színesfém- és szénbányászattal ellentétben gazdaságilag kiegyensúlyozott a föld- 
gáztermelés Maros megyében, mely azonban a lelőhelyek kimerülésének következté- 
ben csökken. A jelenlegi termelés kb. 5100 millió köbméter/év, ami az országos ter- 
melés 1 /3-da. A mélyebb rétegekben és kisnyomáson létező gáztartalékok kibányászása 
költséges technológiákat igényel. Amint azt már a száz esztendővel ezelőtt esélyes ipar- 
ágak felsorolásánál is láttuk, térségünkben fontos a kőipar és az is marad, ha a magá- 
nosítás következtében nem alakul ki számunkra előnytelen monopolhelyzet. 

A feldolgozó iparágak közül térségünkre a legjellemzőbb a faipar és a bútorgyár- 
tás nagyon visszaesett, de a három megyében így is évente kb. 140.000 köbméter fű- 
részárut termelnek, illetve 1300 milliárd lej értékű bútort készítenek. Ez mindkét eset- 
ben az országos termelés kb. 10%-a, tehát lényegesen meghaladja a régió átlagos gaz- 
dasági arányát, mely 6%. Ezekben az ágazatokban a legfontosabb teendők a követ- 
kezők: 
- a közbirtokossági és magánerdők helyes és szövetkezeti alapon történő értékesítése; 
- fűrészüzemek környezetkímélő elhelyezése és üzemeltetése, beleértve a hulladék- 

forgács és a fűrészpor helyes felhasználását is; 
- gyors, a piachoz való adaptációs képesség kiépítése a bútorgyártásban (korszerű 

munkagépek és részben kézi munkával készített díszítés, Marosvásárhelyen mű- 
ködik Európa legtöbb személyt foglalkoztató ilyen üzemrészlege); 

- minőségi, különleges áruk készítése (hangszerek Szászrégenben, tanszerek Székely- 
udvarhelyen), célbútorgyártás (iroda, tanügy, szálloda, kereskedelem) és értékesí- 
tőhálózat kifejlesztése. 

A gépgyártó ipar szinte teljesen elveszítette hagyományos piacát, a munkanélkü- 
liség ebben az iparágban a legnagyobb. A sikeres szerkezetváltáshoz olyan korszerű, 
numerikus programvezérlésű munkagépek kellenek, melyek gyorsan és gazdaságosan 
tudnak igazodni a változó igényű alkatrészgyártáshoz. 

A szövőipar, készruhagyártás és bőripar szintén elveszítette piaca jelentős részét. Bár a 
magánosítás ezekben az ágazatokban előrehaladott, csak azok a vállalatok működnek 
stabilan, melyek a hagyományosan jó munkaerőt, gyakorlatilag mint bérmunkát fog- 
lalkoztatják. Pozitív kivételt képez, akárcsak száz esztendővel ezelőtt az Első Székely 
Szövőgyár Sepsiszentgyörgyön, melyet ma egy belgiumi vállalkozó működtet. Sikeres, 
zöldmezős beruházásokkal létrehozott gyárak működnek a készruha- és a sportruha- 
gyártásban. Ezekben az iparágakban elérhető az évi 6%-os termelésnövekedés a gép- 
park fokozatos kicserélése és a hagyományos piacok visszaszerzése által. 

A térség vegyiiparában számottevő a műtrágyagyártás (jelenleg évi 380 ezer ton- 
na, mely az ország termelésének egyharmada), a zöldmezős beruházással elindított mű- 
anyag sző- és idomgyártás, valamint a gyógyszergyártás, melynek évi értéke – a Ge- 
deon Richter budapesti részvénytársaság marosvásárhelyi beruházásai következtében 
– eléri a 300 milliárd lejt, azaz az ország gyógyszertermelésének 13%-át. A vegyipar- 
ban fontos a megfelelő környezetvédelem és a nyersanyag biztosítása. 
  

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
IV. Tanulmányok  Fodor Imre: Regionális iparpolitika 

328   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

Az élelmiszeripar, ezen belül az ásványvíz palackozás és értékesítés, valamint a kéz- 
műipar a térség szintén olyan jellemző tevékenységi ágazatai, melyek döntően befolyá- 
solhatják a gazdaság fellendülését. Ehhez, többek között, a magánosítás jó irányban 
történő haladása, a csomagolóipar, illetve a turizmus és a faluturizmus kifejlesztése 
szükséges. 

Térségünkben erős hagyományai vannak a közösségben végzett munkának, bár 
az utóbbi fél évszázad negatív tapasztalatai a jó értelemben végzett közösségi együtt- 
működést is gyengítették. Gyümölcsöztetni és általánosítani kell az egyházak, a civil szer- 
vezetek, a szakmai szervezetek, a szövetkezetek, a közbirtokosságok részvételét a gazdasági 
tevékenységekben. Mint sok más, ez a feladat időszerű volt száz esztendővel ezelőtt 
is, és időszerű ma is. 

Összegzés 

Az első Székely Kongresszus minden tevékenységi ágazatban kijelölte azokat a 
teendőket, melyek mai értelemben is a térségi fejlődést szolgálták, és amelyek földraj- 
zilag is eléggé kiegyensúlyozottan fedték a térséget. A kongresszus ajánlásai az iparpo- 
litikában részben ma is időszerűek, és azok szakmai megokolása, rendszeressége ma 
is követendő példa. Sajnos a teendők és ajánlások gyakorlatba ültetése, hatékonysága 
szerény volt, nem érte el a meghirdetett szintet. 

Napjainkban az Európai Unió által szorgalmazott gazdasági régiók létrehozása 
formailag előrelépést jelent, azok tartalommal való feltöltése azonban késik. Hargita, 
Kovászna és Maros megye ma is nagyobb mértékben rendelkezik olyan közös gazda- 
sági adottságokkal és összetartó, részben már összehangolt erőkkel, mint a Központi 
Gazdasági Régió egésze. A nagyon időszerű térségi fejlesztés egyik feltétele a régiós 
iparpolitika általános elvei tiszteletben tartása mellett olyan ajánlások alkalmazása, 
melyek, a térségünkre jellemző ágazatokra vonatkoznak. 

Irodalom, forrásmunkák: 

Székely Kongresszus, 1902, Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2001. 
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Budapest 1909. 
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Zakota Zoltán 

A magyar-román 
gazdasági kapcsolatok 1989 után 

Az elmúlt majdnem másfél évtized alatt Románia és Magyarország gazdasága, 
bár hasonló pályákon mozgott, mégis számos eltérést mutatott. Mindkét ország köz- 
pontosított állami szocialista gazdaságot örökölt, ezek mégis számottevően külön- 
böztek.1 Magyarországon, kisebb-nagyobb megtorpanásokkal, de érvényesült valami- 
lyen nyitási folyamat – 1968 után az állami vállalatoknak lehetősége nyílt az admi- 
nisztrációtól való folyamatos távolodásra, az 1981-es reform pedig megteremtette a 
lehetőséget a magánszektor kialakulásához (gmk, háztáji). Ezzel szemben Romániá- 
ban a hetvenes évek elején lezajlott nyitást igen rövid idő után ellentétes folyamat 
váltotta fel, melynek célja a még meglévő csökevényes magánkezdeményezések fel- 
számolása és a gazdaságnak az állami adminisztráció, ill. pártbürokrácia alá való ren- 
delése volt. Míg nyugati szomszédunknál a fordulatot megelőző két évtizedben kiala- 
kulhatott egy kisvállalkozói és egy kvázi-tulajdonosi réteg (menedzserek, felső veze- 
tők), addig hazánkban ezen idő alatt sikerült gyakorlatilag eltüntetni a tulajdonosi és a 
menedzseri kultúrát. 

További különbségeket generált a két ország között a privatizáció lebonyolítá- 
sának módja.2 Míg Magyarországon az egymást követő kormányok igyekeztek többé- 
kevésbé konzekvens magánosítási politikát folytatni – és így a folyamat 2000-re gya- 
korlatilag lezárult, addig Romániára a kapkodás, időhúzás, inkonzekvencia volt jellem- 
ző. Az eredmény jól tükröződik a külföldi beruházások arányaiban is. A második 
vonalbeli aktivistákból verbuválódott kormánypárt még az egyedüli helyzeti előnyün- 
ket sem tudta kihasználni ti., hogy a ’80-as évek végére gyakorlatilag visszafizettük 
külföldi adósságainkat. Sőt, újabb hiteleket vett fel, melyeket fogyasztásra, ill. veszte- 
séges állami vállalatok fenntartására fordított egy illuzórikus társadalmi béke megőr- 
zése érdekében. 

Egy harmadik terület, ahol szintén jelentős eltéréseket tapasztalunk, a gazdasági 
jogé. A magyar jogalkotást is számtalan megalapozott bírálat érte, de viszonyítva ah- 
hoz, amit itthon tapasztalunk, a helyzet nagyságrendekkel jobb. Egy túlburjánzott jogi 
rendszer, melyben a szabályok folyamatosan változnak, sokszor egyértelműen egy- 
egy vállalkozóra/csoportra szabott jogszabályok születnek, és melyben immár hagyo- 
mánnyá vált a rendeletekkel való kormányzás, nem a befektetőknek, hanem a korrup- 
ciónak kedvez. 
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Jól tükröződnek ezek a különbségek a két ország eltérő EU-s megítélésében is.3 

A utóbbi évek jelentései szerint Magyarországon működő piacgazdaság van, ahol gya- 
korlatilag lezártnak tekinthető a privatizáció, amelyet pozitív makroökonómiai mutatók 
(stabil növekedés, csökkenő infláció, javuló külkereskedelmi mérleg) jellemeznek, és 
amely továbbra is vonzó a külföldi befektetők számára. Kiemelik a gazdaság stabilitá- 
sát és a gazdaságpolitika konzekvensségét, dacára a kormányváltásoknak. Jelentősebb 
problémák inkább a szociális és oktatási szférában vannak. 

Ezzel szemben Románia megítélése már nem ennyire pozitív. A szociális és gaz- 
dasági gondok társadalmi békétlenséget okoztak (bányászok akciói, sztrájkok, stb.). 
Jogi téren erősen kifogásolható a kormányrendeletekkel való irányítás, mely instabili- 
táshoz vezethet, az intézményi szerepek és felelősségek nem elég szigorúan meghatá- 
rozottak és nem megfelelően összehangoltak. Bár az ország jelentős előrelépéseket 
tett egy piaci típusú rendszer bevezetésében, még elég keveset ért el a piacgazdaság 
kiépítésében, és a szerkezeti reformok késleltetése folyamatosan veszélyezteti a mak- 
roökonómiai stabilitást. Az állam gazdasági szerepe még mindig jelentős, viszont nagy- 
mértékben liberalizálták az árakat és a külkereskedelmet. A makrogazdasági instabi- 
litás és a jogi bizonytalanság a fő okai a beruházások alacsony szintjének. Az export 
helyzete csak lassan javul és az is nagymértékben könnyűipari termékekre koncent- 
rálódik. Örvendetes viszont a kis- és középvállalatok számottevő jelenléte a gazda- 
ságban, bár ezek főként a szolgáltatások és kereskedelem terén tevékenykednek. 

A külkereskedelmet illetően, mindkét ország hasonló pályát futott be. Az össze- 
omlás után a volt szovjet blokk államainak egyik első teendője, és egyben utolsó kö- 
zös akciója, a KGST felszámolása volt 1991 nyarán. Ezt a szervezetet halálra ítélte a 
játékszabályok kettőssége: más szabályok voltak érvényben az egymás közötti, és 
mások a világ többi részével folytatott kereskedelemben. A konvertibilis devizában 
történő fizetések és a világgazdasági trendeket követő árak rendszerének bevezetése 
kettéroppantotta a régióbeli hagyományos gazdasági együttműködés gerincét. Ezek 
után mindegyik érintett állam megpróbált külkereskedelmileg rögtön a Nyugat felé 
orientálódni. Az átállás azonban óriási nehézségekbe ütközött. Az említett akadályok 
mellett még jó ideig működött az állami külkereskedelmi vállalatok monopóliuma. 

A Nyugat felé való orientálódás azonban már előbb elkezdődött, még a '80-as 
évek közepén. Szinte mindegyik közép-kelet-európai ország megpróbált külkereske- 
delmileg átállni, a KGST-partnerek rovására. Magyarország esetében például 1985 és 
'90 között a KGST felé irányuló export egynegyeddel, az onnan jövő import pedig 
13%-kal csökkent, míg a világ többi részébe irányuló export egyharmaddal, az im- 
port pedig 11%-kal nőtt. Hasonló tendenciák voltak érzékelhetőek a többi ex-szocia- 
lista állam, így Románia esetében is. Az egymásközti kereskedelem nagyarányú mennyi- 
ségi visszaesését azonban nemcsak a Nyugat felé való reorientáció okozta. Hozzájá- 
rult még a nehézségekhez az alacsony műszaki színvonal, az elavult gyártási technoló- 
giák, a párhuzamos termelési struktúrák megléte. 

Elhangzottak olyan nyugati vélemények is, miszerint elhamarkodott volt a 
KGST szétverése; inkább meg kellett volna próbálni átalakítani, és amolyan „európai 
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kereskedelmi iskola”-ként használni a nemzetközi szabad kereskedelem terén. Akár 
jó lett volna ez az ötlet, akár sem, aligha hihető, hogy bármely érintett ország is meg- 
szívlelte volna, lévén egyedüli céljuk akkoriban a mielőbbi és minél szorosabb kötő- 
dés Nyugat-Európához. 

Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a Nyugat nem vár tárt karokkal és, hogy első- 
sorban önmagunkra vagyunk utalva, született meg az első regionális együttműködési 
koncepció a térségben: a Visegrádi Csoport megalakulása 1992-ben. Bár az is nyugati 
sugallatra. Az eleinte három tagból álló (Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország), 
majd a „bársonyos válás” után négyessé bővült csoportosulás, gazdasági szempontból 
legfontosabb célkitűzése, a ’92 decemberében megkötött, és ’93 márciusában hatály- 
ba lépett (korlátozott) szabad kereskedelmi egyezmény volt.4 Románia 1997. július 1. 
óta tagja a CEFTA-nak, és azóta ez a megállapodás képezi a Magyarországgal folyta- 
tott kereskedelem alapját. A szerződés preferenciális vámkedvezményeket biztosít 
mindkét fél számára, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek számára pedig kon- 
cessziós vámkontingenseket határoz meg. 

A román fél viszonyulása a megállapodáshoz olykor, eufemisztikusan szólva, 
kétértelmű volt – mint pl. amikor éppen a tagsággal próbálták az 1999-es gazdasági 
visszaesést megindokolni. Sőt, az is előfordult, hogy megsértették az egyezményt, mint 
pl. a magyar sertés- és baromfihús, valamint az azokból készült hústermékekkel szem- 
ben egyoldalú piacvédelmi intézkedés bevezetésével, melynek alapján egyéves időtar- 
tamra felfüggesztették az addig alkalmazott 25, illetve 28%-os kedvezményes vámté- 
teleket egységesen 45%-ra emelvén azokat. Hasonló események játszódtak le 1998- 
ban, mikor a sajtókampányok, az agrárlobbik és a szakszervezetek nyomásának en- 
gedve piacvédő vámokat vezettek be a magyar búza- és lisztimporttal szemben. 

Mindezek dacára, a két ország közötti szerződéses kapcsolatok rendezettnek 
tekinthetőek, és gyakorlatilag a gazdasági élet minden területére kiterjednek. Hatály- 
ban vannak a beruházás-védelmi és a kettős adózás kizárásáról szóló egyezmények is. 
Magyar cégek rendszeresen részt vesznek a hagyományos bukaresti, ill. a regionális 
vásárokon. Rendszeresen üléseznek szakmai testületek, mint pl.: a Román-Magyar 
Kereskedelemfejlesztési Kormányközi Vegyesbizottság, a Kereskedelmi, Ipari és 
Mezőgazdasági Kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok és a Duna-Körös-Maros- 
Tisza, ill. a Kárpátok eurorégiók szakmai csoportjai. 

A két ország közötti kereskedelem alakulását az 1. táblázat mutatja be, melyből 
egyértelműen kiviláglik a már említett nyugati orientáció miatt bekövetkezett vissza- 
esés a ’90-es évek első felében. Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy ehhez a nagymérté- 
kű jogi instabilitás, a gyakori protekcionista intézkedések, ill. a társadalmi feszültségek 
által gerjesztett kockázat is hozzájárult. Egyértelmű, egyúttal, a ’97 utáni fellendülés, 
ami valószínűleg nemcsak a CEFTA-tagság puszta tényének tudható be, hanem az 
ezáltal kikényszerített nagyobb jogi stabilitásnak és üzleti fegyelemnek is. Ugyan- 
akkor látszik, hogy Magyarország viszonylatában folyamatos külkereskedelmi deficit 
jellemezte hazánkat. 
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1. táblázat: Románia és Magyarország kereskedelmének alakulása (mil. USD) 

Év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Összes 376 205 259 285 328 490 460 529 766 683 868 971 1070 
Export 154 82 81 117 161 175 171 183 219 271 355 372 431 
Import 222 123 178 168 167 315 289 346 547 412 513 599 639 
Szaldó -68 -41 -97 -51 -6 -140 -118 -163 -328 -141 -158 -227 -208 

Forrás: Román Külügyminisztérium, http://domino.kappa.ro/mae/politica.nsf 

2002-ben a Román Külügyminisztérium kimutatásai szerint5 Magyarország rész- 
aránya a román exportban 3,11% (8. hely), míg az importban 3,58% volt (6. hely), 
ami a 8. helyet biztosította számára külkereskedelmünkben (összesen 3,37%). 1998- 
ban a magyar piac aránya a teljes román kivitelben még 2,64%, míg a magyar kivitel 
részesedése a román összimportban 4,62% volt.6 Ezek a számok egyrészt a csere 
bővüléséről, másrészt a külkereskedelmi mérleg valamelyes kiegyensúlyozódásáról 
tanúskodnak. 

2. táblázat: Románia és Magyarország kereskedelmének áruszerkezete (mil. EUR) 

 Behozatal Kivitel 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Élelmiszerek, ital, dohány 145,2 208,7 133,7 28,1 34,4 32,3 

Nyersanyagok 10,8 9,7 10,5 67,0 50,2 48,1 

Energiahordozók 32,7 26,3 18,6 2,6 2,9 18,9 

Feldolgozott termékek 356,1 468,1 508,9 188,1 250,6 292,0 

Gépek, gépi berendezések 79,9 141,6 158,5 73,0 35,1 65,8 

Összesen 624,7 854,4 830,2 358,8 373,2 457,0 
Forrás: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma: Magyarország külgazdasága 2001, Magyar- 
ország külgazdasága 2002. 

Ami a kereskedelem áruszerkezetét illeti (2. táblázat), ebben még mindig a fel- 
dolgozott – elsősorban bérmunkában készült könnyűipari – termékek dominálnak, 
ami különben jellemző a román külkereskedelem egészére. Míg a Magyarországba irá- 
nyuló export fő komponensét a textilipari anyagok és textiláruk, addig az ellenkező 
irányú forgalom alapját a gépek és berendezések képezik. Jól tükrözik ezt a 2002. év- 
nek a már említett külügyminisztériumi forrásból származó adatai is (3. táblázat). 

Bár az adatok határozott növekedést mutatnak mindkét irányban, ez nem fed- 
heti el a hazai átalakulás hiányosságait és megtorpanásait. Ugyanez tükröződik a beru- 
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házások területén is. Köztudott, hogy a két ország a két végleten helyezkedik el eze- 
ket illetően és, míg Magyarország a külföldi és főként a nyugati beruházok egyik „ked- 
vence” volt, addig sajnos Románia, a már említett okok miatt, a sor végén kullogott. 

3. táblázat: A román-magyar külkereskedelem szerkezete 2002-ben 

 Termékcsoport Arány (%) 

Export Textilipari termékek 22,3 

 Villamos gépek és berendezések 14,18 

 Vegyipari termékek 11,85 

 Közönséges fémek és fémipari termékek 8,49 

 Fa, faszén 8,05 

 Ásványi eredetű termékek 5,51 

 Szállítóeszközök 5,28 

 Lábbeli, kalapok, esernyők 4,3 

 Bútor 4,29 

 Élelmiszeripari termékek, italok, dohány 4,17 

Import Villamos gépek és berendezések 16,85 

 Közönséges fémek és fémipari termékek 10,71 

 Műanyagok, gumi 10,69 

 Vegyipari termékek 9,85 

 Élő állat és állati eredetű termékek 7,78 

 Textilipari termékek 7,09 

 Élelmiszeripari termékek, italok, dohány 6,74 

 Papíripari termékek 5,88 
Forrás: Román Külügyminisztérium; http://domino.kappa.ro/mae/politica.nsf 

A Külföldi Beruházások Romániai Ügynökségének (ARIS) adatai szerint7 az 
1991–2000 szeptember 30. közötti időszakban az országba összesen 8.614.498,5 USD 
értékű külföldi beruházás érkezett 87.933 cég által. Magyarország a 13.-ik helyet fog- 
lalja el a sorban 212.159,2 USD-vel, ill. 3.868 vállalattal. Ez a külföldi beruházások 
összértékének a 2,46%-át, ill. a cégek 4,4%-át jelenti. Eltekintve az első helyezett 
Hollandiától, amely a Holland Antillákkal együtt a beruházások majdnem egynegye- 
dét biztosította, Magyarország pozíciója egyáltalán nem rossz nemzetközi összeha- 
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sonlításban. Nagyjából egynegyede annak, amit a második, ill. harmadik helyen álló 
Németország, ill. Amerikai Egyesült Államok fektettek be (külön-külön). A hasonló 
nagyságrendű befektetők között olyanok szerepelnek, mint az Egyesült Királyság, 
Törökország, Görögország, a Koreai Köztársaság és Svájc. A hazai gazdasági légkör 
javulásának határozott jele, hogy a külföldi beruházások 2002-ben szinte 10%-kal 
nőttek az előző évi szinthez képest, és több mint öt és fél ezer új céget jegyeztek be 
az év folyamán. Bár a vállalatok száma 2003 február végén elérte a 4.044-et, Magyar- 
ország egy hellyel visszacsúszott a befektetők toplistáján. 

Míg összességében 1999 beruházási mélypontnak tekinthető a román gazdaság 
szempontjából, addig Magyarország részéről ez tekinthető a legsikeresebbnek a tőke- 
befektetéseket illetően. A szomszédunk által eszközölt beruházások összértéke 67,875 
millió USD volt, ami 26,5%-át jelentette az azévi romániai külföldi befektetéseknek 
(256.284.200 USD). A hazánkban 1990 óta összesen befektetett magyar tőke 1999 
végére pedig elérte a 158,5 millió USD-t. Az éves lebontást illetően lásd a 4. tábláza- 
tot. Ami a magyar beruházások ágazati szerkezetét illeti, a következő területek bírtak 
prioritással: vegy- és kőolajipar, gyógyszergyártás, papíripar és cellulózgyártás, élelmi- 
szeripar, kereskedelem, szolgáltatások. 

4. táblázat: Magyarországi közvetlen beruházások Romániában (mil. USD) 

Év 1996 % Szám 1997 % Szám 1998 % Szám 1999 
(10 hó) 

% Szám 

Összeg 4,88 8,9 83 28,1 7,9 156 35,4 8,1 226 56,3 24,0 140 
Forrás: Magyar Nemzeti Bank. 

A Magyarországon beruházott román tőke ennél jóval szerényebb: 2000 végén 
alig érte el a kb. 35-40 millió USD-s szintet.8 

Az adatok, természetesen, csak megközelítő képet adhatnak a valós helyzetről, 
mivel egyrészt nem tükrözik a valamilyen más „nemzetiségű” beruházás mögött álló 
magyar tőkét, másrészt pedig gyakran előfordul, hogy a „magyar” pénzzel bejegyzett 
vállalat egy multinacionális cég magyarországi leányvállalata. 

A magyarországi beruházók, főként a kis- és középvállalkozások számára, Ro- 
mánia jelentette az első számú célpontot a régióban, aminek fő okai a földrajzi közel- 
ség és a nyelvi akadályok hiánya voltak, bár az első években, a helyi nacionalista meg- 
mozdulások és a kormányzat ódzkodása attól, hogy a privatizációba bevonjon szom- 
szédos államokbeli befektetőket, ezzel ellentétes hatást gyakoroltak. A befektetések, 
területi megoszlásukat illetően, nem korlátozódnak a határmenti övezetekre, de előny- 
ben részesítik Erdélyt (5. táblázat), ugyanakkor jelen vannak Bukarestben és a tenger- 
parton is (pl. Mahart kirendeltség). A vezető befektetők listáját (2000. elején) a 6. táb- 
lázat tartalmazza. 
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5. táblázat: A külföldi beruházások mértéke egyes erdélyi megyékben 1990–1999 között 

Megye Közvetlen beruházás (mil. USD) % 

Temes 257,1 5,9 

Kolozs 83,9 1,9 

Arad 80,7 1,9 

Fehér 76,0 1,7 

Bihar 70,9 1,6 

Brassó 54,6 1,3 

Maros 54,4 1,2 

Szeben 51,3 1,2 

Szatmár 40,3 0,9 

Kovászna 34,1 0,8 

Hargita 31,4 0,7 

Hunyad 24,4 0,6 

Összesen 859,1 19,7 
Forrás: www.onrc.ccir.ro 

Mivel a keleti piacokon könnyebb érvényesülni, mint a nyugatiakon, ahol a 
verseny jóval élesebb, számos magyar cég – főként azok, amelyek regionális vezető 
szerepre törekedtek – célozta meg Romániát. A külkereskedelmi mérleg folyamatos 
pozitív szaldója az ilyen jellegű cégek magas részarányára enged következtetni. Több 
esetben olyan céllal hoztak létre vállalkozást, hogy az épp aktuális adó- és vámked- 
vezményeket kihasználják. A magyar befektetők számára a legvonzóbbak a vámsza- 
bad területek és a kedvezőtlen adottságú övezetek, az ezekre érvényes befektetési 
kedvezmények miatt. 

6. táblázat. Az első 20 magyar befektető (1999 végéig) 

Magyar befektető cég 
Befektetett 
tőke (USD) 

Létrehozott magyar-román 
vegyesvállalat 

1. MOL Rt. 72 097 754 MOL Romania s.r.l. 

2. ZALAKERÁMIA Rt. 8 000 000 CESAROM S.A. 
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3. Richter Gedeon Vegyészeti Gy. 7 889 468 Gedeon Richter Romania s. r. l. 

4. BUDAPEST Bank Rt. 6 595 074 Banca de Credit PATER S. A. 

5. DUNAPACK Kft. 6 237 060 DUNAPACK RAMBOX s. r. l. 

6. PANNONPIPE Műanyagip. Kft. 2 509 583 Pipelife Romania s. r. l. 

7. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 2 359 173 PLASTICO S. A. 

8. HALASPACK PACK. Kft. 2 240 060 DUNAPACK RAMBOX s. r. l. 

9. PHARMAVIT Rt. 1 977 931 Pharmavit-Bucuresti Com. s. r. l. 

10. GRABOPLAS T Kft. 1 899 644 GRABETTA TURDA TAPET 

11. CEI Consulting Kft. 1 667 665 PROFI ROM-FOOD s. r. l. 

12. ISOPLUS Távhovez. Kft. 1 575 918 ISOPLUS Romania s. r. l. 

13. PANNONPLAST Műaip. Rt. 1 482 600 UNICAL Prodimpex s. r. l. 

14. ALUKÖNIGSTAHL Kft. 1 053 733 ALUKÖNIGSTAHL s. r. l. 

15. HUNGAROM MEDIA Kft. 999 990 Casa de Editura KRÓNIKA S. A. 

16. TRABAN TRAFIC Kft. 954 000 TABAC Romania S. A. 

17. Szabolcsi Gabonafeld. és Forg. Rt. 696 000 CEREALE S. A. 

18. T.B.G. Hungaria Kft. 688 930 TBG REC. TRANS. BETON s. r. l. 

19. PNEU-TRADE Kft. 493 000 PNEU-TRADE Hargita s. r. l. 

20. KARSAI Rt. 400 270 KARSAI ROMPROD s. r. l. 
Forrás: Magyarország bukaresti nagykövetsége; 
http: //hungaryemb.ines. ro/hu/dec/hu.7.html 

Azon tényezők között, melyeknek elbátortalanító hatása volt a külföldi beruhá- 
zásokra, elsősorban a politikai tényezőt kell megemlíteni, ill. a makroökonómiai insta- 
bilitást. A magas infláció, az árfolyam-ingadozások és a magas banki kamatok kombi- 
nált hatása jelentősen megnehezített bármiféle előrejelzést és egyáltalán nem könnyí- 
tette meg a befektetők helyzetét. 

Magyarország EU-csatlakozását követően várhatóan tovább veszít jelentőségé- 
ből a tőkekivitel nemzeti jellege. Figyelembe véve azonban ezek relatíve alacsony szint- 
jét, mégsem várható radikális változás e téren. Mivel, dacára az érezhető növekedés- 
nek, a CEFTA-kereskedelem még mindig csak kicsiny hányadát képezi ezen országok 
teljes kereskedelmének,9 a meglévő kiaknázatlan lehetőségek további növekedésre 
engednek számítani, ha nem is az utóbbi évek ütemében. Ezen valószínűleg az sem 
fog számottevően változtatni, hogy a csatlakozást követően a CEFTA-szabályozást 
az uniós fogja felváltani. 
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A turizmus terén is javulás érezhető. A bukaresti magyar nagykövetség megfi- 
gyelései szerint10 sokat javult Magyarország megítélése ezen a téren és egyre gyakrab- 
ban szerepel romániai turisztikai cégek ajánlatai között akár mint célország, akár nyu- 
gat-európai körutak részeként. A román turisták kedvelt célállomásai Budapest és a 
Balaton, de az üzletemberek és értelmiségiek körében jelentősen megnövekedett a 
konferenciaturizmus részaránya is. 

Ami az ellenkező irányú forgalmat illeti, túl a rokoni és baráti kapcsolatok által 
biztosított kvázi-állandó szinttől, ez eléggé ingadozó. Ezen ingadozásoknak számos 
oka volt: az etnikai összecsapások, a társadalmi feszültségekből fakadó agresszív meg- 
nyilvánulások, a természeti katasztrófák és nem utolsósorban a szolgáltatások nem 
mindig kielégítő szintje. A privatizáció folyományaként az utóbbiak terén tapasztalt 
javulás és hazánk még kiaknázatlan természeti adottságai azonban óriási lehetősége- 
ket biztosíthatnak az ágazat fejlődése számára. 

Amennyiben megpróbálunk néhány általános következtetést levonni, elmond- 
hatjuk, hogy a román-magyar gazdasági kapcsolatok, a kezdeti visszaesést követően, 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. A külkereskedelemi kapcsolatok folyamatosan 
bővültek az utóbbi években, és egyre kiegyensúlyozottabbá váltak. Magyarország Ro- 
mánia egyik fontos közvetlen befektetéseket eszközlő partnerévé vált, ami részben az 
itt élő magyar kisebbség gazdasági jelenlétének is köszönhető. Számottevő lehetősé- 
gek rejteznek még a kereskedelem, turizmus és szolgáltatások terén is, amelyeknek 
kihasználását valószínűleg Magyarország EU-ba való felvétele sem fogja visszavetni. 
Az írás célja az 1989 utáni román-magyar gazdasági kapcsolatoknak a bemuta- 
tása volt. Sajnos az összehasonlítások nem mindig kellőképpen relevánsak, mivel egy- 
részt az adatok sokszor eltérő időszakokra vonatkoznak és eltérő metodológiával állít- 
tatnak elő, másrészt számos esetben nem állapítható meg egy-egy gazdasági tranzak- 
ció „nemzeti hovatartozása”.11 További információkat a lábjegyzetekben, ill. forrás- 
ként megadott bibliográfiákban és internet-címeken lehet találni. 

1 A kommunista diktatúra alatt befutott pálya ismertetését l. in: Hunya Gábor, Réti Tamás, R. Süle 
Andrea, Tóth László: Románia 1944–1990 – Gazdaság- és politikatörténet; Atlantisz Kiadó (Medvetánc), 
Budapest, 1990. 
2 A kezdeti privatizációs elképzelések ismertetését l. in: Apáthy Ervin, Csillag István, Hunya Gábor, 
Mizsei Kálmán, Pataki István, Réti Tamás: Privatizáció Kelet-Európában – Alternatívák, érdekek, törvények; 
Atlantisz Kiadó (Medvetánc), Budapest, 1990. 
3 Részletesen lásd, in: Regular Riport from the Commission on Hungary’s Progress towards Accession. European 
Union, ill. Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession. European Union, 
Bruxelles, éves jelentések: http://europa. eu. int/comm/enlargement/overview. htm. 
4 A CEFTA tagországok kereskedelméről l. Lásd: Réti Tamás: “A kelet-közép-európai kereskedelem”, 
in: Közgazdasági Szemle, XLVII, évf., 2000. január. 
5 Lásd: Román Külügyminisztérium; 
http://domino.kappa.ro/mae/politica.nsf/0/91f9211062051 ccac22566f0003f115d?OpenDocument 
6 Lásd: Réti Tamás: “A kelet-közép-európai kereskedelem”, in: Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. 
január. 
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7 Lásd: http://www.arisinvest.ro/foreign.php 
Lásd: Khattra, Navdeep: “Romania: Lumbering Economy in Transition”, in: Business Hungary, 
http://www.amcham.hu/BUSINESSHUNGARY/15-05/articles/15-05 06.asp 
8 Lásd: Réti Tamás: “A kelet-közép-európai kereskedelem”, in: Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. 
január. 
9 http://hungaryemb. ines.ro/hu/dec/hu.7.html 
10 Az 1989–1999 közötti időszak részletes elemzését l. in: Réti Tamás: Comparison of the Hungarian and 
Romanian Economies from the Perspectives of the Regional Economic Co-operation (kézirat). 
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Vallasek Magdolna Márta 

Gondolatok az erdélyi 
szövetkezeti jogról* 

Az erdélyi szövetkezeti jog története lassan másfél évszázados múltra tekint 
vissza. Az egykor hatékonyan és gazdaságosan működő szövetkezeti rendszer léte je- 
lenleg, az elmúlt rendszer gyakorlatának rögződése miatt olyan mértékben kompro- 
mittált, hogy sokan megkérdőjelezik feléledésének lehetőségét is. Egy olyan gazdasági 
társasági formára viszont, amelynek népszerűsége és hatékonysága csorbítatlan az 
Amerikai Egyesült Államoktól Japánig, és amely a nagy igyekezettel utolérni szándé- 
kozott európai országok gazdasági-társadalmi életében is erőteljesen jelen van, hasz- 
nos lenne komoly figyelmet fordítani. A figyelemfelkeltés önmagában még meddő 
próbálkozás, amely nem vezethet eredményre mindaddig, amíg Romániában nem 
alakul ki a megfelelő jogszabályi háttér, aminek a megteremtéséhez szükséges politi- 
kai akarat alig vehető észre. 

A szövetkezeti jog történetének és fejlődésének elemzésekor mindig felvetődik 
az a kérdés, vajon egyáltalán megalapozott-e azt önálló jogágként vizsgálni, vagy csak 
mint egy nagyobb jogág (esetünkben a gazdasági jog) speciális jogviszonyokra vonat- 
kozó területének kell tekintenünk. A továbbiakból ki fog derülni, hogy a szövetkezeti 
jogot önálló jogágnak tekintjük, azonban jelen tanulmányunknak nem célja a szövet- 
kezeti jog, mint jogág kérdését tárgyalni. A célunk csupán az erdélyi szövetkezetekre 
vonatkozó jogi szabályozás fontosabb szakaszainak felvázolása, a legjelentősebb jog- 
források bemutatása az 1875 évi Kereskedelmi Törvénnyel kezdődően, el egészen a 
hatályos jogszabályokig, s a jogalkotó asztalára letett szövetkezeti törvényjavaslat né- 
hány aspektusáig. 

A szövetkezeti intézmény történetét és a szövetkezeti jog fejlődését csak a tágabb 
történelmi kereteken keresztül vizsgálhatjuk. Természetesen bármely jogintézmény 
vagy jogág fejlődése tükrözi a különböző korok társadalmi, politikai realitásait. A jog- 
tudomány nem fogható fel tisztán elméleti tudományként, hanem mindig a gyakorlati 
aspektusokkal, a társadalmi valósággal szoros összefüggésben vizsgálandó. Különö- 
sen igaz ez erdélyi szövetkezetekre vonatkozó jogi szabályozás esetében, hiszen en- 
nek a jogágnak a megjelenése és kifejlődése egybeesik a XIX. század végével, a XX. 
század első felével, amikor a teljes Erdélyben alkalmazandó pozitív jogra rányomta 
bélyegét az éppen fennálló rendszer és a hatalomváltások. 
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A magyar szövetkezeti mozgalom megjelenése a XIX. század közepére tehető. 
Ekkor létesültek Erdélyben is a szászság, valamint a magyarság kezdeményezésére az 
első hitelszövetkezetek. A szövetkezeteknek, mint speciális gazdasági társulásoknak a 
jogi szabályozása viszonylag rövid időn belül megjelent, akkor még a kereskedelmi 
törvény részeként. Ez a gyors jogfejlődés azt jelzi, hogy a szövetkezeti intézményt már 
kellőképpen jelentősnek tartotta a korabeli jogalkotó, természetesen a fejlődésben lé- 
vő gazdasági jog keretein belül. 

Az erdélyi szövetkezeti jog első szakaszát az 1875 évi XXXVII. kereskedelmi 
törvénybe foglalt szabályozás jellemzi (továbbiakban KT), amely a szövetkezetekre 
vonatkozóan a következő meghatározást tartalmazza: „A szövetkezetek ezen törvény értel- 
mében meg nem határozott számú tagokból álló azon társaság tekintetik, mely tagjai hitelének, ke- 
resetének, vagy gazdálkodásának közös üzletkezelés mellett, illetőleg kölcsönösség alapján ezek elő- 
mozdítására alakul. Ide tartoznak nevezetesen: az előlegezési és hitelegyletek, a nyersanyag közös 
beszerzésére, közös raktár tartására vagy közös termelésre alakult egyletek, a fogyasztási egyletek, a 
lakásépítő társaságok, a kölcsönös biztosító társaságok.” (223§) A KT rendelkezéseit az 1898 
évi XXIII. számú „A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről” szóló törvény egészí- 
tette ki. 

Bár ezek a jogforrások a gazdasági jog szerves részeként jelentek meg, mégis a 
szövetkezeti jog, mint önálló jogág, ebben a korban már elnyerte sui generis jellegét, s 
a gazdasági joggal foglalkozó szakemberek már akként is kezelték. Ezzel kapcsolato- 
san idézem Galovits Zoltánt,1 akinek 1901-ben publikált munkájában a következő 
meghatározást olvashatjuk: „A magyar szövetkezeti jog azon különös jogszabályok 
összessége, amelyek a szövetkezetek alapítását, szervezetét és felosztását, a szövetke- 
zetnek a tagokhoz és harmadik személyekhez, valamint a tagoknak a szövetkezet hi- 
telezőivel való jogviszonyait a magyar korona összes országaiban szabályozzák.” 

A korabeli jogforrások vizsgálatakor kitűnik, hogy a különböző társasági formák 
gazdasági tartalmának különbözőségét a jogalkotó leginkább a tagsági jogviszony lét- 
rejöttének követelményei valamint tartalma, a tőkeképzés és a vagyonjogi kérdések 
szabályozásában látta.2 A szövetkezeteket illetően a KT rendelkezéseit a részvénytár- 
saságokra vonatkozó szabályozás egészítette ki, az ún. „mögöttes joganyagként”. 

A szövetkezetek szabályozása számára a KT és annak kiegészítő jogforrásai meg- 
határozó jellegűek voltak a trianoni döntés utáni hatalomváltásig, ugyanis 1920-tól 
kezdődően, a magyar jogi szabályozást Erdélyben fokozatosan felváltotta a román 
jogi szabályozás, egészen 1923-ig, amikor hatályba lépett a szövetkezési formákat 
egyesítő törvény. A szövetkezeti jog erdélyi fejlődésének következő állomását az 1929 
évi „szövetkezetek szervezetéről” szóló törvény jelenti.3 Ennek a jogszabálynak a 
jogfejlődés szempontjából tekintve különös jelentősége van, hiszen egységes keretet 
adott a romániai szövetkezeti jognak, hatályon kívül helyezve az addigi rendelkezése- 
ket (beleértve a népbankok kiterjesztéséről szóló 1920. szeptember 26-án hozott tör- 
vényt, a szövetkezés egyesítéséről szóló 1923. március 13-án hozott törvényt, vala- 
mint az 1928. július 7-én megszavazott szövetkezeti kódexet). 
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Az 1929 évi szövetkezeti törvény meglehetősen részletesen rendelkezik a hatá- 
lya alá vont kérdésekről. A szerkezetét tekintve négy részre tagolt törvény (I. A szö- 
vetkezetektől és szövetségekről, II. Az irányító és ellenőrző szervekről, III. Központi 
Szövetkezeti bank, IV. Átmeneti, büntető és különleges rendelkezések) viszonylagos 
autonómiát biztosított a szövetkezetek számára. Megjegyzendő azonban, hogy a jog- 
szabály kötelezővé tette a központokba való tömörülést, amelyeknek az alapító okira- 
tait és alapszabályait a Román Nemzeti Szövetkezeti Hivatal hagyhatta jóvá. A csatolt 
területeken működő szövetkezetek és központok 1938. szeptember 1-i végső határ- 
idővel új alapszabályzatot kellett megalkossanak. A jogszabály értelmében az említett 
szövetkezetek is részesültek a törvény kedvezményeiben, ugyanakkor alá voltak vetve 
a Román Nemzeti Szövetkezeti Hivatal ellenőrzésének (157§). 

Az 1929 évi törvénynek azonban, mint annyi más jogszabálynak még napjaink- 
ban is, néhány év múlva több módosítása is hatályba lépett, nagymértékben megszün- 
tetve az addigi pozitívumokat. Az 1938-ban és 1939-ben hatályba lépett törvényerejű 
rendeletek elsorvasztották az addig még meglévő autonómiát is, megszüntették a ki- 
sebbségi szövetkezetek hatásköreit és bevezették az állami ellenőrzést. 

A történelmi helyzet befolyásolta a szövetkezeti jog fejlődését a II. világháború 
éveiben és azt követően is. 1940 őszétől az észak-erdélyi területen a magyar jogrend- 
szer volt hatályban, majd 1944-ben újra egyesült a szövetkezeti mozgalom, immár a 
román jogrendszer keretein belül. Az elkövetkező néhány év a kisebbségi szövetke- 
zetek jogfosztásának periódusa volt, amely az 1949 évi szövetkezeti törvényben kul- 
minált4. 

Az 1949-ben hatályba lépő rendelet megszüntette mindazt, ami a szövetkezeti 
intézménynek a lényege: a szövetkezetek autonómiáját, önálló vagyonkezelését, stb. 
A jogszabály 4§, 3. bekezdése kimondja, hogy a szövetkezetek a demokratikus centra- 
lizmus elve alapján szerveződnek és végzik tevékenységüket. Az 5§ értelmében pedig 
a szövetkezeti szervek az állam intézményeivel és szerveivel együttműködve fejtik ki 
tevékenységüket. A szövetkezetek állami tervgazdálkodásra való kényszerítését tetőz- 
te a szövetkezeti vagyon nagy részének az államosítása, valamint a jövedelmüknek a 
hatályban lévő adórendszer segítségével való lefölözése. Elmondhatjuk, hogy a szö- 
vetkezeti jog fejlődésében ez a korszak a mélypontot jelentette. A viszonylagos eny- 
hülésre majdnem két évtizedet kellett várni. 

A Nagy Nemzetgyűlés által képviselt törvényhozói testület 1968-ban a kisipari 
szövetkezetekről, majd 1970-ben a fogyasztási szövetkezetekről szóló törvényt foga- 
dott el.5 Ezek a jogszabályok valamelyest enyhítettek a fennálló rendszeren, azonban 
az akkori gazdasági-politikai helyzetben a pozitívnak nevezhető változások gyakorlat- 
ba való ültetése szinte lehetetlen volt. Érdekes megjegyezni, hogy ezek a jogszabályok 
rendelkeztek először részletesebben a különálló szövetkezeti társadalombiztosítási 
rendszer megszervezéséről. Ezt igen fontos részletnek tekintjük, még akkor is, ha 
gyakorlati megvalósítása nem hozott lényegi változást, hiszen ez az „önálló” társada- 
lombiztosítási rendszer is végső soron állami irányítás alatt szerveződött és létezett. 
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A szövetkezeti mozgalom újjáéledésére az 1990-ben bekövetkezett hatalomvál- 
tás adott ismét reményt. 1990 első hónapjait egy rendkívül intenzív törvényalkotási 
folyamat jellemezte. Ebben az időszakban került sor a kisipari és a fogyasztási szövet- 
kezetekre vonatkozó, 66-os illetve 67-es számú törvényerejű rendeletek elfogadására 
is.6 Az említett jogszabályok megpróbáltak keretet biztosítani az újra- illetve átszerve- 
ződő szövetkezeteknek, hangsúlyozva azok függetlenségét, és már az l§-ban a hagyo- 
mányos szövetkezeti elvekre utaló meghatározást tartalmazta, aminek értelmében a 
szövetkezetek „gazdasági jellegű társulások, amelyek a tagjaikká váló személyek sza- 
badon kinyilvánított elhatározása alapján jönnek létre, abból a célból, hogy közös 
tulajdonú vagy bérelt termelőeszközökkel közösen fejtsék ki tevékenységüket”. Kü- 
lön fejezetben tárgyalják a törvényerejű rendeletek a szövetkezeteknek az állam által 
nyújtandó támogatásokat (pl. hitelnyújtás, kedvező adórendszer, állami alapból való 
ingatlanok eladása illetve bérbeadása, stb.). Sajnálatos módon azonban, az állami tá- 
mogatások csak nyilatkozat szinten maradtak. 

Az 1990 óta eltelt időszakot meglehetős jogi káosz jellemzi a szövetkezeti jog 
terén. Egymást követték különböző jogszabályok, amelyeket aztán későbbi jogszabá- 
lyok módosítottak vagy hatályon kívül helyeztek. Az 1992 évi 80-as számú és az 1993 
évi 34-es számú törvényeket, amelyek a szövetkezeti tagokra vonatkozó társadalom- 
biztosítási kérdéseket rendezték, hatályon kívül helyezte a 2000 évi 19-es számú társa- 
dalombiztosítási törvény.7 A fogyasztási és hitelszövetkezetekre vonatkozóan 1996- 
ban lépett hatályba a 109-es számú törvény. Meglehetősen részletes szerkezete ellené- 
re azonban ez sem tudott modern és hatékony keretet biztosítani a szövetkezeti in- 
tézmény számára.8 Ezt a törvényt módosította az 1999 évi 114-es számú sürgősségi 
kormányrendelet, amelyet viszont 2002-ben a törvényhozó testület a 267-es számú 
törvényben módosított.9 

2000-ben lépett hatályba a 97-es számot viselő, a hitelszövetkezetekre vonatko- 
zó sürgősségi kormányrendelet, amelynek sorsa az előbbiekhez hasonlóan alakult. Még 
ugyanabban az évben módosította a 272-es számú sürgősségi kormányrendelet, ame- 
lyet aztán, két év alkalmazás után, a parlament elutasított a 262 számú törvényben.10 

A jogi bizonytalanság elmélyítését fokozta az is, hogy magát a 2000 évi 97-es számú 
sürgősségi kormányrendeletet a parlament csak két évvel megjelenése után hagyta 
jóvá, a 200-as számot viselő törvényben.11 

Mindezek után természetesen felvetődik a kérdés: miért nincsen Romániában 
még napjainkban sem egy megfelelően kidolgozott, az eddigi jogi hiátusokat kipótoló 
és a nemzetközi követelményeknek is megfelelő szövetkezeti törvénye. A válaszhoz 
hozzátartozik, hogy a hatalmon levő kormány 2002-ben megpróbálta egy kormány- 
rendelet előterjesztésével megoldani a kialakult, egyre hálátlanabb helyzetet, végül 
mégsem került sor a már tervezet formában több kritikát kapott rendelet hatályba 
lépésére. 

A szövetkezeti rendszer szabályozása komplexebb problémák elé állítja a jogal- 
kotót, mint amit egy sürgősségi kormányrendelet bevezetésével meg lehetne oldani. 
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Egy ilyen, nem kellően kidolgozott jogszabály bevezetése csak újabb törvénymódosí- 
tásoknak nyitna teret, amely végső soron ismét a mostanihoz hasonló jogbizonytalan- 
ságot eredményezne. A megoldáshoz vezető út kezdetét jelenthetné egy szövetkezeti 
törvényjavaslat kidolgozása és parlament elé terjesztése, reménykedve abban, hogy 
sikerül a politikai erőket a javaslat mellé állítani, és ezzel megteremthető a lehetősége 
egy kellően tág, és hatékony jogszabályi keret kialakításának. 

2003-ra érett meg annyira a helyzet, hogy sor kerül egy szövetkezeti törvény- 
tervezet kidolgozására. A javaslatot összeállító vegyes bizottságban parlamentetek, 
kormánytagok, a Törvényhozási Tanács képviselői vettek részt. Ez a törvénytervezet 
javaslat formájában létezik. Mivel 2004 választási év lesz, és a politikai erők minden 
lépését a minél jobb választási szereplés motiválja, kérdéses, napirendre tűzik-e a szö- 
vetkezeti törvénytervezet vitáját. Addig is, amíg ez eldől, érdemes néhány mondatban 
foglalkozni a szövetkezeti törvénytervezet tartalmával és jellegzetességeivel. 

Első olvasatra kitűnik, hogy a törvénytervezet kidolgozói egy általános keret- 
törvény megalkotását tűzték ki célul. A leendő szabályozás hatáskörébe tartoznának a 
bármely legális tevékenységi területen megalakult szövetkezetek, kivéve a hitelszövet- 
kezeteket, amelyekre vonatkozóan külön szabályozás kidolgozására van szükség. Ez 
természetes igénynek tűnik, lévén a hitelszövetkezetek speciális, a többi szövetkezet- 
től kissé eltérő jellemzőit és jogi természetét. Az erdélyi és romániai szövetkezeti jog 
szempontjából újdonságot jelentenek a lakásépítő és -kezelő szövetkezetek, valamint 
a munkaszövetkezetek formájának szabályozása. 

A tervezet formájában létező rendelkezést az előbbivel összevetve kell értel- 
mezni, amely szerint szövetkezetek bármely legális tevékenységi területen alapíthatók. 
Fontos a törvényszöveg pontos értelmezése, mert bár üdvözlendő, hogy a jogalkotó 
végre nemcsak a fogyasztási, mezőgazdasági és kisipari szövetkezeti formát nevesíti, 
felsorolva a lakásépítő- és munkaszövetkezeteket, ez a lista még mindig meglehetősen 
hiányos. A szövetkezeti forma világszerte változatos tevékenységi kört felölelve jele- 
nik meg, s nem csupán az immár hagyományossá vált területeken. Említhetnénk az 
egészségügyi intézményektől kezdve a szállításig, különböző ágazatokban megjelenő 
szövetkezeteket, de az iskolaszövetkezeteket vagy szociális szövetkezeteket is. 

A szövetkezeti törvénytervezetben megvan a lehetőség arra, hogy változatos te- 
rületeken alakuljanak szövetkezetek. Abból a hipotézisből kiindulva azonban, hogy 
ez a lehetőség megvalósul, észrevehető, hogy a törvénytervezet szövege kissé általá- 
nos jellegű, s ilyen esetben csak alapként lenne használható, illetve egy részletesebb 
törvény hiányában rendkívül fontos, normatív szerep hárulna a szövetkezeti alapsza- 
bályokra. 

Visszatérve a törvénytervezet által szabályozott két új szövetkezeti formára, az 
ezekre vonatkozó rendelkezések megszabják az általános működési keretet, viszony- 
lag sok lehetőséget hagyva a szövetkezeti alapszabály számára, és ez az elgondolás 
megfelel a szövetkezeti autonómia alapelvének. A munkaszövetkezetekre vonatkozó- 
an is érvényes az a szabály, hogy fizikai és/vagy jogi személyek társulásával jönnek 
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létre. A tevékenység elsődleges célja ebben az esetben a munkahelyteremtés a szövet- 
kezeti tagok számára. Amennyiben az elemzett törvénytervezet lényegében változat- 
lan megfogalmazásban lépne hatályba, és megjelennének a munkaszövetkezetek, tár- 
sadalmi és szociális szerepük vitathatatlan lenne. Természetesen ehhez nem elég egy 
megfelelő szövetkezeti törvény, az állam részéről pénzügyi és gazdasági támogatásra 
is szükség lenne, amely stimulálná a vállalkozó kedvet. Máskülönben a törvény maga 
csak holt betű marad, és nem éri el célját. 

A munkaszövetkezetek az alapító okiratban megjelölik tevékenységi körüket, s 
ennek megvalósítására kizárólag a szövetkezeti tagok munkája által kerülhet sor. Ez 
megkülönbözteti a munkaszövetkezeteket a többi szövetkezeti formától, amelyek 
esetében lehetséges a szövetkezettel tagsági jogviszonyba nem kerülő személyek al- 
kalmazása is. A lakásépítő és -kezelő szövetkezetek megalakulási körülményei hason- 
lóak a többi szövetkezetéhez, tevékenységük céljául azonban lakások építését, felvá- 
sárlását, felújítását, átalakítását és kezelését tűzik ki. 

A törvénytervezet egy újdonságnak számító kategorizálást vezet be: különvá- 
lasztja az egyes, illetve a kettes fokozatú szövetkezeteket. Az egyes fokozatú szövet- 
kezetek a hagyományos szövetkezeteket jelentik, vagyis azokat a jogi személyiséggel 
rendelkező szövetkezeteket, amelyek fizikai és/vagy jogi személyek szabad társulása 
útján jönnek létre, a törvény által megszabott körülmények között, a tagok gazdasági, 
szociális és kulturális érdekeinek megvalósításának céljából. A kettes fokozatú szövet- 
kezetek egyes fokozatú szövetkezetek társulásának útján jönnek létre, azzal a céllal, 
hogy a társult szövetkezetek gazdasági érdekeit érvényesíteni tudják. 

Ez a kategorizálás a kormány által kidolgozott korábbi törvénytervezetben is 
fellelhető, azzal a különbséggel, hogy az említett tervezet bevezeti a hármasfokozatú 
szövetkezetek kategóriáját is. Összetételét tekintve ez az előző kettő kombinációjából 
jönne létre, vagyis tagjai között egyaránt megtalálhatóak lennének egyes fokozatú, ter- 
mészetes és/vagy jogi személyek társulásával létrejött szövetkezetek, valamint kettes- 
fokozatú szövetkezeti társulások. 

A törvénytervezet értelmében egy szövetkezet megalapításához minimum öt 
alapító tag és ötmillió lej alaptőke szükséges – ez utóbbi adat nyilván kevésbé jelen- 
tős. Egy szövetkezeti tag az alaptőke 20%-nál többet nem birtokolhat. Ez az előírás 
is megfelel a szövetkezeti demokrácia, és autonómia elvének, megakadályozván azt, 
hogy a szövetkezetre vonatkozó döntéshozatali jogkör egyetlen személy vagy egy 
nagyon kis csoport kezébe kerülhessen. 

A szövetkezeti vagyon két részből tevődik össze, osztható és oszthatatlan rész- 
ből. Az osztható rész a tagok által befizetett üzletrészekből és a kiosztható nyereség- 
részesedéből áll, míg az oszthatatlan rész az egyéb forrásból származó javak összes- 
ségét jelenti, amely a szövetkezet mindennapi működését, tevékenységének folytatá- 
sát hivatott garantálni. 

Szerkezetét tekintve a törvénytervezet a hagyományos szövetkezeti formát tart- 
ja szem előtt, amelyben a demokrácia elvének megfelelően a döntéseket a közgyűlés 
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hozza, vagyis a szövetkezetei a tagok maguk irányítják, s maguk választják a vezető 
tanácsot és az elnököt. Minden tag egyetlen szavazattal rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy hány üzletrésznek a tulajdonosa. 

Radikális változást jelent az eddigi szabályozáshoz képest az a rendelkezés, a- 
mely szerint ugyan lehetőség van megyei, illetve országos szövetkezeti szövetségek 
megalakítására, azonban ezek megalakítása immár nem kötelező érvényű. A belépő 
szövetkezetek nem lennének alárendelve a szövetségnek, amelynek legfőbb feladatát 
az érdekvédelmi tevékenység jelentené, és non-profit szervezetekként működnének. 
Ez természetesen azt jelentené, hogy nem adhatnak ki a tagszövetkezetekre vonatko- 
zóan kötelező érvényű határozatokat. 

A teljesség igénye nélkül bemutatott új szövetkezeti törvény tervezete valóban 
pozitív változást jelenthetne a szövetkezeti jog fejlődésének történetében. Szükséges 
volna a pénzügyi és gazdasági kedvezményekben megjelenő erőteljes állami támoga- 
tás, ami nélkül a szövetkezeti intézmény fellendülése alig képzelhető el, és minden 
bizonnyal váratni fog magára. 

A romániai magyar közösség szempontjából, és egy Hangya típusú szövetkezeti 
hálózat esetleges újraindításával kapcsolatban fontos volna, hogy a tervezet tartalmaz- 
zon egy területi, több megyét magába foglaló, és különböző szövetkezeti formákat 
tömörítő, szövetkezeti szövetség létrehozásának a lehetőségét is. Különben ez az elkép- 
zelés nagy ellenreakciókat váltott ki, egy etnikai alapon szervezendő szövetkezeti há- 
lózat egyesek szerint „veszélyeket” rejt magában. Pozitív nemzetközi példa azonban 
létezik, a spanyolországi „Mondragon” szövetkezeti jellegű hálózat ilyen. 

Bár nyilvánvaló, hogy a spanyolországi és a romániai helyzet sok szempontból 
nem állítható párhuzamba, érdemes jobban megismerni a Mondragon szövetkezet 
történetét, ugyanis sokat lehetne tanulni a baszk példából. 

Jesus Catania elnök a következőképpen foglalta össze a Mondragon szövetke- 
zeti hálózat sikertörténetét: „A Mondragon Szövetkezeti Társulat munkásszövetkeze- 
teinek kibontakozása D. J. M. Arizmendiarrieta ifjú pap és a szövetkezetekben dolgo- 
zó tagok szolidaritásának és erőfeszítéseinek gyümölcse. Az 1956-ban még olajkály- 
hákat és petróleumfőzőket gyártó szerény vállalatot az 1990-es évek végéig Spanyol- 
ország hetedik ipari csoportjává fejlesztették fel. A Társulat egyesíti a nemzetközi pia- 
cokon versenyző szervezet célkitűzéseit, a vállalat szervezésében alkalmazott demok- 
ratikus módszerekkel, a munkahelyteremtéssel, a munkatársak emberi, szakmai előre- 
haladásának elősegítésével és a szociális környezet fejlesztése iránti elkötelezettség- 
gel.”12 A Mondragon szövetkezeti csoport az 1980-as évekig szinte kizárólag a basz- 
kok által lakott régióban fejtette ki tevékenységét. Napjainkra ez a helyzet gyökeresen 
megváltozott, és a szövetkezeti csoport gyors nemzetközivé váláson ment keresztül, 
jelenleg tizenegy országban alakultak termelő telephelyei. 

A Mondragon csoport jelenleg döntően ipari jellegű tevékenységet folytat, 85 
ipari szövetkezetet, 6 mezőgazdasági szövetkezetet és 14 lakásépítő szövetkezetet 
foglal magába. A 2001 évi statisztikai adatokat véve figyelembe, a Mondragon szövet- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
Vallasek Mária Magdolna: Szövetkezeti jog  IV. Tanulmányok 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  347 
 

 

kezeti csoport 8 milliárd euró forgalmat ért el, 7,9 milliárd euró volt a kezelt vagyona, 
150 vállalkozást foglalt magába, és több mint 60.000 munkavállalót foglalkoztatott. 

A Mondragon csoport történetét megvizsgálva kitűnik, hogy a szövetkezet sike- 
rének alapfeltételét a többrétű támogatási rendszer képezte. A támogatási struktúrá- 
kat egy idő után már maga a szövetkezeti csoport hozta létre, különböző szükségletei 
kielégítésére, éspedig szektorbeli fejlesztés, szociális védelem, oktatás és képzés, stb. 
A támogató intézmények közül talán a legfontosabb a csoport bankja, a Caja Laboral, 
amely a szövetkezet megalapításától kezdve meghatározó szerepet játszott. A Mon- 
dragon csoportban a tagok a szövetkezetnek a tulajdonosai. A befizetett hozzájárulás 
arányában minden tag a szövetkezet meghatározott részének tulajdonosává válik. A 
szövetkezeti csoport látványos gazdasági fejlődésének és kiterjedésének magyarázatát 
azonban nemcsak a tagok érdekeltségében, és a tevékenység ügyes szervezésében kell 
keresni. A kezdetektől fogva jelentős állami támogatásban is részesült a szövetkezet, 
alacsony kamatok mellett kapott hitelt, kedvezményes adópolitikában volt része, és egy 
idő után a Mondragon szövetkezet termékeinek az értékesítésében kapott segítséget. 

Összefoglalva, a Mondragon szövetkezeti csoport gyors fellendülése és sikeres 
piaci szereplése a következő három tényezőnek volt köszönhető: a sikeres tagsági 
együttműködésnek, a szövetkezeti bank megalapításának, amelyen keresztül biztosít- 
ható volt a tőkeigény kielégítése, és az állam pénzügyi és gazdasági támogatásának. 

A Mondragon szövetkezet vezetői azt az elvet vallják magukénak, hogy az üz- 
leti stratégia kialakításában a szövetkezetek számára hasznos és szükséges a vállalko- 
zásokhoz való közeledés. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy fel kell adni a szö- 
vetkezetiség hagyományos jellemzőit, azt, hogy a szövetkezet tulajdonosai maguk a 
termelést végző tagok, akik között  kerül sor a nyereség kiosztására is. 

A hazai szövetkezeti mozgalom számára is léteznek tehát levonható tanulságok 
a Mondragon szövetkezeti csoport példájából. Felesleges és veszélyes az a tendencia, 
hogy kellő átgondolás nélkül vegyünk át különböző nemzetközi intézményeket és 
modelleket, abban a reményben, hogy ami nemzetközi, elsősorban európai szinten 
bevált, az hazai körülményeink között is sikeresen alkalmazható. Ezzel szemben hasz- 
nos és szükséges leszűrni a megfelelő tanulságokat, amelyekre ezek a nemzetközi 
modellek és intézmények taníthatnak minket. A Mondragon szövetkezeti csoport 
több mint félévszázados története is sok olyan példát állít elénk, amely megszívlelen- 
dő lehetne a Romániában már létező és egy új szövetkezeti törvény hatálybalépését 
követően talán nagyobb számban megalakuló szövetkezetek számára. 

Levonható tehát az a következtetés, hogy Romániában is szükségszerű lenne a 
szövetkezetek támogatásának megerősítése, hiszen, miként a Mondragon csoport 
példájából is kiderül, a szövetkezeti forma nemcsak gazdasági szempontból lehet ha- 
tékony és nyereséges, hanem fontos szerepet játszhat szociális célok elérésében is, a 
munkahelyteremtésben, képzésben és társadalombiztosításban. Ehhez elsősorban a 
megfelelő jogszabályi keretre van szükség, amelynek megvalósítása felé jelentős lépés 
lehet a bemutatott szövetkezeti törvénytervezet elfogadása és hatályba lépése. 
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* A szerző szövetkezeti jogi kutatását a Sapientia Kutatási Programok Intézete támogatja. 
1 Galovits Zoltán (1901) “A magyar szövetkezeti jog”, Budapest, 7. o. 
2 Réti Mária (2003) “A szövetkezetek és egyes gazdasági társaságok főbb jellemzői az 1948 előtti magyar jogi 
szabályozás alapján” in Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára, Bibliotheca 
Iuridica, Libri Amicorum 9, 129 o. 
3 Megjelent a M. Of. 71/28. 03.1929. számában. 
4 133/02. 04.1949 számú rendelet. Megjelent a B. Of. 15 bis/02. 04.1949. számában. 
5 A 14/15. 05.1968 számú törvény, megjelent a B. Of. 64/15. 05.1968. számában. 

A 6/10. 07.1970 számú törvény, megjelent a B. Of. 80/10. 07.1970. számában. 
6 A 66/08. 02.1990 számú törvényerejű rendelet, valamint a 67/08. 02.1990 számú törvényerejű rende- 
let megjelent a M. Of. 23/09. 02.1990 számában. 
7 A 80/21. 07.1992 számú törvény újrapublikálva a M. Of. 37/09. 02.1994 számában. A 34/14. 06.1993 
számú törvény, megjelent a M. Of. 128/15. 06.1993 számában. 
8 A 109/10.10.1996 számú törvény megjelent a M. Of. 252/18.10.1996 számában. 
9 A 114/30. 06.1999 számú sürgősségi kormányrendelet megjelent a M. Of. 312/30. 06.1999 számában. 
A 267/15. 05. 2002 számú törvény megjelent a M. Of. 343/23. 05. 2002 számában. 
10 A 97/2000 számú sürgősségi kormányrendelet megjelent a M. Of. 330/14. 07. 2000 számában. A 
272/07.12. 2000 számú sürgősségi kormányrendelet megjelent a M. Of. 676/19.12. 2000 számában. A 
262/15. 05. 2002 számú törvény megjelent a M. Of. 335/20. 05. 2002 számában. 
11 A 200/16. 04. 2002 számú törvény megjelent a M. Of. 300/08. 05. 2002 számában. 
12 Dr. Zsarnóczai J. Sándor: “A Mondragon szövetkezet szerepe a spanyol szövetkezeti mozgalomban” 
in Szövetkezés 2003/1. 
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2002 kisebbségpolitikailag fontos 
belpolitikai eseményei 

Január 

5. A Szövetség marosvásárhelyi székházában ülésezik a Területi Elnökök Konzultatív 
Tanácsa. A testület a Kedvezménytörvény (státustörvény) romániai alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Döntés születik arról, hogy a területi RMDSZ- 
szervezetek egységesen január 21-től fogadják a Magyar Igazolványt igénylő szemé- 
lyeket. 

7. A Victoria Palotában találkozik az RMDSZ vezetősége a kormánypárt vezetőivel. 
A tárgyaláson részt vesz Viorel Hrebenciuc, a PSD szenátusi frakciójának elnöke, 
Octav Cozmîncă közigazgatási miniszter, Șerban Mihăilescu kormányfőtitkár és Coz- 
min Gușă, a PSD főtitkára. Az RMDSZ részéről jelen van Markó Béla szövetségi el- 
nök, Verestóy Attila, a szenátusi frakció elnöke, Borbély László ügyvezető alelnök, a 
Képviselőház titkára és Seres Dénes, a Szenátus közigazgatási bizottságának elnöke. 
A találkozó tárgya a két szervezet közötti együttműködési szerződés meghosszabbítá- 
sa volt. A tárgyalás során a felek megegyeztek abban, hogy elkészítik a 2001-es együtt- 
működés mérlegét, és ismertetik egymással a meghosszabbítandó egyezmény vázlatát. 
A jelenlevők abban is megállapodtak, hogy az együttműködési szerződést valószínű- 
leg január végén írják alá. 

9. A magyar kormány meghívására Budapesten találkoznak a határon túli magyar 
szervezetek vezetői. Az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök képviseli. A találkozó 
célja a kedvezménytörvény alkalmazásával kapcsolatos kérdések megbeszélése. 

10. Bukarestben ülésezik az RMDSZ Szövetségi Operatív Tanácsa. A testület megvi- 
tatja és elfogadja az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt közötti 2001-es évi együtt- 
működés elemzéséről szóló dokumentumot és a 2002-es évre szóló megállapodás- 
tervezet alapelveit. 

11. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alkalmazását felügyelő Országos 
Testület ülése. A megbeszélésen jelen vannak az RMDSZ, a történelmi magyar egyhá- 
zak és civil szervezetek képviselői. Az Országos Felügyelő Testület tagjai a kedvez- 
ménytörvény alkalmazására vonatkozó elvi és gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak. 
  

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
V. Kronológiák, dokumentumok  2002 kisebbségpolitikai eseményei 

352   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

11-13. Szatmárnémetiben kerül sor a II. Partiumi Itthon, fiatalon találkozóra melynek 
témája Az RMDSZ és az ifjúság. A Magyar Ifjúsági Kezdeményezés (MIK) által szer- 
vezett háromnapos rendezvényen részt vesznek az RMDSZ vezetői, az RMDSZ par- 
lamenti képviselői, az ifjúsági szövetség tagszervezeteinek vezetői, megyei önkor- 
mányzati vezetők, anyaországi meghívottak. 

16. A Szövetség bukaresti Elnöki Hivatalában találkoznak az RMDSZ és a kormány- 
párt képviselői. A találkozón az RMDSZ részéről részt vesz Markó Béla szövetségi 
elnök, Frunda György, a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke, Verestóy Attila, 
az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke és Seres Dénes, a Szenátus közigazgatási 
bizottságának elnöke. A Szociáldemokrata Párt részéről jelen vannak Victor Hreben- 
ciuc és Ion Solcanu alelnökök, Cozmin Gușă főtitkár, Octav Cozmâncă közigazgatási 
miniszter és Șerban Mihăilescu kormányfőtitkár. Kidolgozzák az együttműködés meg- 
hosszabbítása érdekében folytatandó tárgyalások ütemtervét, elkészítik a 2001-es 
szerződés mérlegét, felvázolják a 2002-es együttműködési szerződés prioritásait illet- 
ve, annak fontosabb fejezeteit, éspedig: a két alakulat politikai kapcsolata, a parla- 
menti csoportok együttműködése, a kormány támogatása célkitűzéseinek megvaló- 
sítása érdekében, a helyi szinten való együttműködés, valamint a szerződés monito- 
rizálási rendszerének kidolgozása. 

18. A kedvezménytörvény romániai alkalmazását érintő gyakorlati kérdésekről tanács- 
koznak Marosvásárhelyen az RMDSZ területi szervezeteinek vezetői. 

19. Kerekes Károly RMDSZ-képviselőnek a román Kormányhoz intézett, a Magyar- 
országra utazók, másrészt pedig a Schengeni államokba utazók egészségügyi biztosí- 
tására vonatkozó kérdésére a Kormánynak a Parlamenttel való kapcsolattartásért fele- 
lős államtitkára válaszol. Eszerint a Magyarországra utazóknak nincs szükségük egész- 
ségügyi biztosításra, mivel érvényes a Románia és Magyarország között 1996-ban 
aláírt a szociális kérdésekre vonatkozó kétoldalú egyezmény. A Schengeni államokba 
utazni kívánó román állampolgároknak hivatalosan elismert cégeknél kell biztosítást 
kötniük. 

21. Megkezdik működésüket a Határon túli magyarokról szóló törvény alkalmazására 
létrehozott irodák. A nagyobb településeken az ügyfélfogadás gördülékennyé tétele 
céljából, már korábban megkezdődött a telefonos előjegyzés. Az irodák helyszínéről, 
valamint a fogadóórákról a területi információs irodák (lásd a www.rmdsz.ro honla- 
pot), valamint a sajtó szolgálnak tájékoztatással. A működés első napján nem jelen- 
tenek rendellenességeket. 
- Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az ülésén a képviselők az ET Köz- 
gyűlés elnökévé Peter Schieder osztrák szocialistát választották meg. A választások 
során a román delegáció elnökét, Viorel Hrebenciucot az ET Közgyűlés alelnökévé, 
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Frunda György RMDSZ-es szenátort az ET Monitorizáló Bizottságának első alelnö- 
kévé, Gheorghi Prisăcaru kormánypárti szenátort a Kulturális Bizottság alelnökévé, 
Ionel Olteanu képviselőt pedig az ET Szabályzat-felügyelő Bizottságának alelnökévé 
választották. 

23. Az RMDSZ vezetősége erdélyi magyar egyházfőkkel találkozik Kolozsváron. A 
találkozón az Szövetség részéről részt vesz Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csa- 
ba ügyvezető elnök, Szép Gyula és Nagy Zsolt ügyvezető alelnökök, valamint Eck- 
stein-Kovács Péter és Puskás Bálint Zoltán szenátorok. Az egyházfők részéről jelen 
van: Jakubinyi György római katolikus érsek, Tempfli József nagyváradi római kato- 
likus püspök, Reizer Pál szatmári római katolikus püspök, Pap Géza, az Erdélyi Re- 
formátus Egyház püspöke, Kovács Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület fő- 
gondnoka, Szabó Árpád unitárius püspök, Mózes Árpád evangélikus püspök. A ta- 
lálkozó napirendjén szerepelt többek között a magyar egyházak ingó és ingatlan tu- 
lajdonának helyzete, és az egyházak költségvetési támogatása. Az RMDSZ vezetősége 
tájékoztatja az egyházfőket a kormánypárttal folytatott tárgyalások eredményeiről, kü- 
lönös tekintettel az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó kérdésekre. 

24. Ülésezik az RMDSZ Operatív Tanácsa, napirenden a Szociáldemokrata Párttal 
való együttműködési szerződés megkötése. 

25-26. Az RMDSZ és a kormánypárt küldöttsége Slănic Moldován találkozik. A talál- 
kozó elsődleges célja az, hogy a két alakulat meghatározza további együttműködésé- 
nek módozatait. Elemezték a két alakulat parlamenti, kormányzati tevékenységére 
vonatkozó és helyi szintű együttműködését, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatai- 
kat intézményesítik. A megkötendő egyezmény végrehajtásának követésére külön 
testületet hoznak létre. A kormányzó párt elkötelezi magát, hogy az RMDSZ-szel 
konzultálva dolgozza ki a kárpótlási valamint az egyházi és közösségi javak vissza- 
szolgáltatásáról szóló törvényt. Az RMDSZ szorgalmazza az idevágó korábbi sürgős- 
ségi kormányrendeletek alkalmazását. Az etnikumközi kapcsolatok elemzése során 
hangsúlyt kapott a kisebbségi jogokat biztosító érvényes törvények alkalmazása, első- 
sorban a közigazgatásban és az oktatásban, valamint a közvélemény hiteles tájékozta- 
tásának szükségessége a kölcsönös bizalom erősítésének érdekében. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a megkötendő megyei szintű megegyezésekben a helyi ma- 
gyar közösségek sajátos, nemzeti identitásuk megőrzését és fejlesztését szolgáló elvá- 
rásainak teljesítését is bele kell foglalni. 

29. Markó Béla szövetségi elnök és Adrian Năstase a Szociáldemokrata Párt elnöke 
aláírja az RMDSZ és a kormánypárt közötti 2002-es évre szóló együttműködési szer- 
ződést. Markó Béla a dokumentum aláírást követő közös sajtóértekezleten elmondja, 
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hogy a két alakulat között létrejött egyezmény közös erőfeszítések, illetve a 2001-es 
együttműködés alapos elemzésének eredménye. 

30. Markó Béla találkozik Marosvásárhelyen a romániai magyar írott és sugárzott saj- 
tó vezetőivel. A hagyományos, kötetlen hangulatú találkozón a résztvevők a magyar 
sajtó és az RMDSZ közötti együttműködés vonatkozásait, a sajtó aktuális helyzetét, 
gondjait tekintik át. 

Február 

1. A Maros megyei RMDSZ szervezet székházában ülésezik a Területi Elnökök Kon- 
zultatív Tanácsa. Napirenden az SZKT elé kerülő határozattervezetek megvitatása. 
Tájékoztatások hangzottak el a területi RMDSZ-elnökök részéről a kedvezménytör- 
vény alkalmazását segítő információs irodák működéséről és tevékenységéről. 

2. A marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében ülésezik a Szövetségi Képviselők 
Tanácsa. Az ülést a szövetségi elnök politikai tájékoztatója vezette be. Ennek során 
Markó Béla hangsúlyozta, hogy az SZDP-RMDSZ megállapodás egyben garancia 
arra, hogy 2002-ben számos korábbi konfliktus nem ismétlődik meg. A megállapodás- 
ban fontos kérdésekben konkrét határidők szerepelnek, amelyek betartását közös ellen- 
őrző mechanizmusok biztosítják. Prioritás az egyházi és közösségi vagyonok vissza- 
szolgáltatásáról szóló törvénytervezet elkészítése, ami azt is jelenti, hogy 2002 folya- 
mán a törvényhozás szintjén a tulajdonrendezés befejeződik Romániában. A földtör- 
vény megfelelő módosításának előkészítése, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen 
magyar karok és tanszékek létrehozása, más egyetemeken a magyar nyelvű oktatás 
bevezetése illetve bővítése mellett fontos tétel a protokollumban a brassói Áprily La- 
jos és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceumok helyzetének, a felekezeti iskolák álla- 
potának rendezése. Szerepel a megállapodásban a kisebbségi charta elfogadása, a ren- 
dőrségi nyelvhasználat, valamint a magyar nyelvű rádió és televíziózás további bővítése. 
Ugyan-akkor a területi szervezetek is kötnek a helyi, sajátos problémák megoldását cél- 
zó megállapodásokat. A kormánypárttal való együttműködés legfontosabb eleme, hogy 
Románia jelentőset lépjen előre az európai integráció útján, mert ez a magyar közös- 
ségnek is alapvető érdeke. Az RMDSZ politikai stabilitást kínál a kormánynak és ez- 
zel Romániának is. Mindezek figyelembe vételével kérte a szövetségi elnök az SZKT-t, 
hogy hagyja jóvá a megállapodást, amely nem egyszerű szándéknyilatkozat, hanem 
szerződés. Az SZKT 78 szavazattal 11 ellenében megszavazza a Szociáldemokrata 
Párttal megkötött együttműködési szerződést. A Szövetségi Képviselők Tanácsa ál- 
lásfoglalást fogad el a Szekuritáté Levéltárát Átvilágító Bizottság tevékenysége által 
kompromittált RMDSZ tisztviselők rehabilitációjára vonatkozóan. 

4. A Szenátus megkezdi 2002-es első ülésszakát. Az RMDSZ szenátusi frakciójában a 
korábban megüresedett frakció-titkári helyre Kereskényi Sándor Szatmár megyei sze- 
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nátort választották meg. A frakció egyhangúlag Puskás Bálint szenátort javasolta az 
RMDSZ részéről az Állandó Büróba a titkári minőség betöltésére. A plénum 113 
mellette, illetve 11 ellene szavazattal fogadta el a javaslatot. A képviselőházi RMDSZ 
frakció elnökének ismét dr. Kelemen Attilát választották. Az alelnöki tisztséget Már- 
ton Árpád és Varga Attila töltik be, a titkárit pedig Pataki Júlia. A frakció szóvivője 
Tokay György. A frakció ismét Borbély Lászlót jelölte az Állandó Büró titkári tisztség 
betöltésére. A Képviselőházban a 268 érvényes szavazatból 260 képviselő a lista mel- 
lett, 8-an pedig a lista ellen szavazott. A szavazás eredményeként Borbély László kép- 
viselő a Képviselőház titkára maradt. 

6. A Nagy-Románia Pártnak az RMDSZ feloszlatása érdekében benyújtott keresetét 
bíróság tárgyalja. Frunda György, a Szövetség védőügyvédje egyrészt perrendtartási 
kifogással él, ugyanis az NRP keresetében nem a Romániai Magyar Demokrata Szö- 
vetséget, hanem a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetséget idézte meg. A kü- 
lönbség lényegi: az RMDSZ nem etnikai alapokon szerveződött: bárki tagja lehet, aki 
egyetért a Szövetség célkitűzéseivel és támogatja programját. (Másrészt az NRP-nek 
nincs meg az erkölcsi alapja ahhoz, hogy az RMDSZ-t terrorista szervezetnek minő- 
sítse, hiszen a C. V. Tudor által vezetett párt képviselőit nem fogadják el az Európa 
Tanács egyetlen ideológiai csoportjában sem. Európai jogállamban nem tilthatják be 
az RMDSZ-t, ugyanakkor az Európa Tanács figyelemmel kíséri a per fejleményeit. 

12. A Képviselőházban napirend előtti politikai nyilatkozatában dr. Garda Dezső 
képviselő párhuzamot von a beszterce-naszódi határőr-katonai birtokok és a csíki 
magánjavak története között. A képviselő elmondja, hogy bár 1998 elején benyújtották 
a székely vagyon részét alkotó erdőkre és legelőkre vonatkozó visszaigénylési kérése- 
ket, ezeket a bélbori, hollói, tölgyesi és a békási helyi-, valamint a megyei bizottságok 
rosszindulattal kezelték. A képviselő hangsúlyozza: alkotmányellenesnek tartja azt, 
hogy a beszterce-naszódi és krassó-szörényi román határőr-katonák utódai visszakap- 
hatják erdőiket, a székely vagyonközösség tagjait, a Csíki-magánjavak jogutódait pe- 
dig megfosztják joguktól. 
- A Képviselőházban a napirendelőtti felszólalások során, Ráduly Róbert képviselő 
felveti, hogy a tervezett népszámláláshoz szükséges pénzösszeg előteremtése gondot 
okoz nagyon sok önkormányzatnak. A képviselő kiemeli, a Kormány törvényellene- 
sen jár el, nem biztosítja a helyi önkormányzatokra rótt pótlólagos feladatokra a 
pénzügyi forrást. A képviselő azt is elmondja, ahol az önkormányzat a Kormány el- 
várásainak ellentmondó döntést hozott, ott zárolták az illető önkormányzat kincstári 
számláját. Ez az eljárás példátlan az 1989 decembere utáni időszak kormányzat – helyi 
önkormányzat viszonyában, jelzi a képviselő. 

13. Az RMDSZ képviselőházi frakciója úgy döntött, hogy a Képviselőház plénumá- 
ban megvitatásra kerülő, a Nagy-Románia Párt által benyújtott a román nemzet egye- 
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sítéséről szóló egyszerű indítvány vitájához nem kíván hozzászólni, és az indítvány 
ellen szavaz. A képviselők szerint az indítvány veszélyezteti Románia európai-integrá- 
ciós törekvéseit, alapvető érdekeit, a kérdés ilyen felvetése, illetve az erről folytatott 
vita önmagában is káros. Az NRP által benyújtott indítványt a Képviselőház plénuma 
164 ellene és 64 mellette szavazattal elutasította. 

19. Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár az RMDSZ vezetőségével találkozik 
Kolozsváron. A megbeszélésen jelen van Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba 
ügyvezető elnök és Nagy Zsolt illetve Szép Gyula ügyvezető alelnökök. A magyaror- 
szági küldöttség részéről a találkozón részt vesz Németh Zsolt államtitkár mellett 
Szabó Tibor a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Íjgyártó István, Magyaror- 
szág bukaresti nagykövete, Alföldi László kolozsvári főkonzul és Répás Zsuzsa, a 
külügyi államtitkár kabinetfőnöke. A megbeszélésen Markó Béla ismertette az aktuális 
politikai helyzetet, a kormánypárttal kötött megállapodás előírásait, jelezte azokat a 
kérdéseket is, amelyek megoldásában a közeljövőben konkrét előrelépések várhatók. 
Németh Zsolt államtitkár a február 18-i magyar-román külügyminiszteri találkozóról 
tájékoztatta a Szövetség vezetőit. Elmondta, a magyar-román a kétoldali kapcsolatok 
felfele ívelő pályán haladnak, és sikerült a hangsúlyt a konfrontációról az együttműkö- 
désre helyezni. E légkör fenntartása mindkét félnek egyaránt érdeke, erősíti a térség 
stabilitását és növeli Románia NATO-integrációs esélyeit. 

21. Kolozsváron, az Ügyvezető Elnökség székházában ülésezik az Országos Önkor- 
mányzati Tanács (OÖT) Elnöksége. Nyilatkozatában az OÖT Elnöksége fontosnak 
tartja a kormány decentralizációs lépéseit, viszont a decentralizált feladatok anyagi 
hátterét, a szükséges forrásokat is biztosítani kell, ellenkező esetben az önkormányza- 
tok nem tudják a megfelelő minőségű szolgáltatásokat nyújtani a helyi közösségek- 
nek. Az OÖT Elnöksége elhatározza az Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány 
létrehozását, melynek fő célkitűzése a helyi közigazgatási hatóságok munkájának szak- 
mai támogatása. 

22-23. Predeálon a Project on Ethnic Relations (PER) rendezésében sorra kerül A 
nemzeti kisebbségek részvétele és a demokrácia megerősödése, a Szociáldemokrata Párt és Románia 
Magyar Demokrata Szövetség közti tárgyalások és megegyezések című szeminárium. A Szö- 
vetség részéről jelen van Markó Béla szövetségi elnök, Borbély László képviselő, kor- 
mányzati ügyekért felelős ügyvezető alelnök, Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi 
frakciójának vezetője, Kelemen Hunor képviselő, a Szövetségi Egyeztető Tanács el- 
nöke, Demeter János, az Országos Önkormányzati Tanács elnöke, Markó Attila helyet- 
tes államtitkár. A Szociáldemokrata Pártot többek között Viorel Hrebenciuc alelnök, 
képviselőházi frakcióvezető, Mircea Geoană külügyminiszter, Vasile Pușcaș integrá- 
ciós miniszter, Vasile Dâncu tájékoztatási miniszter képviselte. Ugyancsak részt vesz 
a Nemzeti Liberális Párt részéről Teodor Meleșcanu első alelnök, Puiu Hașotti alel- 
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nök, képviselő és Mona Muscă képviselő, valamint a Kereszténydemokrata Nemzeti 
Parasztpárt részéről Victor Ciorbea elnök és Constantin Dudu-Ionescu alelnök. Mind 
a romániai felszólalók, mind a PER képviselői – Alen Kasoff elnök, Livia Plaks ügy- 
vezető igazgató és Dan Pavel, a bukaresti iroda vezetője – úgy értékelik, hogy az 1989 
után eltelt időszakban fokozatosan kibontakozik a párbeszéd és együttműködés az 
RMDSZ és a román politikai pártok között, az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, 
illetve aktív részvétele a politikai döntések meghozatalában pozitívan befolyásolja az 
etnikumközi kapcsolatok alakulását. 

22-24. A Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) XII. Kongresz- 
szusa Nagyváradon, az Ady Endre Líceum Diáktanácsának szervezésében, amelyre 
49 diáktanács és diákönkormányzat több mint 110 képviselőt delegált. A MAKOSZ 
tagszervezetek közül 13 diáktanács vett részt, és a Kongresszus elfogadta további 32 
diákszervezet tagfelvételi kérelmét. A munkálatok két – „haladó” és „kezdő” diákta- 
nácsok – csoportban folynak. Héttagú új elnökséget választanak, elnök Debreczeni 
Sándor, a nagyváradi Ady Endre Líceum Diáktanácsának elnöke. 

26. A rendőrség jogállását szabályozó törvény képviselőházi végszavazása. A törvény 
előírja, hogy azokban a helységekben, ahol a lakosság több mint 20%-a valamely nem- 
zeti kisebbséghez tartozik, a rendőröknek ismerniük kell az illető lakosság anyanyel- 
vét. E cikkely elfogadása része az RMDSZ és a kormánypárt közötti Protokollumnak. 
- Kolozsváron a megyei tanácsok RMDSZ-elnökeinek és -alelnökeinek találkozója. Na- 
pirenden a népszámlálással kapcsolatos gyakorlati kérdések megvitatása, anyanyelv- 
használat az önkormányzatokban, a visszaszolgáltatásokra vonatkozó törvények vég- 
rehajtása. A tanácskozáson részt vesz Takács Csaba ügyvezető elnök. 

27. A 2000/1334-es Kormányhatározat mellékleteiben szereplő ingatlanok vissza- 
szolgáltatását jóváhagyó bizottság három volt egyházi ingatlan ügyében aláírja a 
visszaszolgáltatáshoz szükséges jegyzőkönyvet. Ezek az ingatlanok: a nagyváradi Ady 
Endre Líceum épülete, amelynek egykori tulajdonosa a Nagyváradi Római Katolikus 
Püspökség; a szilágysomlyói volt minorita rendi kolostor és középiskola, és ma mező- 
gazdasági líceumként működik, volt tulajdonosa a nagyváradi Római Katolikus Püs- 
pökség; a székelykeresztúri volt katolikus gimnázium, ma Tanulók Háza, egykori tu- 
lajdonosa a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség. 

Március 

1. Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Oktatási Főosztályának szervezésében a Romá- 
niai Magyar Felsőoktatási Tanács ülése Marosvásárhelyen. A jelenlevők tájékoztatót 
hallgatnak meg a kormánypárttal kötött Együttműködési megállapodás felsőoktatásra 
vonatkozó kitételeiről, valamint a romániai magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetét 
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bemutató, a SZET és az SZKT közös ülésére készült vitaanyagról. Az ülésen részt 
vesznek a Felsőoktatási Tanács tagjai, a magyar érdekeltségű felsőoktatás tisztségvise- 
lői, Markó Béla szövetségi elnök, továbbá Nagy F. István, oktatási ügyvezető alelnök, 
Borbély László képviselő, a Képviselőház titkára, Asztalos Ferenc képviselő, a Képvi- 
selőház oktatási szakbizottságának tagja, valamint egyetemi hallgatók országos, illetve 
kolozsvári és marosvásárhelyi szervezeteinek a képviselői. 
- Az RMDSZ politikai és törvényalkotási téren kíván hathatós támogatást nyújtani a 
magántulajdonban lévő magyar televízió és rádiók számára – állítja Markó Béla szö- 
vetségi elnök az erdélyi magyar kereskedelmi médiumok képviselőivel folytatott ma- 
rosvásárhelyi megbeszélésén. A találkozón részt vett Gáspárik Attila, a román Audio- 
vizuális Tanács tagja, valamint Borbély László képviselő, a Képviselőház titkára. 
- IV. Országos Konferenciáját tartja Kolozsváron a Szabadelvű Kör RMDSZ-platform, 
elfogadják a vezetőség jelentését, és a platform elnökének újraválasztják Eckstein- 
Kovács Pétert. Péter Pál gazdasági, Kerekes Gábor külkapcsolatokért, Bara Gyula 
arculatépítésért, valamint Egyed Péter kultúráért felelős alelnökök. A rendezvényen 
részt vesz Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, a magyar- 
országi Szabad Demokraták Szövetsége Szent-Iványi István ügyvivő vezette küldött- 
sége, továbbá Andrei Chiliman alelnök és Norica Nicoli szenátor a Nemzeti Liberális 
Párt részéről, Dinu Zamfirescu a Horia Rusu Alapítvány képviseletében, Smaranda 
Enache, a Pro Europa Liga elnöke, Gabriel Andreescu politológus, a romániai Hel- 
sinki Bizottság (APADOR-CH) képviselője. A tisztújító gyűlést követő vitadélutánon 
a tagok és a maghívottak három kerekasztal megbeszélésen Salat Levente, Egyed Pé- 
ter és Péter Pál vitaindítója alapján elemezték a kisebbségpolitika, a kultúrpolitika és a 
gazdaság kérdéskörét, a Szabadelvű Kör ezekkel kapcsolatos véleményét és ajánlásait, 
valamint az RMDSZ szerepét és lehetőségeit ezeken a területeken. 

4. A kormánypárt helyi szervezeteivel kötendő megyei szintű együttműködési megál- 
lapodások helyzetéről, valamint a közelgő népszámlással kapcsolatos szövetségi teen- 
dőkről tárgyal Marosvásárhelyen az RMDSZ Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa 
(TEKT). A megbeszélésen jelen van Markó Béla szövetségi, valamint Takács Csaba 
ügyvezető elnök. 

5. A Képviselőház plénumban tárgyalja a felsőoktatás finanszírozására vonatkozó 
2001/174 számú SKR-t elfogadására benyújtott törvénytervezetet. Márton Árpád 
képviselő szerint alkotmányellenes valamilyen illetéket kivetni kizárólag a magánszfé- 
rára, amikor az állami szektornak is van ugyanilyen jellegű bevételi forrása (tandíj). A 
képviselő hangsúlyozza, elfogadhatatlan, hogy az összbevétel 10%-val egyenlő adót 
vessenek ki a nonprofit szektorban, amikor a versenyszférában a jövedelem 1,5%-a 
vagy a profit bizonyos százaléka a befizetendő adó. 
- Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában címmel a határon túli magyar vezető 
politikusok és magyarországi szakértők részvételével szervez konferenciát Budapes- 
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ten a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete, az MTA Társadalom- 
kutató Központja és az Európa Intézet. A rendezvényen részt vesz Glatz Ferenc, az 
MTA elnöke, Szarka László, az MTA Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, vala- 
mint Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának alelnöke, a Szlovák Köztársaság minisz- 
terelnök-helyettese, Markó Béla, az RMDSZ elnöke és Kasza József, a Vajdasági Ma- 
gyar Szövetség elnöke. Továbbá jelen volt Gál Kinga, a HTMH elnökhelyettese, Mi- 
lován Sándor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Jakab Sándor a 
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének Ügyvezető elnöke, Eszék- 
Baranya megye Közgyűlésének tagja, Tomka György, a Muravidéki Magyar Önkor- 
mányzati Nemzeti Közösség elnöke és Deák Ernő, az Ausztriai Magyar Szervezetek 
Központi Szövetségének és a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szö- 
vetségének elnöke. 

7. A Szenátus tárgyalja a Nagy-Románia Párt Erdély cserbenhagyása címen benyújtott in- 
dítványát. Az indítvány azzal vádolja a román kormányt, hogy kivonta magát a parla- 
ment ellenőrzése alól, amikor nem terjesztette be ratifikálás végett a magyar kormány- 
nyal a státustörvénnyel kapcsolatosan megkötött együttműködési egyezményt. Állítja, 
hogy a törvény alapján magyar állampolgársággal egyenértékű státust biztosító igazol- 
ványt bocsátanak ki. Felrója a kormánynak, hogy Magyarország és annak „ügynöke”, 
az RMDSZ vazallusává vált, s a román többség sérelmére „előjogokat” biztosít a ro- 
mániai magyaroknak. A Szenátus 47 mellette és 69 ellene leadott szavazattal, 2 tar- 
tózkodás mellett az indítványt elvetette. 
- Az RMDSZ és a kormánypárt közötti megállapodás értelmében a kormány módo- 
sítja a 2001/1157-es, a nemzeti szimbólumok használatára vonatkozó kormányren- 
deletet, illetve annak kiegészítését. A módosítások értelmében a nemzeti kisebbségek 
szabadon használhatják nemzeti szimbólumaikat és elénekelhetik himnuszukat, a mó- 
dosítás ugyanakkor előírást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a sajátos rendezvé- 
nyeken a nemzeti kisebbségek himnuszát nem kötelező a román nemzeti himnusszal 
együtt énekelni. 

9. Szovátafürdőn tartotta alakuló ülését a Magyar Ifjúsági Értekezlet. A több mint hat- 
van résztvevő ifjúsági vezető tizenegy területi ifjúsági szerveződést, valamint három 
országos ifjúsági szervezetet, összességében 130 szervezetet képviselt. Nyitottság, 
partnerség és szakmaiság – ezek az alapelvek, melyek meghatározzák az Értekezlet 
működését. A MIÉRT minden olyan ifjúsági szerveződés számára nyitott, mely elfo- 
gadja az Értekezlet alapelveit. Markó Béla szövetségi elnök megnyitó beszédében 
hangsúlyozta az RMDSZ és a MIÉRT közötti partnerségi viszony fontosságát, és ezt 
aláhúzza a helyi ifjúsági szerveződések RMDSZ-szel való együttműködésének igénye 
is. A MIÉRT hangsúlyosan kívánja kezelni az ifjúság problémáinak felmérését és 
részt vállal ezek megoldásában – biztosítva e folyamat szakmaiságát. A MIÉRT Alap- 
szabályzatának elfogadását a vezető szervek megválasztása követte. Döntéshozó tes- 
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tületként megalakult a 22 tagú Képviseleti Testület. A héttagú Szakértői Testület az 
Értekezlet szakmai munkáját koordinálja. A napi ügyvitelt és az összehangoló teen- 
dőket az Értekezleti Testület látja el, melynek tagjai az elnök, a titkár, a gazdasági 
felelős és három-három képviselő a Képviseleti illetve Szakértői Testület részéről. A 
MIÉRT elnökének Kovács Pétert, titkárának Porcsalmi Bálintot és gazdasági felelő- 
sének Farkas Andrást választotta. A szovátafürdői megbeszélésen részt vett Borbély 
László, a Képviselőház titkára, Nagy Zsolt ügyvezető alelnök, Kelemen Hunor SZET 
elnök és Birtalan József a Köztisztségviselők Országos Hivatalának Alelnöke. 

19. Kedden a Képviselőház plénuma 178 ellene, 82 mellette szóló, illetve 3 tartózko- 
dó szavazattal elutasította a PD- és PNL-képviselők által benyújtott Korrupció a helyi 
közigazgatásban egyszerű indítványt. Az RMDSZ álláspontját Márton Árpád a képvise- 
lőházi frakció alelnöke ismertette: a korrupció Romániában általános jelenség, és nem 
csak a helyi közigazgatásban érhető tetten. 

21. Ion Iliescu államfő kegyelemben részesítette Héjja Dezsőt, akit az 1989. december 
22-én Kézdivásárhelyen halálra ütlegelt Aurel Agache milicista őrnagy meggyilkolásá- 
nak vádjával ítéltek négyévi szabadságvesztésre. Az Agache meglincselésével vádlot- 
tak közül – Filip Orban Daniela, Paizs Ottó, Reiner Antal, Konrád János valamint 
Héjja Dezső – csupán Héjja Dezső és Reiner Antal került börtönbe. A törvényszéki 
orvosok 2001 novemberében megállapították, hogy Héjja Dezső egészségi állapota 
miatt nem maradhat tovább börtönben. 

25. Az RMDSZ vezetősége a magyar kormány külügyi küldöttségével találkozik a Szö- 
vetség bukaresti hivatalában. A megbeszélésen az RMDSZ részéről jelen van Markó 
Béla szövetségi elnök, Frunda György, az SZKT elnöke, dr. Verestóy Attila, szenátu- 
si frakcióvezető és dr. Kelemen Attila képviselőházi frakcióvezető. A magyar küldött- 
ség részéről jelen van Martonyi János külügyminiszter, Íjgyártó István Magyarország 
bukaresti nagykövete, Horváth Gábor külügyi szóvivő, Taubner Zoltán kabinetfő- 
nök, Szabó István a NATO-főosztály vezetője, Szilágyi Mátyás főosztályvezető, Ba- 
logh Csaba a nagykövetség első beosztottja és Béres János nagykövetségi titkár. Mar- 
tonyi János a megbeszélés után közölte, hogy bukaresti látogatásának elsődleges célja 
Magyarország egyértelmű támogatásáról biztosítani Románia NATO-csatlakozási 
erőfeszítéseit a román fővárosban Szövetségesek tavasza címen megrendezett NATO- 
értekezleten. Továbbá hozzátette: konkrét feladatokra összpontosítanak a gazdasági 
együttműködés, valamint a két ország kisebbség- és nemzetközi politikája terén. 

Április 

10. A Képviselőház és a Szenátus közös ülésén kinevezték a Román Rádiótársaság 
Igazgatótanácsának tagjait. Az RMDSZ jelöltjei: Ágoston Hugó – igazgatótanácsi tag 
és Bartha Csaba – igazgatótanácsi póttag. 
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11. A Szenátus letárgyalta és megszavazta a rendőrök jogállására vonatkozó, a Képvi- 
selőház által már elfogadott törvénytervezetet. A rendőrség demilitarizálásának és a 
közbiztonság fenntartásának eurokonform szabályozásában előrelépést jelentő tör- 
vény szentesíti az RMDSZ által javasolt előírást, miszerint ahol a lakosság 20 százalé- 
kát elérő vagy meghaladó számban nemzeti kisebbségi közösségek élnek, a rendőrség 
kötelékében alkalmazni kell az azok anyanyelvét értő rendőröket. 

15. A Szenátusban a politikai nyilatkozatok napirendjén felszólaló Dumitru Petru Pop 
(Nagy-Románia Párt) szenátor „természetellenesnek” („contra naturii”) titulálta az 
SZDP-RMDSZ megállapodást, minthogy ennek értelmében a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Gimnáziumot kizárólag magyar tannyelvű iskolává változtatják vissza. Ezzel 
szerinte végveszélybe került a társadalmi béke. Politikai nyilatkozatában Markó Béla 
szenátor cáfolatként felemlítette, hogy több mint 30 hazai líceumban folyik tisztán 
magyar nyelven az oktatás. Marosvásárhelyen régebb működött magyar középiskola 
és ennek visszaállítása jogos igénye az itteni magyarságnak. Ezt meg lehet úgy oldani, 
hogy a román diákok és a magyar diákok is megfelelő színvonalon tanulhassanak to- 
vább azokban az iskolákban, amelyek az osztályok cseréjében részt vesznek. Corneliu 
Vadim Tudor szenátor a történtekre kitérve „nemzetbiztonság elleni merényletet” és 
„terrorizmust” emlegetett a protokollummal kapcsolatban. 

17. Az RMDSZ javaslatára Adrian Năstase kormányfő a magyar történelmi egyházak 
vezetőit fogadja. A Victoria-palotában a megbeszélésen az egyházak részéről jelen van: 
dr. Jakubinyi György érsek, Roos Márton püspök, Amma Zoltán vikárius és Fodor 
József általános helynök, a római katolikus egyház részéről, Papp Géza püspök, Ko- 
vács Zoltán főgondnok, a református egyház részéről, Szabó Árpád unitárius püspök, 
Kovács Erzsébet tanácsos, valamint Csendes László az evangélikus egyház részéről. 
Az RMDSZ részéről jelen van Borbély László ügyvezető alelnök, a Képviselőház 
titkára, Puskás Bálint, a Szenátus titkára és Márton Árpád, az RMDSZ képviselőházi 
frakciójának alelnöke, illetve Markó Attila államtitkár-helyettes. A kormány részéről 
jelen van: Octav Cosmâncă, közigazgatási miniszter, Vasile Dâncu, köztájékoztatási 
miniszter, Serban Mihăilescu kormányfőtitkár, valamint Răzvan Theodorescu vallás- 
ügyi és kultuszminiszter. A találkozón az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának 
lehetőségeiről, valamint az RMDSZ és a történelmi magyar egyházak szakembereivel 
közösen készített törvénytervezetről folytatnak megbeszélést. 

18. A kormány határozatot fogad el a Maros megyei erdőszentgyörgyi római katoli- 
kus, ortodox, valamint unitárius templomok újjáépítésére. A bözödújfalui gyűjtőtó 
építésekor 1988-ban eltűnt templomok kérdése az RMDSZ javaslatára került az 
RMDSZ-SZDP megállapodásba. A miniszterelnök és a magyar történelmi egyházak, 
valamint a Szövetség képviselői közötti április 17-i találkozón kiemelten tárgyalták a 
kérdést. A kormány 2 milliárd lej értékű támogatást nyújt a római katolikus, ugyan- 
csak 2 milliárd lej értékűt az ortodox, valamint 1 milliárd lej értékűt az unitárius egy- 
ház részére. 
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- Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Nyilatkozata, a Bolyai Farkas Líceum kö- 
rül kialakult feszült helyzet okán, leszögezi a következőket: A Bolyai Farkas líceumot 
a marosvásárhelyi magyar közösség nemzeti kulturális örökségének tekinti, s elvárja, 
hogy ezt a tényt a város románsága ne vitassa el tőle. A NATO-csatlakozás kapujá- 
ban, illetve az Európai Unió felé tartva, románok és magyarok képesek kell legyenek 
egymás kulturális, történelmi hagyományait és értékeit tiszteletben tartani. A Bolyai 
Farkas Líceum magyar tannyelvű oktatási intézménnyé való visszaállítása a magyar 
kisebbség jogos igénye, melyet a többség remélhetően nem kíván felülbírálni, hiszen 
egy ilyen álláspont ellentétbe kerülne az európai normákkal. Romániában 638 önálló 
magyar tannyelvű óvoda, 313 elemi iskola, 254 általános iskola, 55 líceum, 3 szak- és 
inasiskola, valamint 4 posztliceális tanintézet működik. Továbbá nem hagyható figyel- 
men kívül az a tény sem, hogy Marosvásárhelyen 4 kizárólag román tannyelvű líceum 
működik. Tekintettel arra, hogy Marosvásárhelyen lakik a legnagyobb magyar közös- 
ség, méltányos és ésszerű, hogy ebben a jelentős magyar iskolatörténeti hagyománnyal 
rendelkező városban is visszaállítsák a 445 éves múlttal rendelkező önálló magyar 
nyelvű oktatási intézményt. Az adminisztratív jellegű átszervezés nem sérti a diákok 
jogait, nem befolyásolja sorsukat. Az átszervezés nem érinti egzisztenciálisan sem a 
gyerekeket, sem a szülőket. 

24. Az RMDSZ és az SZDP szakemberei, valamint Ecaterina Andronescu miniszter 
asszony egyeztetésén a felek javaslatot dolgoznak ki a Bolyai Farkas középiskola ma- 
gyar tannyelvű intézménnyé alakításának módozatáról. A javaslat értelmében Adrian 
Năstase kormányfő és Markó Béla szövetségi elnök megállapodnak abban, hogy a 
protokollumba foglalt egyezséget érvényesíteni kell, és a jövőben a Bolyai Farkas 
középiskola ismét magyar nyelvű tanintézménnyé válik azáltal, hogy a 2002–2003-as 
tanévre már nem hirdetnek meg felvételi vizsgát román tagozatú osztályok számára, 
ugyanakkor a jelenleg román tagozaton tanuló diákok – amennyiben ők is úgy akarják 
- a Bolyai Farkas középiskolában fejezhetik be tanulmányaikat. 

25. A Képviselőház megszavazza a Kerekes Károly képviselő által kezdeményezett, 
az etnikai okok miatt üldözött személyek jogait szabályozó 1999/105-ös számú Kor- 
mányrendelet módosítására benyújtott törvénytervezetet. 

26. Takács Csaba ügyvezető elnök Marosvásárhelyre összehívja a Területi Elnökök 
Konzultatív Tanácsának ülését. 

27. Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa Szatmárnémetiben szakmai ta- 
nácskozást tart. Ezt megelőzően megbeszélést folytatnak az RMDSZ képviseletében 
megválasztott megyei tanácselnökök, -alelnökök valamint alprefektusok. 
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Május 

2-3. Markó Béla szövetségi elnök vezetésével RMDSZ-küldöttség tesz kétnapos kör- 
utat Bákó megyében, melynek során felkeresik a Klézsén, Külsőrekecsinben, illetve 
Pusztinán élő csángómagyar közösségeket. A szövetségi elnök mellett a küldöttség- 
ben részt vesz Borbély László képviselő, ügyvezető alelnök, Márton Árpád és Aszta- 
los Ferenc képviselők, Szép Gyula ügyvezető alelnök, illetve Szepessy László, a Szö- 
vetségi Elnöki Hivatal igazgatója. A körút során az RMDSZ küldöttsége Bákóban 
megbeszélést folytat Viorel Hrebenciuc-kal, a Szociáldemokrata Párt alelnökével, Ra- 
du Cătălin Mardare prefektussal, Ghiorghi Iorga megyei főtanfelügyelővel, illetve Li- 
via Liliana Silișteanu főtanfelügyelő-helyettessel. A megbeszélésen jelen vannak Bar- 
tha András, valamint Bilibók Jenő, a Moldovai Csángó-Magyarok Szövetségének ve- 
zetői is. A megbeszélésen egyetértenek abban, hogy megvannak a feltételei annak, 
hogy ősztől Pusztinán, illetve Klézsén fakultatív oktatást nyújtó magyar tannyelvű 
csoportok induljanak és megállapodnak abban is, hogy az erre vonatkozó oktatási 
tervet a megyei tanfelügyelőség jóváhagyás végett továbbítja az Oktatási és Kutatási 
Minisztériumnak. 

8. Markó Béla a határon túli magyar vezetőkkel közösen Medgyessy Péter szocialista 
miniszterelnök-jelölttel és Kovács Lászlóval, az MSZP elnökével találkozik Budapes- 
ten. Az erdélyi magyarságnak alapvető érdeke, hogy a mindenkori magyar kormánnyal 
jó legyen a kapcsolata – hangsúlyozza Markó Béla. 

14. Octav Cozmânca közigazgatási miniszter aláírja 13 – amiből 9 a történelmi magyar 
egyházaké, 4 pedig a német kisebbségé – ingatlan visszaszolgáltatását jóváhagyó do- 
kumentumot, aminek alapján az egyházak tulajdonba vehetik ezeket az ingatlanokat. 

15. Engedélyezett a Sapientia ideiglenes működése. Románia Hivatalos Közlönyében 
megjelenik az ideiglenes működésre jogosult felső fokú akkreditált vagy engedélyezett 
oktatási intézmények egyetemi struktúrájára és képesítéseire vonatkozó Kormányha- 
tározat. Ez tartalmazza többek között a Sapientia Tudományegyetem keretén belül 
engedélyezett karok listáját. Nappali tagozaton a kormányhatározat szerint 9 szak mű- 
ködhet – 4 Csíkszeredában, 5 Marosvásárhelyen. 

25. Marosvásárhelyen ülésezik a Szövetségi Képviselők Tanácsa. Napirenden: a szö- 
vetségi elnök politikai tájékoztatója; vita a romániai magyar oktatás helyzetéről; szak- 
bizottságok megalakítása és véglegesítése. 

29. Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Borbély László 
ügyvezető alelnök Budapesten tárgyalnak Szabó Vilmossal, a Határon Túli Magyarok 
Hivatalát (HTMH) felügyelő államtitkárral, és Bálint Pataki Józseffel a HTMH meg- 
bízott elnökével. A tárgyaláson a jelenlevők áttekintik a legsürgősebb kérdéseket, és

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
V. Kronológiák, dokumentumok  2002 kisebbségpolitikai eseményei 

364   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

elkészítik a megoldandó kérdések listáját. Megállapodnak abban, hogy június folyamán 
egy RMDSZ-küldöttség találkozik az új magyar kormány képviselőivel, a kormány- 
koalíciót alkotó pártok illetve az Országgyűlés vezetőivel. Az RMDSZ-küldöttség ta- 
lálkozott Magyar Bálint oktatási miniszterrel, valamint Hiller István politikai államtit- 
kárral, és áttekintették a legsürgősebb oktatással kapcsolatos kérdéseket. 

Június 

5. Ülésezik az RMDSZ Operatív Tanácsa. 

6. A Szenátus letárgyalja és elfogadja a román állam által 1945 és 1989 között elsajátí- 
tott egyházi javak visszaszolgáltatásáról rendelkező jogszabályt. Az eredetileg megha- 
tározott számú ingatlan visszajuttatására vonatkozó 2000/94-es Sürgősségi Kormány- 
rendeletet sikerült átfogó kerettörvénnyé módosítani. A törvény a természetben tör- 
ténő visszajuttatást rendeli el; kárpótlásra akkor kerül sor, ha az ingatlan már nem 
létezik illetve, ha azt nem igénylik vissza; rövid bizonyító eljárás után megtörténik az 
azonnali tulajdonba helyezés; amennyiben közintézmény (iskola, kórház stb.) használja 
az épületet, az legtöbb 5 évig megmaradhat az illető intézmény használatában, de bért 
kell érte fizetnie, és a bérlőt terhelik a karbantartás költségei is, a tulajdonos egyháznak 
ugyanakkor erre az időre nem kell adót fizetnie. 

14. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium a 2002–2003-as tanévtől az állami oktatás ke- 
retén belül jóváhagyja a magyar nyelv oktatását a Bákó megyei Pusztinán és Klézsén. 

20. A Képviselőház és a Szenátus együttes ülésén megválasztják a Román Televízió- 
társaság Igazgatótanácsának tagjait és póttagjait. Az RMDSZ jelöltjei: Gálfalvi Zsolt – 
igazgatótanácsi tag és Niculescu Antal – igazgatótanácsi póttag. 

25. A Képviselőház megszavazza Varga Attila képviselőnek a Szatmár megyei Kál- 
mánd község újraalakulására vonatkozó törvénykezdeményezését, aminek értelmében 
Kaplony községből kiválik Kálmánd. 

Július 

6. Medgyessy Péter magyar miniszterelnök beiktatása óta első alkalommal látogat olyan 
országba, ahol jelentős számú magyar kisebbség él. A konzultáció szándékával érkező 
miniszterelnök és az általa vezetett küldöttség Kolozsváron RMDSZ tisztségviselők- 
kel találkozik. A megbeszélésen részt vesz Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csa- 
ba ügyvezető elnök, az Ügyvezető Elnökség tagjai, az RMDSZ szenátusi és képvise- 
lőházi frakcióinak vezetői, szenátorok, képviselők, területi szervezetek elnökei, De- 
meter János, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, az RMDSZ Operatív Tanácsának 
tagja, Kerekes Sándor, Kolozs megye tanácsának RMDSZ-es alelnöke, Boros János, 
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Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere. Az RMDSZ nevében Markó Béla üdvözli a 
vendégeket. A szövetségi elnök hangsúlyozza, hogy a romániai magyarság szülőföld- 
jén való megmaradása, boldogulása és gyarapodása folyamatos odafigyelést és támo- 
gatást igényel. Medgyessy Péter kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy első ilyen 
jellegű útja Kolozsvárra vezet. A miniszterelnök ismételten elmondja, hogy bár köz- 
jogi értelemben 10 millió magyar állampolgár miniszterelnöke, 15 millió magyarért 
érez és vállal felelősséget. Kormánya álláspontja szerint szükség van a partnerségre 
mind az országon, mind a nemzeten belül, csakúgy, mint arra, hogy az RMDSZ erős 
és egységes legyen, hiszen eddigi eredményeit is így tudta elérni. Ugyanakkor fontos- 
nak mondja, hogy Erdélyben kialakuljanak a különböző nemzetiségű állampolgárok 
együttélésének mindenki számára hasznot hozó formái. A határon túli magyarok tá- 
mogatási rendszerét illetően mindent megőriznek, ami jó volt, és mindent megváltoz- 
tatnak, ami rosszul működött. Növelni fogják a rendszer átláthatóságát, és a határon 
túli magyar szervezeteknek nagyobb szavuk lesz a döntésekben. A megbeszélés után 
kerül sor Medgyessy Péter és Adrian Năstase találkozójára. 

8. Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke Marosvásárhelyre összehívja a Terüle- 
ti Elnökök Konzultatív Tanácsának ülését. Az ülés napirendjén szerepel a megyei szintű 
protokollumok helyzetének kiértékelése, illetve az állami költségvetésre vonatkozó 
RMDSZ-javaslatok megbeszélése. 

9. Kolozsváron tanácskoznak az RMDSZ-es megyei tanácselnökök, -alelnökök és al- 
prefektusok, valamint a költségvetési és közigazgatási parlamenti szakbizottságok tag- 
jai. A tanácskozáson részt vesz Markó Béla RMDSZ-elnök, és Takács Csaba ügyve- 
zető elnök. 
- Nagy F. István, az RMDSZ ügyvezető oktatási alelnöke, Asztalos Ferenc képviselő, 
a Román Parlament Oktatási Szakbizottságának alelnöke és Béres András, a ma- 
rosvásárhelyi Színművészeti Egyetem rektora, a Felsőoktatási Tanács tagja egyeztető 
tárgyalásokon vesznek részt Budapesten a magyarországi Oktatási Minisztérium állam- 
titkárával. A tárgyalások témája az Oktatási Minisztérium és az RMDSZ közötti együtt- 
működési lehetőségek feltárása, megtárgyalása. 

11. Markó Béla szövetségi elnök az RMDSZ bukaresti hivatalában találkozik Rolf 
Ekeusszal, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával. A találkozón jelen van Walter Kemp 
tanácsos, és Kelemen Hunor képviselő, a SZET elnöke. A megbeszélés során az 
RMDSZ elnöke aktuálpolitikai kérdésekről tájékoztatja az EBESZ főbiztosát: a tulaj- 
donkérdést rendező jogszabályok jelenlegi helyzetéről, a román-magyar kapcsolatok- 
ról, valamint a kormánypárttal kötött megállapodás eredményeiről és mulasztásairól. 
Ez utóbbi kapcsán Markó Béla elmondja, hogy a kormánypárttal való együttműködés 
terén az egyik jelentősebb mulasztás az, hogy nem történtek konkrét lépések az ál- 
lami egyetem keretén belüli új magyar nyelvű karok megteremtésére. Rolf Ekeus 
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főbiztos elsősorban a státustörvénnyel kapcsolatos kérdésekről, valamint az anyanyel- 
vi felsőoktatás helyzetéről érdeklődött. Bukaresti látogatása végén a főbiztos bizalmát 
fejezte ki a státustörvény körüli kérdések mindkét fél számára kedvező megoldását 
illetően. Markó Béla rámutatott, hogy ebben a tekintetben eredményesnek bizonyult 
Medgyessy Péter magyar kormányfő és Adrian Năstese román miniszterelnök kolozs- 
vári találkozója. A felek megállapodtak abban, hogy a román-magyar vegyes bizottság 
őszig elkészíti a státustörveny módosító javaslatait. 

17. A Magyar Állandó Értekezlet ülésén az RMDSZ részéről részt vesz Markó Béla 
szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Frunda György, a Szövetségi Kép- 
viselők Tanácsának elnöke, dr. Verestóy Attila, a Szövetség szenátusi frakciójának 
elnöke, valamint dr. Kelemen Attila, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője. 
Napirenden a határon túli magyarság helyzetének elemzése, illetve ezek támogatása a 
kultúrától a gazdaságig terjedően. A támogatási rendszerről szólva Markó Béla kie- 
melte a folytonosság, az összehangoltság és az átláthatóság szükségességét, és üdvö- 
zölte a kormány új kezdeményezéseit, köztük az Ady Endre ösztöndíjrendszert, illet- 
ve a Magyar Nemzet Házát. 

Szeptember 

3. Adrian Năstase miniszterelnök megbeszélést folytat Markó Bélával, az RMDSZ 
elnökével. Áttekintik a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ közötti megállapodás 
teljesítésének helyzetét, a két szervezet együttműködésének kérdéseit. Ismételten 
megegyeznek abban, hogy a kormány figyelembe veszi az RMDSZ szakembereinek 
javaslatait a 2003-as költségvetésre vonatkozóan. Közös prioritásként jelölik meg a 
tulajdontörvények minél gyorsabb és minél teljesebb alkalmazását. Az alkotmánymó- 
dosítás kérdésében kiegészítik a megtárgyalandó javaslatokat tartalmazó függelékeket, 
és erre a listára az RMDSZ javaslatai is felkerülnek. 

4. Bukarestben ülésezik az RMDSZ Szövetségi Operatív Tanácsa. A testület megtár- 
gyalja és jóváhagyja az Eckstein-Kovács Péter és Varga Attila által előterjesztett al- 
kotmánymódosítási javaslatok szövegét. 

5. Markó Béla szövetségi elnök találkozik Kovács László külügyminiszterrel, a Ma- 
gyar Szocialista Párt elnökével, és az őt kísérő küldöttséggel az RMDSZ bukaresti el- 
nöki hivatalában. A Szövetség részéről jelen van Verestóy Attila, a szenátusi frakció 
vezetője, Kelemen Attila, a képviselőházi frakció vezetője, Borbély László, ügyvezető 
alelnök, a Képviselőház Állandó Bizottságának titkára, Kelemen Hunor, a Szövetségi 
Egyeztető Tanács elnöke, Szabó Károly szenátor, a szenátusi frakció alelnöke és Már- 
ton Árpád képviselő, a képviselőházi frakció alelnöke. A megbeszélés során Markó 
Béla hangsúlyozza, hogy a román-magyar kapcsolatok alakulása közvetlenül érinti a 
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romániai magyar közösséget. Ugyanakkor tájékoztatja a vendéget az RMDSZ és a 
romániai kormánypárt között megkötött megegyezés eddigi eredményeiről. Kifejezi, 
hogy a romániai magyarok jó közérzetének kialakításában jelentős szerepe van a ma- 
gyarországi támogatásoknak is. Az RMDSZ elnöke erdélyi látogatásra hívta meg Ko- 
vács Lászlót pártelnöki minőségében, és javasolja, hogy a két szervezet vezetői is 
találkozzanak. Kovács László válaszában hasznosnak és eredményesnek értékeli az 
RMDSZ politikáját, a Magyar Szocialista Párt is az együttműködést tartja az eredmé- 
nyes politika feltételének. A magyarországi támogatásokról szólva kijelentette, hogy 
az új magyar kormány növeli ezeknek az összegét, és az elosztási rendszert átlátha- 
tóbbá teszi, ugyanakkor megerősíti, alapelvként fogadták el, hogy az összegek leosz- 
tási módjáról maguk a határon túli magyar közösségek döntsenek. Azt is hangsúlyoz- 
za, hogy Magyarországnak érdeke jó viszonyt fenntartania szomszédaival, és így hoz- 
zájárulni a térség stabilitásához. A kedvezménytörvény kapcsán kifejti, hogy a ma- 
gyar kormány tovább folytatja a konzultációkat a szomszédos államok kormányaival, 
és a törvény módosítására előreláthatóan 2002 végéig kerül sor. A módosítást a két- 
oldalú tárgyalások eredményeire és az európai normákra alapozzák, de ezek nem érin- 
tik a törvény lényegét. 

7. Marosvásárhelyen ülésezik a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa. A TEKT na- 
pirendjén szerepelnek a területi elnökök tájékoztatói, valamint a kedvezménytörvény 
alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről szóló beszámolók. Az ülésen megtárgyalják a 
tulajdon visszaszolgáltatások helyzetét a megyékben. 

Október 

2. Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke hivatalos romániai látogatása alkalmából 
Bukarestben munkaebéden fogadja az RMDSZ vezetőségét. A Szövetség részéről je- 
len van Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Frunda György, 
az SZKT elnöke, Kelemen Hunor, a SZET elnöke, Verestóy Attila, az RMDSZ sze- 
nátusi frakciójának elnöke, Szabó Károly, a szenátusi frakció alelnöke, Kelemen Attila, 
a Szövetség képviselőházi frakciójának elnöke, valamint Márton Árpád és Varga Atti- 
la, a képviselőházi frakció alelnökei. A találkozáson Mádl Ferenc méltatja az RMDSZ- 
nek a román politikai életben betöltött szerepét, és külön értékeli, hogy következetes 
tevékenysége során a Szövetség jelentős eredményeket ért el a romániai magyarság 
számára az anyanyelvű oktatás, a nyelvhasználat, illetve az elállamosított ingatlanok 
visszaszolgáltatása terén. Az RMDSZ vezetői tájékoztatták Mádl Ferenc köztársasági 
elnököt az aktuális politikai helyzetről és Szövetség prioritásairól. 

4. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota dísztermében Mádl Ferenc köztársasági elnök je- 
lenlétében kerül sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanévnyitó ünnep- 
ségre. A tanévnyitón beszédet mond Markó Béla szövetségi elnök és dr. Hiller Ist- 
ván államtitkár. 
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8. Tőkés László az RMDSZ tiszteletbeli elnöke a bukaresti bíróságtól kéri a Szövet- 
ség következő kongresszusát összehívó határozat megsemmisítését, mivel a korábbi 
kongresszusnak a belső választások megrendezésére vonatkozó határozatát nem telje- 
sítették. 

9. Ülésezik az RMDSZ Operatív Tanácsa, jelen van Markó Béla szövetségi elnök, Ta- 
kács Csaba ügyvezető elnök, Borbély László ügyvezető alelnök, Frunda György a 
Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke, Kelemen Hunor, a Szövetségi Egyeztető 
Tanács elnöke, dr. Verestóy Attila az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke, dr. Ke- 
lemen Attila a Szövetség képviselőházi frakciójának elnöke és Demeter János, az Or- 
szágos Önkormányzati Tanács elnöke. Az Operatív Tanács határozottan visszautasít- 
ja Tőkés Lászlónak a Szövetség legfőbb döntéshozó testületét, a Szövetségi Képvise- 
lők Tanácsát illető állításait. „Az utóbbi időben Tőkés László állásfoglalásokban, nyi- 
latkozatokban próbálja meg folyamatosan lejáratni saját szervezetét, amelynek testü- 
leti ülésein egyébként már régóta nincsen jelen, sem az ott lezajlott vitákban, sem a 
meghozott döntések előkészítésében nem vesz részt.” Az RMDSZ Operatív Tanácsa 
egyértelműen elítéli Tőkés László kezdeményezését. Az Operatív Tanács napirendjén 
szerepelt az RMDSZ és az SZDP között érvényben lévő együttműködési megállapo- 
dásban szereplő kérdések áttekintése. 

10. A Romániában hivatalos látogatáson tartózkodó Kóródi Mária magyar környezet- 
védelmi és vízügyi miniszter találkozik Markó Béla szövetségi elnökkel és dr. Makkai 
Gergely képviselővel. A megbeszélés során a miniszter asszonyt tájékoztatják, hogy 
Romániában, különösképpen Erdélyben megnőtt az érdeklődés a környezetvédelem 
iránt, az egyetemek keretén belül ilyen jellegű karok létesültek, illetve több civil szerve- 
zet foglakozik környezetvédelmi kérdésekkel. A tárgyalópartnerek arra a felismerésre 
jutottak, hogy érdemes lenne egyfajta kapcsolatrendszert kidolgozni. 
- A Szenátus ülésén napirendre kerül a Nagy-Románia Párt által kezdeményezett, Ve- 
szélyben a demokrácia című, kormánypolitikát kárhoztató parlamenti indítvány. Eszerint 
„veszélytényezőnek” tekinthető a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ együttműkö- 
dése. Erre reagálva Puskás Bálint arra figyelmeztet, hogy az Európa Tanács számára 
Romániáról készített új keletű országjelentés és számos más nemzetközi dokumen- 
tum nagyra értékeli a nemzeti kisebbségek hozzájárulását a romániai politikai konszo- 
lidációhoz. Ha a romániai demokráciát netán veszély fenyegeti, az semmiképp sem az 
RMDSZ együttműködési készségéből adódik – állította az RMDSZ-es szenátor. Disz- 
kriminatív, jogsértő intézkedésként rótta föl a kormánynak a 35 aláíró szenátor, hogy 
az RMDSZ igényének eleget téve, már nem indítanak újabb román tagozatos osztá- 
lyokat a marosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti líceumban. Erre nézve Ioan Nicolaes- 
cu Maros megyei SZDP-szenátor foglalt állást, hangoztatván, hogy senkit nem ért 
méltánytalanság, csupán egy régi marosvásárhelyi hagyomány helyreállításáról van szó 
a Papiu Ilarian román, illetve a Bolyai Farkas magyar elit líceumként történő mű- 
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ködtetésével. Kétórás vitát követően a Szenátus 79 ellenző, 30 igenlő szavazat 
ellenében és 10 tartózkodással elvetette az indítványt. 

11. A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának ülése Kolozsváron. Napirenden: a 
szövetségi elnök politikai tájékoztatója, a soron következő SZKT ülés elé terjeszten- 
dő határozatok véleményezése, a VII. Kongresszus előkészítése. 

15. A 2003. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalássorozat keretében az RMDSZ 
képviselői – Verestóy Attila, a szenátusi frakció vezetője, Borbély László, Winkler 
Gyula és Asztalos Ferenc képviselők – találkoznak Ecaterina Andronescu oktatási 
miniszterrel, majd megbeszéléseket folytatnak Miron Mitrea lakás, szállítás valamint 
közmunkaügyi miniszterrel. Az oktatási tárca vezetőjével folytatott megbeszéléseken 
az RMDSZ képviselői kitértek az egyes iskolák magyar tagozatait érintő sajátos prob- 
lémákra. Szó volt egyrészt azokról az épületekről, amelyeket az önkormányzatok nem 
tudnak befejezni, ezért szükséges a minisztérium támogatása, másrészt kitértek azok- 
nak az épületeknek a helyzetére, amelyek általános felújításához szükséges összegeket 
a minisztériumnak kellene biztosítania. Megegyezés született az RMDSZ ez irányú 
igényeinek a támogatásáról. Miron Mitrea miniszterrel a minisztérium által koordinált 
programok 2003. évi finanszírozásának helyzetéről, illetve a programok regionális és 
megyei lebontásáról tárgyaltak. Megegyezés született a községek vízellátását szabályo- 
zó programnak két újabb – Kovászna és Szilágy – megyére történő kiterjesztéséről. 
Kielemezték mindemellett a sportterem építési program megyénkénti lebontását. 

17. Az RMDSZ Szabályzatfelügyelő Bizottsága Tőkés László tiszteletbeli elnök há- 
rom keresete közül kettőt jogkör hiányában nem tárgyal érdemben, egyet elutasít. 
Tőkés László kérte a bizottságot, állapítsa meg, hogy az SZKT törvénytelen összeté- 
telben működik. Másodszor pedig azt kérte, állapítsák meg, hogy az SZKT szabály- 
ellenesen hozta a kongresszus időpontját rögzítő határozatát. Végezetül kérte, hogy a 
bizottság kötelezze az SZKT-t a belső választások kiírására. A bizottság megállapítja, 
hogy az első és a harmadik kérdésben nincs jogköre dönteni, mivel feladata azt meg- 
vizsgálni: a hozott határozatok, döntések megfelelnek-e az RMDSZ alapszabályza- 
tának, vagy nem. 

18. Az RMDSZ Oktatási főosztálya szervezésében sor kerül a Magyar Felsőoktatási 
Tanács rendkívüli ülésére a Kolozsváron. Az ülés javasolt napirendi pontjai közt tájé- 
koztató szerepel a romániai magyar felsőfokú oktatás rekrutációs bázisának alakulásá- 
ról a 2001–2002-es közoktatási-tanév adatai alapján, valamint a felsőoktatási törvény- 
tervezet megvitatása, módosító javaslatok kidolgozása. 

21. Marosvásárhelyen, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MŰRE) által szerve- 
zett tanácskozáson Markó Béla szövetségi elnök kijelenti, hogy az RMDSZ prioritás- 
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ként kezeli a marosvásárhelyi közszolgálati televízió-stúdió létrehozását, valamint a 
működő három magyar területi szerkesztőség helyzetének hathatós javítását. A romá- 
niai magyar közszolgálati audiovizuális sajtó vezetőivel folytatott megbeszélésen a 
szerkesztőségek gondjairól, a magyar nyelvű műsorok adásidejének összehangolásá- 
ról, illetve az RMDSZ által nyújtandó támogatás további lehetőségeiről volt szó. A 
megbeszélésen részt vesznek Kelemen Hunor és Márton Árpád képviselők, Keres- 
kényi Sándor szenátor, Gáspárik Attila, a Román Audiovizuális Tanács (CNA) tagja, 
Csép Sándor, a MÚRE elnöke, Karácsonyi Zsigmond, az egyesület ügyvezető elnöke. 

22. Ülésezik az RMDSZ-SZDP együttműködési megállapodást kiértékelő bizottság. 
A kiértékelő bizottság tagjai mellett mindkét alakulat részéről részt vesznek a megyei 
elnökök is. A rendkívüli tanácskozás célja mélyrehatóbban elemezni a megyei szinten 
megkötött protokollumokban foglaltak megvalósításait és elmaradásait, valamint meg- 
vitatni a 2003. évi költségvetés-tervezettel kapcsolatos kérdéseket. 

25. Bukarest Második Kerületi Törvényszéke döntésében elutasítja Tőkés László tisz- 
teletbeli elnöknek az RMDSZ ellen benyújtott keresetét. A bíróság alaptalannak mi- 
nősíti a belső választások megrendezésére, illetve az RMDSZ-kongresszus határidejé- 
nek kitűzésre vonatkozó SZKT-határozat semmissé nyilvánítására vonatkozó kérést. 

26. Marosvásárhelyen sor kerül a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi 
Egyeztető Tanács együttes ülésére. Az SZKT határoz a VII. Kongresszus küldötteire 
vonatkozó képviseleti normát illetően, a Kongresszust előkészítő program- és szabály- 
zat-módosító bizottságok összetételéről és munkamódszeréről. A Szabályzat-felügye- 
lő Bizottság javaslatára az SZKT elfogadja három új platform jelentkezését: a Romá- 
niai Magyar Vállalkozói Platformot, a Romániai Magyar Nők Fórumát és a Demok- 
ratikus Újbaloldali Fórumot. Az SZKT határozatának értelmében a VII. Kongresz- 
szusra 2003. január 31. és február 2. között kerül sor Szatmárnémetiben. 

29. Markó Béla RMDSZ-elnök a Szenátusban fogadja Ruth Willis asszonyt, a brit 
külügyminisztérium Romániáért felelős tisztségviselőjét, valamint Margaret McCole-t, 
a bukaresti brit nagykövetség második titkárát. Willis asszony a romániai politikai 
helyzetről érdeklődik, valamint a magyar közösség helyzetéről, a kormánypárttal foly- 
tatott együttműködésről, illetve a kisebbségek helyzetének megoldási folyamatáról. 

November 

1-2. Marosvásárhelyen ülésezik a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Társulat, a 
romániai magyar kereszténydemokrata mozgalom. 

4. Bukarestben ülésezik az RMDSZ-SZDP megállapodást kiértékelő bizottság. A ta- 
lálkozón tárgyalnak a költségvetésről, az egyeztetett pontokban ahol többlet-tá- 
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mogatást irányoztak elő az RMDSZ által képviselt témakörökben – például tanügy, 
egészségügy, infrastruktúra, művelődési intézmények – egyes pontok esetében írásos 
egyezség alapján ezek belekerültek a költségvetési bizottság jelentésébe. Ugyanakkor 
sürgetik az új fakultások létrehozását a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 
valamint a marosvásárhelyi egyetem keretén belül. 

8. Kolozsváron RMDSZ tisztségviselők a romániai magyar történelmi egyházak veze- 
tőivel folytatnak megbeszélést az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó 
törvény végrehajtásáról. A megbeszélésen számos kérdés és javaslat merül fel, ezért 
elkészítenek egy űrlapot, amelynek alapján állítják össze a püspökségek a kérelmezési 
dossziékat. 

9. Az Ügyvezető Elnökség szervezésében és a Dél-Kelet Európai Stabilitási Paktum 
támogatásával A nők is meg tudják tenni címen egynapos képzést tartanak. A képzés 
célja a nő politikusok szakmai szerepvállalásának megerősítése a politikai pártokon 
belül. A szemináriumon részt vesznek az RMDSZ-t önkormányzati szinten képviselő 
hölgyek, illetve az RMDSZ különböző struktúráiban aktívan szerepet vállaló hölgyek. 
A rendezvény végén a jelenlevők létrehozzák a Szövetség keretében a Magyar Válasz- 
tott Nők Tanácsát (MVNT), amely intézményesen biztosítja a romániai magyar nők 
társadalmi, politikai szerepvállalásának ösztönzését és támogatását. A MVNT vezeté- 
sével ideiglenesen Pataki Júlia parlamenti képviselőt bízzák meg. 

11. A Magyar Állandó Értekezlet döntése értelmében Budapesten egyeztető megbe- 
szélésre kerül sor a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény módosítási terve- 
zetéről. Az RMDSZ-t a tanácskozáson Nagy Zsolt ügyvezető alelnök képviseli. 

13. Ion Iliescu államelnök meghívására RMDSZ-küldöttség megbeszélésen vesz részt 
a Cotroceni Palotában. Az RMDSZ részéről jelen van Markó Béla szövetségi elnök, 
Takács Csaba ügyvezető elnök, dr. Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának 
elnöke, dr. Kelemen Attila, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke, Frunda 
György szenátor SZKT-elnök, Borbély László ügyvezető alelnök, a képviselőház tit- 
kára, valamint Kelemen Hunor SZET-elnöke. A megbeszélés napirendi pontjaiként 
az államelnök által javasolt, Románia NATO-csatlakozását közvetlenül érintő kérdé- 
sek mellett, az RMDSZ aktuális belpolitikai, szociális, gazdasági, valamint a vissza- 
szolgáltatással és a törvényhozási tevékenységgel kapcsolatos kérdések szerepelnek. 
- A Parlament két Háza együttes ülésen elfogadja a 2003. évi állami költségvetési il- 
letve az állami társadalombiztosítás költségvetési törvényeket. Az elfogadott törvé- 
nyek számos olyan javaslatot tartalmaznak, amelyek a Szövetség szakembereinek 
munkája nyomán születtek meg. Az RMDSZ-javaslatok két csoportja: az egyik az 
önkormányzatok megfelelő finanszírozását célozzák, a másik kategóriába sorolhatók 
a beruházási programok és az általános infrastrukturális fejlesztés. 
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17. A Magyar Állandó Értekezlet ülése Budapesten. Az RMDSZ küldöttségében részt 
vesz: Markó Béla, a Szövetség elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, dr. Verestóy 
Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke, dr. Kelemen Attila, az RMDSZ képvi- 
selőházi frakciójának elnöke, valamint Kelemen Hunor képviselő, a Szövetségi Egyez- 
tető Tanács elnöke. A MÁÉRT-tanácskozáson a kedvezménytörvényt módosító javas- 
latok sorában jogtechnikai jellegű tervezetet mutattak be a külföldi munkavállalás, 
különösen Románia viszonylatában fontos problémáját, illetve az oktatási, nevelési 
támogatás kérdését illetően. 

18. Puskás Bálint RMDSZ-szenátor szenátusi felszólalásában a Kormány azon rende- 
letét kifogásolja, amelynek értelmében a Cégjegyzéki Hivatalt az Igazságügyi Minisz- 
térium hatáskörébe tették át, felhívta a figyelmet arra, hogy ez központosító törekvés- 
ként értelmezhető. 

19. Markó Béla szövetségi elnök Adrian Năstase román kormányfővel tárgyal. A meg- 
beszélés során az RMDSZ elnöke tájékoztatja a miniszterelnököt a Magyar Állandó 
Értekezlet üléséről, valamint a kedvezménytörvényt módosító javaslatokról. Markó 
Béla szerint a módosító javaslatok megfelelnek a Román-Magyar Egyetértési Nyi- 
latkozatban foglalt előírásoknak. Adrian Năstase kormányfő kifejtette: amennyiben a 
módosítási javaslatok megoldják a román fél által az Egyetértési Nyilatkozatban meg- 
fogalmazott fenntartásokat, Románia elfogadja a módosított kedvezménytörvényt. A 
találkozó során áttekintették az RMDSZ és a kormánypárt között érvényben lévő 
együttműködés menetét, és megállapodtak abban, hogy sürgetni fogják a megoldatlan 
kérdések mielőbbi rendezését. 
- Ülésezik a Kisebbségi Tanács 19 szervezet képviselőinek részvételével. Az RMDSZ 
részéről jelen van Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, vala- 
mint Czédly József az RMDSZ bukaresti szervezetének elnöke. Három napirendi pon- 
tot tárgyalnak meg. Elsőként az Európai Bizottság Évi Jelentéséhez kapcsolódó állás- 
pont kialakítása szerepelt. Az állásfoglalást az RMDSZ javasolta a Tanácsnak, a terve- 
zetet csak részben sikerült elfogadtatni, többen kiegészítést javasoltak. Továbbá az 
Európa Tanács Monitorizáló Bizottsága a kisebbségvédelmi keretegyezménynek Ro- 
mánia által 2004-es határidővel előírt alkalmazásáról folyik tárgyalás. Ennek érdeké- 
ben elkészül egy, a kormány által végrehajtandó ütemterv-tervezet, amihez az RMDSZ 
kérte a Tanács beleegyezését. Végül a Kisebbségi Tanács költségvetése kerül tárgya- 
lásra, ebben a kérdésben nem sikerül megegyezésre jutni, a kritériumok meghatáro- 
zásáról szóló vitát elnapolják. 

20-23. Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) elnöke, és fe- 
lesége Kuncze Katalin, hivatalos látogatáson vesz részt Erdélyben. Az SZDSZ elnöke 
20-án Nagyváradon az RMDSZ helyi vezetőivel találkozik, délután Kolozsváron meg- 
beszélést folytat Takács Csabával, az RMDSZ ügyvezető elnökével, Eckstein–Kovács 
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Péter szenátorral, a Szabadelvű Kör elnökével, valamint helyi RMDSZ tisztségviselők- 
kel. Az est folyamán Kuncze Gábor zártkörű vacsorán tárgyal a nagyvállalkozókkal. 
Utána az SZDSZ elnöke és felesége Marosvásárhelyre látogatnak, ahol Kuncze Gábor 
tárgyalásokat folytat Markó Béla Szövetségi elnökkel, Kuncze Katalin pedig a Sapien- 
tia Magyar Tudományegyetem természettudományi-informatikai és matematikai karát 
látogatja meg. Kuncze Gábor és Markó Béla közös sajtótájékoztatót tart Marosvásár- 
helyen. Az SZDSZ vizsgálja, hogy az általa vezetett minisztériumok, az oktatási, gaz- 
dasági és informatikai tárcák révén hogyan tudja jobban segíteni az RMDSZ céljainak 
érvényesülését, hogyan tudja segíteni az erdélyi magyarságot – jelentette ki Kuncze 
Gábor. 

21. A Képviselőház plenáris ülése tárgyalja és megszavazza a Bihar megyei Tamási 
község megalakulására vonatkozó törvénytervezetet, amelynek kezdeményezői Pete 
István Bihar megyei és Seres Dénes Szilágy megyei szenátorok. 

25. Marian Sârbu munkaügyi és társadalomvédelmi miniszter RMDSZ-szenátorokkal 
és -képviselőkkel konzultál a munkatörvénykönyv kapcsán. 

28. Adrian Năstase román kormányfő a november 29-én kezdődő budapesti látoga- 
tása előtt, az előrehozott gyulafehérvári ünnepségsorozat nyitányán szükségtelennek 
nevezi a kedvezménytörvényt csakúgy, mint az aradi Szabadság-emlékmű tervezett 
helyreállítását. 

December 

6. Markó Béla szövetségi elnök az RMDSZ bukaresti hivatalában fogadja Erik Jür- 
genst, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének megbízott raportőrét. A találko- 
zón az RMDSZ részéről jelen van Kelemen Hunor képviselő, a SZET elnöke is. Jür- 
gens egyetért a kisebbségek támogatásának szükségességével, viszont úgy véli, hogy 
tisztázni kell a nyelvi és kulturális identitás minél jobb körülmények közötti megőr- 
zését célzó támogatások mikéntjeit. Természetesnek minősíti Magyarország ilyen jel- 
legű támogatási szándékát és fontosnak tartja a kisebbségek képviselőivel folytatott 
konzultációkat; a kedvezménytörvény előkészítésének módját kifogásolja. 

11. Markó Béla szövetségi elnök Kovács Lászlóval, Magyarország külügyminiszterével 
találkozik. A megbeszélés során a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos aktuális kérdé- 
seket tekintenek át. Markó Béla fontosnak tartja azt, hogy mielőtt a két ország kor- 
mánya egyezséget kötne a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény 
kapcsán, konzultáljanak az RMDSZ-szel. 

13. Marosvásárhelyen ülésezik az RMDSZ Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa, 
ahol a kongresszusi küldöttek megválasztását célzó jelölőgyűlésekről kialakuló hely- 
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zetképet a részvevők pozitívnak ítélik. A testület a Kongresszus előkészítése során fel- 
merülő kérdéseket vitat meg. 

17. A Főváros Második Kerületi Bírósága érdemben utasítja el, az Ölvedi Zsolt által 
kezdeményezett RMDSZ elleni keresetet. A felperes azt kérte, hogy bíróság érvényte- 
lenítse a Szövetségi Képviselők Tanács jelenlegi összetételét és az SZKT-nak a VII. 
RMDSZ Kongresszus megrendezésére vonatkozó határozatát. 

21. Megalakulásának 13. évfordulója alkalmából az RMDSZ ünnepséget szervez Ma- 
rosvásárhelyen, a Kultúrpalota tükörtermében. A rendezvény keretében kerül sor a 
nemrégiben létrehozott Ezüstfenyő-díjak átadására, amelyet a Szövetség azoknak ado- 
mányoz, akik kiemelkedő munkát végeztek a jogtalanul elállamosított magán- és kö- 
zösségi javak, földek, erdők, ingatlanok visszaszerzéséért. 

27. A Hivatalos Közlönyben megjelent a többnyelvű helységnevek listájának a kiegé- 
szített változata. Azon helységek esetében, ahol 20% fölött magyar vagy más kisebb- 
ség lakik, a közigazgatási törvény alapján többnyelvű helységtáblát kell elhelyezni. A 
helységnevek listájának kiegészítését más kisebbségek is kérték. Ami a magyar hely- 
ségneveket illeti kb. 60 helységgel kiegészült az eleinte hiányos lista. Az országban 
1200 település nevét kell magyarul is kitenni. 

Összeállította: Bodó Mária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 

V. Kronológiák, dokumentumok 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  375 
 
 

 

Közéleti krónika, 2002 

A nyolcszáz lelkes Szentháromság faluban bemutatkozott a helyi Tüzes táncegyüttes. 
Veress Kálmánt kérték fel az oktatásra, aki már több gyermek- és ifjúsági együttes in- 
dításánál bábáskodott, ő a keresztapja például a Borókának, a szászmedgyesi Nefe- 
lejcsnek, a nyárádszeredai Bekecsnek és az ákosfalvi Forrásnak. /Bölöni Domokos: 
Szentháromság. Mitől lesz tüzes a Tüzes? = Népújság (Marosvásárhely), jan. 4./ 

A Sepsiszentgyörgyön megtartott Concordia amatőr színjátszó fesztivál mellett a Jád- 
zó Társaság bábos tanfolyamot is szervezett, Jártó Kocsis Edit vezetésével. A lelkes 
babavarró művész kifejtette, hogy egyre kevesebb az amatőr bábjátszás, holott régeb- 
ben a legkisebb faluban is volt egy bábos társulás. /Éltes Enikő: Felnőttek tanultak 
bábozni. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 4./ 

Gyergyóremetén Bakos Károly vezetésével megalakult a Remetei Zene Egyesület, 
amelynek 60 tagja zenészekből és zenepártolókból áll. Az egyesület december 27-én 
karácsonyi műsorral örvendeztette meg a község lakóit, föllépett a helyi vonószenekar, 
a fúvószenekar, könnyűzene-együttes és a néptáncegyüttes, valamint a Harmónia tánc- 
együttes. A most bejegyzett egyesülettel Gyergyóremetén már hat civil szervezet mű- 
ködik. /(gál): Civil élet Gyergyóremetén. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 4./ 

Az új év elején fenyegető levél érkezett a temesvári Csiky Gergely Színház igazgatója, 
Demeter András címére. „Ha továbbra is kitűzöd Kossuth Lajos (Cosut Laios) zász- 
lóit a Román Opera és a Nemzeti Színház kirakatai elé, az Alba Iulia utcában, betör- 
jük Bodo, Halas és Demeter fejét. Világos?” áll a Keresztes Sas (Vulturul Cruciat) alá- 
írással érkezett levélben. A magyar/német színház bejárata egy mellékutcában van, itt 
tűzik ki rendszeresen a bemutatókat hirdető reklámszalagokat és zászlócskákat is. A 
tavalyi év végén ismeretlen tettesek már letéptek néhány magyar előadást hirdető rek- 
lámzászlót. A fenyegetés címzettjei közül Bodó Barna az RMDSZ megyei tanácsosa, 
a Megyei Tanács művelődési szakbizottságának az elnöke, Halász Ferenc a Temes 
megyei szervezet elnöke és városi tanácsos. /(Pataki Zoltán): A Keresztes Sas nem al- 
szik. Fenyegető levél a magyar színháznak. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 10./ 

A fehéregyházi Petőfi Sándor Közművelődési Egylet (PSE) december 30-án vehette 
át a Magyar Házat, mely az Illyés Közalapítvány segítségével épült. Fehéregyházán 
mintegy 820 magyar lakik. – Fehéregyházán sikerült felállítani az egész alakos Petőfi- 
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szobrot, átrendezték a múzeumot. Továbbra sem rendeződött bizonyos, itt korábban 
kiállított tárgyak sorsa. 1999-ben a segesvári múzeum igazgatónője elvitte többek kö- 
zött a Nagy Pál festőművész által kiállított Petőfi-portrét, a korabeli fegyvereket és 
ágyúgolyókat. Azóta minden visszaszerzési próbálkozás kudarcba fulladt. /Vajda 
György: Székházat vásárolt a Petőfi Sándor Közművelődési Egylet. = Népújság (Ma- 
rosvásárhely), jan. 11./ 

Nagybányán áll a Magyar Ház: gróf Teleki Sándor lakóépületének megvásárlását az 
Illyés Közalapítvány támogatása tette lehetővé. A megállapodás szerint a jog szerinti 
tulajdonos az Óvárosi Református Egyházközség, a haszonélvező-működtető pedig 
az EMKE helyi szervezete, a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület. A 
Házban kerülhetnének sorra a kisebb-nagyobb évfordulós-ünnepi megemlékezések, 
néprajzi jellegű rendezvények, táncházak, énekversenyek, szavalóversenyek, művelt- 
ségi vetélkedők, népfőiskolai előadások, konferenciák, (nyelv)tanfolyamok is. /Dávid 
Lajos, a Teleki Magyar Ház Kuratóriumának elnöke: A mi Magyar Házunk. = Bánya- 
vidéki Napló (Nagybánya), jan. 11./ 

Január 12-én ünnepélyes keretek között adták át Gelencén a teljesen felújított közép- 
kori katolikus templomot. A román és a magyar kulturális kormányzat közötti együtt- 
működés gyümölcse a felújítás. A templom 1996 és 1999 között szerepelt a World 
Monuments Fundnak a világ 100 legveszélyeztetettebb műemlékét tartalmazó listá- 
ján. Emiatt az amerikai székhelyű Samuel Kress Foundation is támogatta a munkála- 
tokat. – Románia területén a jelen pillanatban húsz közös finanszírozású magyar-ro- 
mán projekt zajlik./Lukács János: Felújították a gelencei templomot. = Krónika (Ko- 
lozsvár), jan. 14./ 

Megalakult a Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség. A szövetséghez tartozónak 
vallja magát 161 erdélyi, 59 magyarországi, 6 szlavóniai, 7 kárpátaljai, 6 szlovákiai, 8 
vajdasági kórus és zenekar, tiszteletbeli tagként tartanak nyilván 32 erdélyi, 43 magyar- 
országi, 2 kárpátaljai, 9 szlovákiai, 7 vajdasági, 1 svédországi, 1 németországi, 1 kana- 
dai kórust és zenekart. Mindezekkel együtt 20.000 fölé nőtt a tagok száma. Az Erdé- 
lyi Kórus közli Szabó Csaba, Csíky Boldizsár és Selmeczi György egy-egv kórusmű- 
vének kottáját is. /b.d. [Bölöni Domokos]: Erdélyi Kórus. = Népújság (Marosvásár- 
hely), jan. 15./ 

Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadványa /Az Építő egyház (Kolozsvár, 2000)/ 
feltérképezte az Erdélyi Református Egyházkerületnek a ’89-es változást követően 
épített ingatlanjait: templomokat, imaházakat, parókiákat, gyülekezeti házakat, beteg- 
gondozó központokat, ifjúsági házakat. Szabó Tamás fotóművész felvételei mellett 
rövid kísérőszöveg számol be arról: mikor készült az épület, ki volt ebben az időben 
a gyülekezet lelkipásztora, gondnoka, mekkora a gyülekezet lélekszáma, illetve milyen 
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külső segítség érkezett az építkezéshez. /Sándor Boglárka Ágnes: Épít az egyház. = 
Szabadság (Kolozsvár), jan. 18./ 

Január 19-én Marosvásárhelyen közgyűlést tartott az Erdélyi Múzeum-Egyesület Or- 
vostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya. A beszámoló után tisztújításra került 
sor. Az elmúlt választási ciklusban az elnöki tisztséget betöltő dr. Feszt György nyug. 
egyetemi tanár utóda dr. Kovács Dezső, a Szájsebészeti Klinika docense, a Maros- 
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem fogorvosi karának tudományos titkára 
lett. /(Dr. Ábrám Zoltán): Tisztújító közgyűlést tartott az orvostudományi szakosz- 
tály. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 22./ 

A rendszerváltás után alig pár hónappal Maros megyében is újraalakult a Romániai 
Magyar Gazdák Egyesülete – RMGE. Újraalakulásával párhuzamosan jöttek létre a 
gazdakörök is. A ’90-es évek végére Maros megyében közel 40 gazdakör jött létre, a 
tagok száma meghaladta a 700-at. Ugyanakkor több mezőgazdasági társulás is tagja 
lett az RMGE-nek. 2001 végén 26 gazdakör működött Maros megyében, közel 500 
taggal. Az RMGE vezetősége számos gazdakör vezetőivel úgy döntött, hogy átala- 
kítja a gazdaköröket jogi személyiségű gazdakörökké. A bejegyzés leegyszerűsítése 
érdekében, bejegyezteti azokat a Maros megyei RMGE leányszervezeteiként – jogi 
személy saját vezetőségével, székhellyel, bankszámlával stb. /Máthé László alelnök: 
Jogi személyiségűvé alakulnak a gazdakörök. = Népújság (Marosvásárhely), jan. 23./ 

Január 22-24-e között Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió Színház színjátszó kis- 
fesztivált szervezett. A budapesti Szkéné Színház Pintér Béla társulata lépett fel, ja- 
nuár 23-án pedig a Figura Stúdió Színház Csipike és Kukucsi című gyermekelőadása 
volt műsoron. Január 24-én a Szkéné Színház társulatának Föld–Anya–Föld című 
előadásával zárul a kisfesztivál. A „Magyarországot álmodtam én...” mottójú álomjá- 
ték arra próbál feleletet keresni, hogy mit jelent a magyarság, mit jelent magyarnak 
lenni? /Bajna György: Gyergyószentmiklós. Színházi kisfesztivál. = Hargita Népe 
(Csíkszereda), jan. 24./ 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói számára is elérhető immár 
az Elektronikus Információs Szolgáltatás (EISZ): azaz a mintegy 1500 tudományos 
szakmai folyóirat, a kutatói adatbázis jelentősen segíthetik a tudományos és kutatói 
munkát az intézményben. A hozzáférésről szóló okmányt január 24-én Pálinkás Jó- 
zsef magyar oktatási miniszter adta át Tonk Sándornak, az egyetem rektorának Buda- 
pesten. Tonk Sándor megjegyezte: idén az egyetem megalakulásának köszönhetően 
közel 100 egyetemi státust sikerült létesíteni, így egész Romániában mintegy 500-ra 
tehető a magyar egyetemi oktatók száma. /EISZ-hozzáférés a Sapientiának. = Sza- 
badság (Kolozsvár), jan. 25./ 
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Január 25-én hivatalos működésének tizedik évét ünnepelte a Brassóban tevékenyke- 
dő Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület. A születésnap megünneplése al- 
kalmával került sor a Brassó megyei civil szervezetek találkozójára is. Szó esett arról, 
hogy Brassó magyarságának még nincs Magyar Háza, színháza, sem pedig próbater- 
me ahol a színjátszó-csoportok, táncegyüttesek, énekkarok próbálhatnának. /10 éves 
születésnap és találkozó. Magyar kultúra Brassóban. = Romániai Magyar Szó (Buka- 
rest), jan. 28./ Az esten Hochbauer Gyula tanár bemutatta a Hétfalusi Magyar Műve- 
lődési Társaságot és tájékoztatta a közönséget arról, hogy február 2-án kezdődik Zaj- 
zonban a társaság által szervezett Zajzoni Rab István Év hivatalos megnyitása. A fo- 
garasi Babits Mihály Kulturális Egylet vezetője, Márkos Ervin tiszteletes beszámolt 
arról, hogy színjátszó csoportjuk 21 szórványmagyar helységbe vitte el rendszeresen a 
magyar kultúrát. 1993-ban sikerült Babits Mihálynak emléktáblát állítaniuk. Márkos 
Ervin hozzátette: „Mindez azért működött, mert az én lakásom, telefonom és szí- 
vem-lelkem fenntartotta. Jelen pillanatban az Egylet létezik még papíron, a tevékeny- 
séget, egyedül, egymagamban folytatom, sajnos társaim kihulltak mellőlem, a színját- 
szó társulatot eltemettem, maholnap az iskolát temetjük el. Megemlíteném, hogy a 
magyar iskola eltemetésében a megyei magyar tanfelügyelőség is óriási szerepet vál- 
lalt.” Reiff István, a már több, mint ötven éves Búzavirág néptánc együttes vezetője 
hangsúlyozta: iszonyúan áldozatos és nehéz megmaradni a szórványban, Brassóban, 
Fogarason, Medgyesen. /Tóásó Áron Zoltán: 10 éves születésnap és találkozó. Ma- 
gyar kultúra Brassóban. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 29./ 

Hetvenedik életévében elhunyt Bálint Tibor /sz. Marosvásárhely, 1932. jún. 12.- Ko- 
lozsvár, 2002. jan. 28./ író, a magyar irodalom kiemelkedő alkotója. Az írót, akit né- 
hány nappal ezelőtt, a magyar kultúra napján Budapesten életművéért Márai Sándor- 
díjban részesítettek, kolozsvári otthonában érte a halál. /Elhunyt Bálint Tibor. = 
Szabadság (Kolozsvár), jan. 29./ Bálint Tibor korai novelláinak szereplői minden hő- 
siességet nélkülöző kisemberek. Az akkori dogmatikus irodalomkritika talán vele szem- 
ben volt a legtürelmetlenebb, novelláit periferikusnak bélyegezte. 1969-ben jelent 
meg korszakos nagy regénye, a Zokogó majom, alcíme szerint az Egy élhetetlen 
család története, amely a XX. század egyik mérföldköve immár a magyar prózatörté- 
netben. A mű folytatásának is tekinthető regény, az 1978-ben megjelent Zarándoklás 
a panaszfalhoz. /B. A. M.: Elhunyt Bálint Tibor. = Krónika (Kolozsvár), jan. 29./ 

Január 29-én a Duna tévé vezetősége bejelentette, hogy megkezdődött az Illyés Köz- 
alapítvány pályázatán nyertes Kárpát-medencei tudósítói állomáshelyek és stúdiók 
technikai felszerelése, így januártól már hat ország 18 városában, összesen 21 tudósí- 
tói pont alkotja a határon túli közszolgálati televíziós hírhálózatot. A kezdeménye- 
zéshez csatlakozott a magyar Közszolgálati Rádió is. A több, mint 300 millió forint 
értékű digitális technika (kamerák, montírozók, stúdió felszerelések stb.), valamint a 
Székelyudvarhelyre és Budapestre telepített műholdas jeltovábbító berendezések le- 
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hetővé teszik, hogy a Duna Tv minden eddiginél nagyobb számban és minőségben 
fogadja a határon túli magyarság életéről szóló tudósításokat, riportokat. /Nánó Csaba: 
Kiépült a Kárpát–medencei Tudósítóhálózat. A Duna Tv újabb kezdeményezése. = 
Szabadság (Kolozsvár), jan. 31./ 

Gyulafehérváron, az RMDSZ székhelyén táncház indult. Fiatalok járnak ide, egy ko- 
lozsvári táncos pár irányításával. Sokan vannak a Gyulafehérváron tanuló egyetemis- 
ták, de vannak helybeliek is, akik kíváncsiak és meg akarnak tanulni egy-két magyar 
táncot. /Völgyi Marcell: Híres lett a gyulafehérvári táncház. = Nyugati Jelen (Arad), 
febr. 2./ 

Január végén jelent meg a Hepehupa című, az első Szilágy megyei művelődési folyó- 
irat a zilahi Color Print és a Népi Alkotások Központja kiadásában. A folyóirat 24 
szerzőtől közölt helytörténeti, demográfiai, néprajzi, képzőművészeti tanulmányokat, 
prózát, verseket. /(fejér): Hepehupa. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), febr. 2./ 

Február 2-án Csíkszeredában átadták az idei Julianus-díjakat. A most kiosztott 2001- 
es elismeréseket dr. Fabó László, Horváth Vilmos, Németh Zsolt, Nyárádi Elemér és 
Pakó Benedek kapták. Beder Tibor, a Julianus Alapítvány elnöke mondott beszédet. 
A San Fransiscóban élő dr. Fabó László jogász évente több ezer dollárt gyűjt és küld 
a Domokos Pál Péter Alapítványnak a csángó gyermekek magyar nyelvű oktatására. 
A szintén magyarországi születésű, jelenleg Belgiumban élő Horváth Vilmos a Duna 
Televízió elindulása után több mint 20 parabolaantennát ajándékozott a Kárpát-me- 
dencében élőknek, tavaly karácsonykor pedig csángó gyermekeknek juttatott jelentős 
pénzösszeget. Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára ne- 
vében Alföldi László kolozsvári magyar főkonzul vette át a Julianus-díjat. A díjazott 
sokat tett a Magyarország határain túli magyarokért és oroszlánrészt vállalt a kedvez- 
ménytörvény kidolgozásában. Az egyesült államokbeli Connecticutban élő Nyárádi 
Elemér jelentős összeggel támogatta az Erdélyben tanuló moldvai csángó gyerekek 
oktatását, moldvai csángó családoknak segített Erdélyben letelepedni. Pakó Benedek 
szászrégeni római katolikus kanonok, kápolnákat, roma közösségi házat, bentlakáso- 
kat épített, táborokat szervezett, csángó gyermekek magyar nyelvű oktatásában se- 
gédkezett. /Kiss Edit: A szórványért végzett munkát ismerték el. = Krónika (Kolozs- 
vár), febr. 4./ 

Február 2-án emlékeztek meg Kolozsváron a gróf Mikó Imre Könyvtár valamint a 
Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány megalakulásának tizedik évfordulójáról. Pillich 
László alapítványi elnök felvázolta a tíz év legfontosabb mozzanatait. 1992. február 
1-jén nyílt meg a gróf Mikó Imre Könyvtár, majd február 15-én hivatalosan is beje- 
lentették az alapítvány tevékenységének megkezdését. Egyes tevékenységek már ki- 
nőtték a kereteket. Ilyen például a Foreign Language School nyelviskola, amely mára 
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Románia egyedüli Pittman-vizsgaközpontjává vált. Párhuzamosan működik a Heltai 
Kávéház is, amely bevallottan pénzhozó szerepet tölt be, a befolyt összegekből a 
könyvtár gazdagodik. /Sándor Boglárka Ágnes: Tíz éve az olvasásért. = Szabadság 
(Kolozsvár), febr. 4./ 

Erdély egyetlen szabadtéri Széchenyi-emlékműve az avasi Kőszegremetén áll. Először 
1938-ban rongálták meg. Másodszor az elmúlt napokban, amikor eddig ismeretlen 
tettesek leverték és elvitték a négy méter magas kőobeliszket körülvevő mintegy húsz- 
méternyi lánckerítést. A helyi református egyház, melynek területén az emlékmű áll, 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A remeteiek eltökélték, hogy március 15-ére 
mindenképpen helyreállítják a lánckerítést./(Sike Lajos): Megrongálták a kőszegreme- 
tei Széchenyi-emlékművet. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), febr. 5./ 

Az utóbbi hónapokban agresszív támadás indult a magukat csángómagyaroknak val- 
lók és mindenki ellen, aki érettük egy szót ki mer ejteni. Klézsén házkutatási engedély 
nélkül a rendőrség behatolt Hegyeli Attila lakásába, és a fakultatív magyar oktatást 
felvállaló pedagógusokat felszólították a térség elhagyására. A Formula AS egyik janu- 
ári számában Stefan Erdes bákói dékánt, prof. dr. Anton Cosát és Gheorghe Bejant, 
a Moldvai Római Katolikusok Dumitru Martinas Egyesületének elnökét szólaltatta 
meg a riporter. Stefan Erdes szerint a 264 000 Bákó környéki római katolikus mind 
románul beszél, azt is, hogy a csángó név, amellyel őket illetik, sértő. Prof. Anton 
Cosa „tudósként” közelített a témához. A csángó etnikum dialektusa szerinte az 
arománokéval és isztrorománokéval azonos, és semmiképp a magyarokéval. Akik 
Erdély felől érkeztek, azokat ott, helyben elszékelyesítették. Onnan a sok magyaro- 
sított név. „Az RMDSZ most mozduljon, s ne csak a kormány körül sündörögjön, 
hanem a nyugati fórumoknál is, mert most fogjuk a csángókat végleg elveszíteni, s 
Moldva valóban az egykori magyarság temetője lesz. A legfrissebb egyezményből is 
tetten érhetően kiderül, hogy ott kell biztosítani az anyanyelv fakultatív oktatását, 
ahol erre reális igény van.” – írta Sylvester Lajos. /Sylvester Lajos: Eltemetjük-e a 
csángókat? = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), febr. 5./ 

Dr. Faragó József professzort, a Magyar Tudományos Akadémia tagját ünnepelték 
80. születésnapja alkalmából február 4-én a Román Tudományos Akadémia kolozs- 
vári Folklór Intézetében. Az ünnepelt bevallotta, hogy a magyarországi elismerések 
mellett a hazaiak teljes hiányát fájlalta. Faragó József 1948–54 között egyetemi elő- 
adótanár volt. 1948-ban Szegő Júliával és Jagamas Jánossal együtt fektették le az 
azóta híressé vált folklór archívum alapjait, intézményesítették a romániai magyar 
folklórkutatást. 1948-tól 1985-ig, nyugdíjazásáig az Etnográfiai és Folklórintézet tu- 
dományos főkutatójaként tevékenykedett, majd 1985-től a mai napig konzultáns fő- 
kutató. Majd hatvan éves kutatói munkásságának eredménye 750 cím: könyvek, ta- 
nulmányok, szakcikkek. Több magyarországi díj és kitüntetés birtokosa. Tizenkét 
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kötetben adta közre a román folklór magyarra fordított kincseit és több mint száz 
tanulmányt írt a román és magyar folklór kapcsolatáról, kölcsönhatásáról. /Németh 
Júlia: Fél évszázad a folklórkutatás szolgálatában. = Szabadság (Kolozsvár), febr. 5./ 

Dr. Kalmár László egyetemi docens belgyógyász, a Segítő Jobb Egészségügyi Huma- 
nitárius Alapítvány elnöke ismertette az alapítvány munkáját. Az alapítvány célja a ha- 
táron túli magyar betegek ellátásának támogatása. Ha a beteg kezeltetése semmikép- 
pen nem oldható meg a határon túl, akkor megszervezik, és anyagilag támogatják a 
magyarországi kezelést. 12 év alatt mintegy 60 ezer beteget támogattak, ezek több 
mint 70%-a Erdélyből érkezett, 10–15% Kárpátaljáról, valamint a Vajdaságból, és 
viszonylag kis létszámban jöttek Szlovákiából és Horvátországból. A kérelmeknek 
körülbelül egy tizedét tudják elfogadni, az elfogadás kizárólag szakmai szempontok 
szerint történik. A magyar költségvetés biztosít egy adott összeget a határon túli 
magyarok gyógykezelésre, ez jelenleg 290 millió forint. Több száz orvossal működ- 
nek együtt. Erdélyben kb 30 helyen van előszűrő állomás, ezeket kell fölkeresni. 
/Gál Éva Emese: „Akkor lépünk közbe, amikor éppen ránk van szükség” Beszél- 
getés dr. Kalmár László egyetemi docens belgyógyásszal, a Segítő Jobb Egészségügyi 
Humanitárius Alapítvány elnökével. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), febr. 9./ 

Február 9-én Kolozsváron megalakult az E-MIL, vagyis az Erdélyi Magyar Írók Ligá- 
ja, huszonhét író és költő jelenlétével. Az E-MIL az írók érdekeit védi, támogatja a 
kulturális kiadványokat, könyvkiadókat, nyomdákat, könyvkereskedelmet, ugyan- 
akkor évente díjazza a legértékesebb műalkotásokat, találkozókat szervez. /Köllő 
Katalin: Megszületett E-MIL Kolozsváron. = Szabadság (Kolozsvár), febr. 11./ 

A kilenc romániai magyar színház és színtársulat összesített műsorával, színházi kriti- 
kákkal és írásokkal jelent meg a Transindex internetes közszolgálati portáloldal szín- 
házi melléklete, a Hamlet. A http://hamlet.transindex.ro internetes címen található 
melléklet a színházak aktuális műsorait összesíti. /Színházi mellékletet indít a Trans- 
index. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), febr. 12./ 

Magyarbükkös magyar közössége református, 1968-ban 536 református élt itt. Jelen- 
leg a gyülekezet lélekszáma 263. Szép Eduárd lelkipásztor említette, hogy gyülekezeti 
házuk épül. Azt remélik, hogy 2003. őszéig sikerül befejezniük az építkezést. Maros- 
ludas környékén nincs ilyen jellegű épület, így ez a környékbeli református gyüleke- 
zetek közös rendezvényeire is alkalmas lesz. Ugyanakkor előadások, felkészítők szá- 
mára is megfelelő teret biztosít majd. Az utóbbi években javításokat végeztek a 
templomban. Beépítették a templom falába Kemény János faragott kőcímerét. 
/Simon Virág: Fogyatkozó, de építő magyarbükkösiek. = Népújság (Marosvásárhely), 
febr. 14./ 
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A millecentenárium alkalmából az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Bölcsészet-, 
Nyelv-, és Történettudományi Szakosztálya és az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE) közösen tudományos konferenciát rendezett Kolozsváron 2000. 
október 13–14-én, amelyen harminc Kolozsvár-központú szakdolgozatot mutattak 
be neves történészek, irodalomtörténészek és más kutatók. Az akkor elhangzottak 
kötet formájában is megjelentek: Kolozsvár 1000 éve. Kiadja az EME és az EMKE, 
2001, Kolozsvár. /Szabó Csaba: Emlékhatáresetek. Kolozsvár 1000 éve. = Szabad- 
ság (Kolozsvár), febr. 15./ 

Huszonöt évvel ezelőtt, 1977-ben született meg a kolozsvári táncház. Február 16-án 
erre az alkalomra, valamint a 25 év történetére emlékeztek. A kerekasztal-megbeszé- 
lésen felelevenítették a táncházhoz fűződő emlékeket. Az önkényuralom nem nézte 
jó szemmel mindezt, ezért került sor a működő táncház 1985-ös felszámolására. 
Meghatározó szerepet játszottak a táncházban Könczei Ádám, a táncház mozgalom 
együk szülőatyja, Kallós Zoltán, Kovács Ildikó, a bábszínház főrendezője, a Zakariás- 
testvérek, akik tanították a táncokat, vagy Demény Piroska. A megemlékezés népze- 
nekoncerttel folytatódott, amelyen felléptek a Bodzafa, az Ördögszekér, a Regősök, a 
Tarisznyás, az Üsztürű, valamint a házigazda Zurboló Táncegyüttes tagjai. /Köllő 
Katalin: 25 éves születésnapját ünnepelte a kolozsvári táncház. Dallal, tánccal a dik- 
tatúra ellen. = Szabadság (Kolozsvár), febr. 18./ 

A Felső-Maros menti Vajdaszentiványban február 16-án a Zichy-Horváth Egyesület 
Nagy Erika tanítónő és könyvtáros irányításával irodalmi délutánt szervezett. Az Er- 
délyi Magyar Könyvklub 104 magyarországi könyvet, valamint két db A magyarok 
krónikája című történelmi kötetet adományozott a Zichy-Horváth Egyesületnek, a 
létesítendő gyermekkönyvtár részére. /Szász Edith: Vajdaszentiványon szeretnek ol- 
vasni. = Népújság (Marosvásárhely), febr. 19./ 

Február 23-án zárult Sepsiszentgyörgyön az evangélikus egyház zsinati ülése. A há- 
romnapos munkaülésen a több mint ötvenéves egyházi alapszabályzat újrafogalmazá- 
sában sikerült jelentős mértékben előbbre jutni. A zsinatra a három romániai egyház- 
megye (köztük egy szlovák) képviselői voltak jelen, a munkálatokat Mózes Árpád 
püspök vezette. A jelenleg érvényes szabályzatot 1952-ben fogadták el, még a kom- 
munista idők szellemében A változtatás az elnevezéssel kezdődött. A négy egyház- 
kerület neve már nem Ágostai Hitvallású Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyházkerület 
Szuperintendenciája, hanem Romániában lévő Evangélikus Lutheránus Egyház, ve- 
zetője pedig nem szuperintendens, hanem püspök – közölte Mózes Árpád. /Deme- 
ter J. Ildikó: Evangélikus Zsinat Sepsiszentgyörgyön. = Háromszék (Sepsiszent- 
györgy), febr. 25./ 

1992-ben, amikor a Mátyás-szoborra durva kezek felszegezték az „igazságos” esz- 
ményképét lerombolni hivatott plakettet, a magyarság néma körmenettel tiltakozott. 
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Ekkor született meg az Amaryllis alapítójában, László Bakk Anikóban a Mátyás Na- 
pok ötlete. Idén immár tizedszerre gyújtotta meg László Bakk Anikó a Mátyás Napok 
gyertyáit. Február 23-án a budapesti Kobzos Kiss Tamás és a Canlar együttes török 
zenével ismertette meg a Mátyás szülőházában összegyűlt érdeklődőket. Február 24- 
én a Musica Historica együttes reneszánszkori zenéjére az Amaryllis tánccsoport ud- 
vari táncokat mutatott be. /Kulcsár Gabriella: X. Mátyás Napok. Múlt a jelenben. = 
Szabadság (Kolozsvár), febr. 26./ 

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet ötödik alkalommal szervezte meg Székely- 
udvarhelyen az immár hagyományosnak mondható szavaló- és népdalversenyt. A 
rendezvényen 51 fiatal indult. Az Unitárius Egyház 6 egyházköréből voltak jelen fia- 
talok, akik előadásait rangos zsűri értékelte, elnöke Kallós Zoltán volt. /Szavaló- és 
népdalverseny volt. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), febr. 27./ 

Szórványtanácskozással ünnepelte meg fennállásának ötödik évfordulóját 2001 áp- 
rilisában az Iskola Alapítvány. A Szórvány és iskola címet viselő konferencián Erdély 
minden sarkából jöttek közösségépítők/előadók. Az itt elhangzott előadások olvas- 
hatók a Szórvány és iskola /Iskola Alapítvány/ tanulmánykötetben. A kötetben az 
általános szórványproblémákat taglaló munkák (Vetési László: Reményeink megtartó 
iskolája) mellett a megvalósítások forgatókönyvei (szórványbentlakások létrehozásá- 
nak sikerélményei – Déva, Kőhalom, stb.) is szerepelnek. /Szabó Csaba: Szórvány és 
iskola. Több mint konferenciakötet. = Szabadság (Kolozsvár), febr. 28./ 

Február 23-án Kézdivásárhelyen, a Vigadó Művelődési Házban került sor a tavasz- 
nyitó képzőművészeti tárlat megnyitására. A kiállításra nagyváradi, sepsiszentgyörgyi 
és bukaresti képzőművészek küldték el alkotásaikat. Salamon Ferenc igazgató elmond- 
ta: a kiállított munkák változatosak – agyagból, acélból, gipszből, papírból, üvegből, 
kartonból és textíliából készültek –, viszont tematikájukban közösek, közös vonás 
bennük az emberközpontúság, /-bartos-: Tavasznyitó tárlat a Vigadóban. = Székely 
Hírmondó (Kézdivásárhely), márc. 1./ 

A resicabányai Paul Iorgovici Megyei Könyvtár magyar állománya /a Szombati-Sza- 
bó István Könyvtár/ az RMDSZ-székházban található. A könyvtár ünnepélyes meg- 
nyitója 1998-ban volt, országos gyűjtést rendeztek, ez adja az állomány egy részét, na- 
gyobb része megyei könyvtár tulajdona, a többit az RMDSZ birtokolja. 1998-ban, 
amikor napi nyolc órát volt nyitva a könyvtár, nagyobb volt a látogatottság. A leépíté- 
sek miatt jelenleg négyórás a nyitvatartás. /Makay Botond: A resicabányai Szombati- 
Szabó István Könyvtárról. = Nyugati Jelen (Arad), márc. 2./ 

Március 2-án Kolozsvárott tisztújító közgyűlést tartott az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 
Benkő Samu elnök bevezető szavai Sipos Gábor főtitkár a tagoknak előzőleg eljutta- 
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tott írásos beszámolót szóban azzal egészítette ki, hogy jelentős adományokat kaptak 
a HTMH-tól és könyvtáraikban beindult a kölcsönzőprogram. Az EME könyvtárait 
2000 diák látogatja. Tonk Sándor jelezte, hogy nem sikerült létrehozni az „erdélyi 
magyar nemzeti könyvtárat”. Az égető feladatot, más szervezetek összefogásával, az 
EME-nek kell megoldania. A tisztújítás eredményeképpen elnök Egyed Ákos, alel- 
nökök Péter Mihály és Gyenge Csaba, főtitkár Sipos Gábor. Az újonnan megválasz- 
tott dr. Egyed Ákos akadémikus vázolta az elkerülhetetlen lépéseket. Folytatni kell a 
könyvtárak számítógépes számbavételét és a könyvkiadást. Ettől az évtől az EME 
megrendezi a Magyar Tudomány Napját Erdélyben és ebbe bevon bármely erre haj- 
landó kutatóműhelyt. Az egyesület tevékenységének finanszírozásában főleg az MTA- 
ra, a magyar kormányszervekre és a civil társadalomra lehet számítani. /Ördög I. Bé- 
la: Tisztújítás az Erdélyi Múzeum-Egyesületnél. = Szabadság (Kolozsvár), márc. 4./ 

Március 2-án a Kallós Alapítvány válaszúti székházában került sor a Romániai Ma- 
gyar Gazdák Egyesülete Kolozs megyei szervezetének négy évenként megrendezésre 
kerülő tisztújító közgyűlésére. A Kolozs megyei szervezet elnöke beszámolójában a 
leépülési folyamatot vette számba, amelynek során a kilencvenes évek elején létreho- 
zott 60 gazdakörből mára 4-5 maradt. Az elmúlt években az RMGE több ízben is 
sikeres gazdarendezvényt tartott Magyarkapuson, állatkiállítást Kalotaszentkirályon, 
borversenyt Aranyosegerbegyen és több hóstáti terménykiállítást Kolozsváron. Se- 
bestyén Csaba, az RMGE országos elnöke felszólalásában hangsúlyozta: az RMGE 
Kolozsváron alakult meg, itt van a székháza, de Erdély viszonylatában szinte itt mű- 
ködik a leggyengébben. A tisztújítás eredménye: Farkas Zoltán elnök, Makkay József 
és Debreczeni József alelnök. /Kisréti Zsombor: Gazdakörök is igényelhetik az álla- 
mi támogatást. Tisztújító közgyűlést tartott a Kolozs megyei RMGE. = Szabadság 
(Kolozsvár), márc. 4./ 

Március 2-án Kolozsváron, az EME-központban megalakult a Szabó T. Attila Nyelvi 
Intézet. Péntek János professzor, szakmai vezető elmondta, az intézmény az anya- 
nyelvvel kapcsolatos akadémiai feladatokat fogja teljesíteni. Hasonló intézmények ala- 
kulnak nemsokára Felvidéken és Kárpátalján is. A Nyelvi Intézet az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, a kolozsvári egyetemi tanszék és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségé- 
nek támogatásával jött létre. Intézője dr. Benő Attila adjunktus, a sepsiszentgyörgyi 
fióknál Erdélyi Judit a munkatárs. Az intézet funkciói: a demográfiai, jogi, szocioling- 
visztikai és oktatói adattárak kidolgozása (pl. a román törvények feldolgozása 1960- 
tól napjainkig, a romániai magyar sajtófigyelő szolgálat stb.). A másik funkció az élő- 
nyelv kutatása. A harmadik funkció a nyelvi tanácsadó szolgálat az iskola, a sajtó, a 
kisebbségi intézmények megsegítésére. /Ördög I. Béla: Megalakult a Szabó T. Attila 
Nyelvi Intézet. = Szabadság (Kolozsvár), márc. 4./ 

Március 2-án Szatmárnémetiben, a római katolikus Székesegyházban tizenkettedik al- 
kalommal rendeztek ökumenikus kórus–seregszemlét. A felhívásra jelentkezett kóru- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
Közéleti krónika, 2002  V. Kronológiák, dokumentumok 

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV  385 
 

 

sok közül tizenkettőt hívtak meg a szervezők a rendezvényre. Guttman Mihály, a Ro- 
mániai Magyar Dalosszövetség tiszteletbeli elnöke méltatta a találkozó fontosságát. 
/Elek György: „És énekelének új éneket” Ökumenikus kórus–seregszemle, tizenket- 
tedszer. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), márc. 2./ 

Március 2-án Székelyudvarhelyen, a Művelődési Ház színpadán háromszáz gyermek 
lépett fel a harmadik alkalommal megrendezett Gyermek Néptánccsoportok Találko- 
zóján. /Bágyi Bencze Jakab: Gyermeknéptáncosok találkozója. = Hargita Népe (Csík- 
szereda), márc. 4./ 

Nagyváradon a Nagyvárad–Újvárosi műemlék református templom belsejét a magyar 
művelődési tárca jelentős anyagi hozzájárulásával felújították, az avatóünnepségre 
március 3-án került sor. A római katolikus bazilikában folytatódott a rendezvénysoro- 
zat, ahol felavatták a püspöki székház műemlékkönyvtárát és levéltárát. Ezek felújítá- 
sát támogatta a magyar művelődési tárca. /(Balla Tünde): Felújított templom, könyv- 
tár és levéltár. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 5./ 

Régi vágya valósult meg Arad megye magyar pedagógusainak: a minorita palota föld- 
szintjén átadták a pedagógiai és módszertani könyvtárat. A szakmai műhely bútorza- 
tát, könyvállományát teljes egészében adományokból szerezték be, illetve sok-sok ön- 
kéntes munkában aktív és nyugdíjas óvónők, tanítók és tanárok állították össze, emlé- 
keztetett Matekovits Mihály helyettes főtanfelügyelő, az RMPSZ megyei szervezeté- 
nek elnöke. /Puskel Péter: RMPSZ-kezdeményezés. Magyar pedagógusok módszer- 
tani könyvtára. = Nyugati Jelen (Arad), márc. 8./ 

Március 8-án Petőfi Sándor mellszobrát avatták fel Zsombolyán, Soltész Teophil 
helyi és Varga Luigi István temesvári szobrászok alkotását. /Petőfi-szobrot avattak 
Zsombolyán. = Népújság (Marosvásárhely), márc. 9./ 

Simonyifalván a felnőtt tánccsoport mellett 50 gyerekkel is foglalkoznak. Az immár 
három éves Leveles néptáncegyüttes tavaly 10 különböző helyen, illetve Magyaror- 
szágon is fellépett. A Leveles szívesen fellép a megye vagy a környék bármelyük tele- 
pülésén, ahova meghívják. /A simonyifalvi Leveles várja a meghívásokat. = Nyugati 
Jelen (Arad), márc. 12./ 

Arad egyetlen Petőfi-domborművét a Csiky Gergely Iskolacsoport épületében talál- 
ták meg. A fehér márványból készült alkotás töredékeire véletlenül bukkant lomtala- 
nítás közben az iskola padlásán Éder Ottó igazgató, Cziszter Kálmán és Kallós Csaba 
mérnök. A dombormű alkotója Aradi Zsigmond, a XIX. században élt szobrászmű- 
vész. Éder Ottó felkérte Szívós László simonyifalvi kőfaragót, aki teljes egészében 
összerakta, megtisztította a műalkotást. A dombormű restaurálásával Kocsis Rudolf 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
V. Kronológiák, dokumentumok  Közéleti krónika, 2002 

386   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

aradi szobrászművészt bízták meg. /Puskel Péter: Petőfi dombormű a Csikyben!. 
Arad egyetlen Petőfi domborművét ma leplezik le a Csikyben. = Nyugati Jelen 
(Arad), márc. 15./ 

Március 16-án és 17-én Szovátán, a Teleki Oktatási Központban magyar alternatív 
versenyen vesz részt mintegy 80 középiskolás diák az ország 15 iskolájából. /Magyar 
alternatív verseny. = Népújság (Marosvásárhely), márc. 15./ 

Március 18-án kezdődik Brassóban a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tan- 
tárgyverseny országos szakaszának döntője – tájékoztatott Both Mária magyar szakos 
tanfelügyelő. Este szórakoztató estet szervez a brassói Áprily Lajos Gimnázium Ne- 
bulónia diákszervezete. A következő napokban lesz irodalmi kirándulás, táncház, 
helytörténeti vetélkedő. /(Tóásó Áron Zoltán): Országos magyar nyelv és irodalom 
tantárgyverseny Brassóban. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 18./ 

Kossuth-díjat kapott Méhes György erdélyi magyar író, műfordító. Méhes György 
elmondta, a harmincas évektől 1952-ig lapszerkesztő volt, majd amikor érezte, félre 
akarják állítani, odahagyta állását, és csak írásból élt. Számos színdarabját adták elő 
magyar, német, román és cseh nyelven. /Méhes György Kossuth-díjas. = Szabadság 
(Kolozsvár), márc. 18./ 

Nagybányán a március 15-i ünnepség-sorozat részeként felavatták a Teleki Sándor 
gróf nevével fémjelzett Magyar Házat, amely a harmadik Máramaros megyében (a 
máramarosszigeti Hollósy Simon-Ház és a felsővisói Magyar Ház mellett), s amely 
nem jöhetett volna létre a nagybányai magyarok összefogása és az Illyés Közalapít- 
vány, közvetve pedig a magyar állam anyagi támogatása nélkül. /(Farkas E. Zoltán): 
Itthon ünnepeljék március 15-ét! = Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 19./ 

Március 16. és 20. között Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium rendezte 
meg a XI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt. A versenyen 6 ország – Magyar- 
ország, Horvátország, Délvidék, Erdély, Kárpátalja és Felvidék – magyar tannyelvű 
középiskoláinak diákjai vettek részt. A Kárpát–medencéből 243 diák és közel 70 
matektanár találkozott a versenyen. /Nemzetközi Magyar Matematikaverseny. = 
Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), márc. 22./ 

A nagyváradi római katolikus egyházmegye szobrot állít vértanú püspökének dr. Bog- 
dánffy Szilárdnak, akit titokban szenteltek fel pappá, és akit 1949-ben letartóztattak a 
román hatóságok. A püspök a nagyenyedi börtönben halt meg 1953-ban. A nagytu- 
dású tanár főpap sírjának nyoma sem maradt. A bazilika kertjében állítják fel a szob- 
rot, a tervek szerint október 3-án, amikor 49 esztendeje lesz annak, hogy a püspök 
eltávozott. A bronz mellszobor elkészítésére egy ifjú képzőművészt, Harmath Istvánt 
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kérték fel. /(balla) Szobrot állítanak a vértanú püspöknek. = Romániai Magyar Szó 
(Bukarest), márc. 23./ 

Március 15. alkalmából Budapesten Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örök- 
ség Minisztériumának tárcavezetője Erkel Ferenc-díjjal tüntette ki Csíky Boldizsár 
marosvásárhelyi zeneszerzőt. Csíky Boldizsár elmondta: létezett egy erdélyi zeneszer- 
zői iskola, de ez ma már nem létezik. – Csíky Boldizsár vezeti a Kemény Zsigmond 
Társaságot, más közéleti szerepeket is betölt. /N. M. K.: Beszélgetés az Erkel Ferenc- 
díjas Csíky Boldizsárral. = Népújság (Marosvásárhely), márc. 23./ 

Kolozsváron harmadik konferenciáját rendezte meg március 23-án a Romániai Ma- 
gyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége. Irodalom, társadalom és termé- 
szettudományos szekciókon hangzottak el előadások. /Tudományos útkeresés. = Ro- 
mániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 28./ 

Nagyváradon szervezett idén honismereti találkozót a Partiumi és Bánsági Művelő- 
dési és Emlékhely Bizottság. A református püspöki palotában tizenegy történelmi és 
néprajzi, illetve egy-egy jeles személyiség életéről-munkásságáról mutattak be érdekes 
dolgozatokat az előadók A XX. század öröksége témakörben. /A XX. század örök- 
sége. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 29./ 

Elhunyt Veress Dániel /Sepsiszentgyörgy, 1929. jún. 1. – Sepsiszentgyörgy, 2002. 
márc. 29./ esszé- és drámaíró, követte pár évvel ezelőtt tragikusan eltávozott fiát, Ve- 
ress Gerzson költőt. Veress Dániel a kolozsvári egyetemi éveket leszámítva mindvé- 
gig szülővárosa értelmiségének egyik meghatározó, aktív személyisége volt. Elismert 
Mikes-kutató – neki köszönhető az első román Mikes-kötet értő válogatása és jegy- 
zetanyaga, a felvilágosodás kora erdélyi műveltségének kitűnő ismerője. Ötvenedik 
születésnapján írta róla Lászlóffy Aladár: „Veress Dániel neve és munkássága nem 
regionális értelemben, de elszakíthatatlan szülőföldje mai arculatától. Köszönthetjük 
benne is, ahogy megvalósítja kis Európáját odahaza, és a nagyvilág impulzusaiból is a 
magunkét igyekszik gyűjteni...” /(Cseke Gábor): In memoriam Veress Dániel. = Ro- 
mániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 2./ 

Orbán János Dénes költő, az Erdélyi Híradó Kiadó igazgatója nemrég vette át Buda- 
pesten a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának rangos kitüntetését, a József 
Attila-díjat. /Nagyálmos Ildikó: Orbán János Dénes József Attila-díjat kapott. = Ud- 
varhelyi Híradó (Székelyudvarhely), ápr. 3./ 

Budapesten április 3-án megnyílt a Csángó Koordinációs Iroda a Magyar Máltai Sze- 
retetszolgálat támogatásával. A most megnyílt irodát az Európa a Csángókért Alapít- 
vány működteti. Céljai között a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
V. Kronológiák, dokumentumok  Közéleti krónika, 2002 

388   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

csángó fiatalok összetartását és erkölcsi támogatását, valamint a tanulmányaikat 
befejezőknek a szülőföldre történő visszatérésben nyújtott segítséget jelölték meg. 
/Csángó koordinációs iroda nyílt. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 5./ 

A Váradi Biblia nyomtatójának, Szenczi Kertész Ábrahámnak nevét viseli az a nagy- 
váradi sajtóház és nyomda, amelyet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
nyitott anyaországi támogatással. Szabó Tibor, a HTMH elnöke avatóbeszédében a 
sajtóház további támogatását ígérte. A sajtóházban nyomda és a Partiumi Közlöny és 
a Harangszó mellett helyet kap a Kárpát-medencei tudósítói hálózat fiókja, amely a 
Duna TV, a Magyar Televízió, a bukaresti és a kolozsvári magyar stúdiók tudósítói- 
ból áll. Az eseményt könyvbemutatókkal köszöntötték. A nagyváradi regionális sajtó- 
ház a harmadik a marosvásárhelyi és a kolozsvári után. /(Balla Tünde): A tények be- 
széljenek. Sajtóház nyílt Nagyváradon a magyar kormány támogatásával. = Romániai 
Magyar Szó (Bukarest), ápr. 6./ 

Április 6-án Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában tartott záróünnepséggel ér véget az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya által az 
orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti tudományok aktuális kérdéseiről szervezett kong- 
resszus. /Ma zárul az EME-kongresszus. = Népújság (Marosvásárhely), ápr. 6./ 

Április 6-án felavatták Besztercén a Magyar Házat. Az impozáns épület a megye ma- 
gyarsága 12 éves kitartásának, összetartásának és közös munkájának eredménye. Bá- 
lint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője ünnepi be- 
szédében meleg szavakkal biztatta a megye magyarságát. /Szabó Csaba: Közösségi ün- 
nepek Besztercén. Átadták az RMPSZ-életműdíjakat. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 8./ 

Hatszázan vettek részt április 6-án a Csíkcsicsóban tartott felcsíki egyházi kórusok 
találkozóján, 17 faluból étkeztek a résztvevők. /Egyházi Kórustalálkozó Csicsóban. 
= Hargita Népe (Csíkszereda), ápr. 8./ 

Arad megyében református templomot szenteltek a Mosóczy-telepen és Angyalkú- 
ton, katolikus ifjúsági házat Kisjenőn, Caritas otthont Gájban, Máltai házat mozgás- 
sérültek számára Kisiratoson, római katolikus kápolnát Tornyán, a Mária-kút mellett. 
És szobrot emeltek Pécskán az egyik legnagyobb kultúrpolitikusnak, Klebelsberg 
Kunónak, illetve Zerinden a Körösköz legnagyobb költőjének, Glosz Lajosnak. Az 
elmúlt évtizedben emléktáblát lepleztek le Arad megyében Kerekes Ferenc, Tóth 
Árpád, Lóczy Lajos, Znorovszky Attila, Ormós Zsigmond, Kálmány Lajos, Klebels- 
berg Kunó, Godó Mihály atya tiszteletére. Épül a gáji és borosjenői református 
templom. /Ujj János: A templomépítés időszaka. = Nyugati Jelen (Arad), ápr. 10./ 

Április 14-én Vajdahunyadon Petőfi-szobrot avattak, a bronz mellszobor Balázs Tibor 
képzőművész munkája. A szoboravatást egy szórványban élő maroknyi közösség tel- 
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jesen önerőből rendezett meg. /Gáspár-Barra Réka: Ami örök, azt nézem én, a szel- 
lemet. Petőfi-szobrot avattak Vajdahunyadon. = Nyugati Jelen (Arad), ápr. 15./ 

50 meghívott volt jelen a hétvégén Besztercén a II. Ifjúsági Szórványtalálkozón. A 
tavaly márciusban először megszervezett rendezvényt ezúttal a Besztercei Magyar 
Diáktanács és a besztercei MADISZ közösen szervezte. 14 diáktanács és 4 ifjúsági 
szervezet képviseltette magát a háromnapos eseményen. /Borsos Lehel: Élénk ér- 
deklődés az ifjúsági szórványtalálkozón. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 16./ 

Április elején Kovászna városban és a közigazgatásilag hozzá tartozó szülőfaluban, 
Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándor halálának 160. évfordulójára emlékeztek. A 
Kőrösi Csoma-napok egyik főszervezője, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 
Egyesület elnöke, Gazda József visszaemlékezett: egyik legfontosabb rendezvényük, 
az első, az 1992-es volt, ekkor a tudós halálának 150. évfordulójára emlékeztek az 
akkori, vendégként jelen levő magyar kormányküldöttséggel. /Kristály Lehel: Kőrösi 
Csoma tekintélye. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), ápr. 16./ 

Április 13-án tartotta a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége éves küldöttgyű- 
lését Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. A küldöttek elfogadták az RMPSZ 
2002–2005. közötti programját. A sajtótájékoztatón az RMPSZ országos vezetősége 
beszámolt arról, hogy idén tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Bolyai Nyári 
Akadémia. /(Daczó Dénes): RMPSZ küldöttgyűlés. = Romániai Magyar Szó (Buka- 
rest), ápr. 17./ 

Április 13-án Székelyudvarhelyen zajlott az Romániai Magyar Gazdák Egyesülete 
''RMGE/ ötödik Agrofórum rendezvénye. A fórumon több mint 80 érdeklődő vett 
részt Erdély valamennyi megyéjéből. /Barazsuly Emil: Erdélyi magyar gazdák fóruma 
Az RMDSZ-honatyák a kormányhoz továbbítják a kéréseket. = Szabadság 
(Kolozsvár), ápr. 17./ 

Romániában valamivel több mint 187 ezer általános és középiskolás diák tanult az el- 
múlt évben magyar tannyelvű iskolákban, illetve tagozatokon – közölte Lászlófy Pál, a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke. Az 1992-es nép- 
számlálás adatai szerint Románia magyar nemzetiségű lakosainak aránya az összlakos- 
ságon belül 7,8 százalékot tett ki. A magyar tannyelvű oktatásban résztvevő általános 
és középiskolai diákok aránya ugyanakkor 4,7 százalék. A most rögzített adatok a 
magyar tannyelven tanuló diákok arányának csökkenő tendenciáját vetítik előre az 
egyetem előtti közoktatásban. A vizsgált évben hivatalos becslések szerint valamivel 
több mint 40 ezer kisgyermek járt magyar óvodába. Az általános iskola elemi tagoza- 
tán a magyar tanulók száma valamivel kevesebb mint 55 ezer volt. Az általános iskola 
V-VIII osztályaiban 58 ezer magyar diák tanult. A középiskolákban magyar tannyel- 
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vű oktatásban 26 ezer diák vett részt, szakmunkásképzés közel 6 ezer, úgynevezett 
posztliceális képzés valamivel több, mint 2 ezer tanuló számára történt magyar nyel- 
ven. A magyarul tanító pedagógusok száma 14 948 volt. /Adatok a magyar tannyelvű 
oktatásról. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 20./ 

Súlyos betegségben elhunyt Reizer Pál szatmári megyés püspök /Túrterebes, 1943. jan.  
6. – Szatmárnémeti, 2002. ápr. 18./. 1990. május 1-én szentelték püspökké, előzőleg 
Máramarosszigeten volt plébános. Számos szociális-karitatív létesítmény született meg 
főpásztori munkássága ideje alatt. /Fodor György: Elhunyt Reizer Pál megyés püs- 
pök. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 23./ 
Április 20-án Tasnádon felavatták a város szülöttének, Keresztessy Sámuel iparmű- 
vésznek és festőművésznek a mellszobrát, Balogh József alkotását. A szobor a refor- 
mátus templom előterében kapott helyet. Keresztessy Sámuel /sz. Tasnád, 1893./ 
iparművészként az 1930-as években élte fénykorát, amikor munkái a londoni, párizsi, 
római, New York-i világkiállításokon arattak nagy sikert. Az 1950-es évek elején rajz- 
tanárként tevékenykedett. Nevezetes munkái Kolozsváron, Zilahon, Nagybányán, 
Marosvásárhelyen, Mikolán, Szilágycsehben és más helyeken találhatók. 1974-ben, 81 
éves korában hunyt el. A helyi múzeumban Keresztessy Sámuel munkáiból /festmé- 
nyei, grafikái, iparművészeti alkotásai, intarziái, fafaragásai/ nyílt kiállítás. /Királ 
György: Keresztessy Sámuel mellszobrot avattak Tasnádon. = Romániai Magyar Szó 
(Bukarest), ápr. 24./ 

A Temesváron tanuló fiatal magyar képzőművészek kiállításának megnyitója a VII. 
Bánsági Magyar Napok nyitórendezvénye is volt. /Főiskolás képzőművészek tárlata. 
= Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 27./ 

Halálának 300. évfordulóján emlékeztek Misztótfalusi Kis Miklósra Kolozsváron áp- 
rilis 26–28-a között. A rendezvény három védnöke dr. Hámori József és Jakó Zsig- 
mond akadémikus, illetve Molnár József müncheni irodalomtörténész volt. A rendez- 
vénysorozat emlékkonferenciával kezdődött, majd a Romániai Református Egyház 
Zsinatának Misztótfaluban szervezett ünnepi ülésével zárult. /Kónya Klára „Kitép- 
ték szárnyamat, hogy jobban repülhessek”. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 29./ 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 1992 óta minden évben 
megrendezi az Országos Gépész Találkozót. Az elsőt Székelyudvarhelyen rendezték, 
és az idei – április 25–28. között – tizedik találkozót szintén Udvarhelyen, a Modern 
Üzleti Tudományok Főiskoláján. A konferenciák legfontosabb célkitűzése a magyar 
műszaki nyelv ápolása, fejlesztése és a romániai magyar szakemberek közti összefo- 
gás erősítése. 1995 óta minden évben kiosztják a Főgépész-díjat. A tavaly Kolozsvá- 
ron rendezett találkozón Székelyudvarhelyről Péter Péter, a Matplast vezetője része- 
sült ebben a díjban. Idén a Főgépész-díjat a kolozsvári dr. Pálffy Károly és dr. Halmai 
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Attila kapta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről. /Bágyi Bencze 
Jakab: X. Országos Gépész Találkozó. = Hargita Népe (Csíkszereda), ápr. 29./ 

Kitartó szervezési munka után került sor április 27-én a Partiumi Magyar Napok első 
kimagasló eseményére, a Tavaszi Művészbálra, Szatmárnémetiben. A Kolozsvári Ma- 
gyar Opera művészei és a helyi Harag György Társulat művészei után a Fátyol Rudolf 
vezette Consonantia kamaraegyüttes aratott nagy sikert. /Sikeres volt a Tavaszi Mű- 
vészbál. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), ápr. 29./ 

Nagyváradon megkezdődött a jubileumi Varadinum. Dr. Paskai László bíboros prí- 
más Budapest-Esztergomi érsek Nagyvárad vendégeként április 28-án a Varadinum 
nyitó szentmiséjét celebrálta és szentbeszédet mondott. Szent László király hermáját 
egyházi és világi notabilitások, s több ezer zarándok fogta közre, a püspöki palota 
előtti téren vonult az ünneplő sereg. Három jelentősége volt az idei, tizedik Varadi- 
numot megnyitó szentmisének – hívta föl a figyelmet Tempfli József nagyváradi ró- 
mai katolikus megyés püspök: 1942. május 3-án, 60 esztendeje érkezett meg Nagyvá- 
radra a vonat, amely egy nagyszabású emlékünnepségre hozta el a Szent Jobbot. Má- 
sodsorban tíz esztendeje szerveztek először Varadinum ünnepséget Szent László 
király tiszteletére, végül 12 éve szentelték püspökké Tempfli Józsefet. /(Balla Tünde: 
Megkezdődött a jubileumi Varadinum. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 30./ 

Nagybányán április 26-án volt a Németh László Napok zárórendezvénye, a helyi Né- 
meth László Gimnázium rendezésében. Az író nevét viselő középiskola előadását 
teltházas közönség jutalmazta a színházban. A színház előcsarnokában Vánk Sándor: 
Nagybányai magyar nyelvű közoktatás a XX. század forgatagában című kiadványát 
mutatták be. Az „Erdély kiváló fejedelmei és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadság- 
harc” c. történelmi vetélkedőre a színház nagytermében került sor. /(vásárhelyi): 
Könyvbemutató és vetélkedő. Németh László Napok – a minőség jegyében. = Bá- 
nyavidéki Új Szó (Nagybánya), máj. 3./ 

A Kölcsey Ferenc Alapítvány /Szatmárnémeti/ szervezésében május 2. és 4. között a 
Kölcsey Főgimnázium ad otthont a X. Országos Diákszínjátszó Fesztiválnak (ODIF). 
A fesztiválra 19 középiskolából összesen 20 csapat érkezett. /(anikó): Jubileumi or- 
szágos diákszínjátszó fesztivál Szatmárnémetiben. = Szatmári Friss Újság (Szatmár- 
németi), máj. 3./ 

Az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (EMCSZA) május 3-4-én Kolozs- 
váron megszervezte a romániai magyar civil szervezetek tanácskozását. A IV. Civil 
Fórum 2002 A civil társadalom és az önépítkező intézményfejlesztés témájára össz- 
pontosított. Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályve- 
zetője a magyarországi országgyűlési választások eredményei nyomán kialakult bizal- 
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matlan hangulat eloszlatására elmondta: a magyar kedvezménytörvényt politikai beál- 
lítottságtól függetlenül mindenki elfogadta, nem annak tartalmáról, csak megvalósítási 
módszeréről folyt és tart a vita. Április 29-i adatok szerint a környező országokban 
összesen 333 329-en kértek magyar igazolványt (közülük 169 ezren Romániából), és 
3700-an hozzátartozói igazolványt. /Ördög I. Béla: Lezajlott a IV. Civil Fórum 2002. 
= Szabadság (Kolozsvár), máj. 7./ 

Május 4-én került sor a körösfői Ríszegen a 13. Ríszegtetői ifjúsági majálisra. A nép- 
dalvetélkedőre közel ötven gyermek jelentkezett. A zentai citera zenekar lépett fel, 
majd a zsoboki néptánccsoport. A Kós Károly Egyesület elnöke, Szrága Zoltán bán- 
ffyhunyadi egyetemista elmondta, hogy társaival idén januárban vették át az egyesület 
vezetését. /Valkai Krisztina: 13. Ríszegtetői ifjúsági majális. = Szabadság (Kolozs- 
vár), máj. 7./ 

Május 6-án Kézdivásárhelyen dr. Jakubinyi György érsek felszentelte az eredeti for- 
májában újjáépített kápolnát. Bodó Imre kézdiorbai-széki főesperes köszönetet mon- 
dott mindazoknak, akik hozzájárultak az 1974-ben lebontott kápolna újraépítéséhez. 
/Iochom István: Kápolnaszentelés Kézdivásárhelyen. = Háromszék (Sepsiszent- 
györgy), máj. 7./ 

Szatmárnémetiben a X. Országos Diákszínjátszó Fesztiválra benevezett csapatok két 
napig zajló előadás-sorozata után május 4-én, a díjkiosztás előtt kerekasztalbeszélge- 
tés volt a Kölcsey Ferenc Főgimnázium dísztermében. A jubileumi diákszínjátszó 
fesztivál győztes csapata a brassói Áprily Lajos Líceum Grimasz Színjátszó Csoportja 
lett. /Elek Anikó: A brassói Grimasz Színjátszó Csoport lett a jubileumi országos 
diákszínjátszó fesztivál győztese. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), máj. 7./ 

Gyergyószentmiklóson május 4-én került sor a 14. alkalommal megtartott vándor kó- 
rustalálkozóra, amikor 500 fiatal énekelt. 11 iskola énekkara mutatkozott be osztatlan 
sikerrel. Először 1935-ben, 1936-ban, majd 1981-ben volt kórustalálkozó. Az igazi 
újjáéledés 1992-ben történt, amikor Gyergyószentmiklóson Pál Ibolya zenetanárnő 
felélesztette a vándortalálkozó gondolatát. /Bajna György: Gyermekkórusok találko- 
zója. = Hargita Népe (Csíkszereda), máj. 7./ 

1990. tavaszán indult a Kelet-Nyugat, de néhány év múlva megszűnt a rendszeres 
megjelenése, Nagyvárad ismét kulturális folyóirat nélkül maradt mostanáig. Közössé- 
gi összefogásként jelent meg április utolsó napjaiban a Várad című irodalmi, művé- 
szeti, társadalmi, tudományos negyedévi periodika első száma, a Nagyváradi Ady 
Társaság kiadásában. A Várad második száma júniusra várható. /Feltámadás? Újjá- 
születés? = Erdélyi Napló (Nagyvárad), máj. 7./ 
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A Székely Károly Szakközépiskolában /Csíkszereda/ működő Nagybükki Néprajzi 
Társaság Burus János körvezető tanár irányításával idén is megtartotta tudományos 
ülésszakát, amelyre 20 kisdolgozatot készítettek a diákok vallási néprajz, helytörténet- 
helyismeret, népszokások, műemlékek, népi kismesterségek stb. témakörből. /Sipos 
Gábor, Csíkszereda: Tudományos ülésszak és vetélkedő. = Hargita Népe (Csíkszere- 
da), máj. 8./ 

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepli Székelyudvarhelyen, május 11-én Románia 
első magyar nyelvű népszínháza. Huszonöt éves lenne, ha létezne még, a székelyud- 
varhelyi Népszínház. 1977 májusában volt a nyitó előadása, Kovács Levente vezeté- 
sével. A Népszínház 15 évig létezett, az első tíz évben az „igazi” színházakat megszé- 
gyenítő repertoárral dolgozott. Évente átlag négy bemutatója volt, ezek csaknem fele 
ősbemutató. Az udvarhelyi Népszínház fizetett alkalmazott nélkül működött. /Bot- 
házi Mária: Volt egyszer egy Népszínház. = Krónika (Kolozsvár), máj. 8./ 

Az aradi 13 mártírtábornok emlékoszlopát május 4-éről 5-ére virradóra ismeretlen 
tettesek festékkel leöntöttek, ürülékkel bemázolták és obszcén szavakat írták rá. Ezen- 
túl az emlékművet a polgárőrség és a rendőrség fogja őrizni. /RMDSZ Tájékoztató, 
máj. 8. – 2198. sz./ 

Elhunyt dr. Zágoni Albu Zoltán /Marosludas, 1934. júl. 19. – Bukarest, 2002. máj.  
5./, a bukaresti Calvineum egyházközség vezető lelkipásztora, aki 28 évig töltötte be 
ezt a tisztséget. 1974-ben nevezték ki a bukaresti református egyház vezetőlelké- 
szének. A lelkész megkezdte Bukarest református közösségének feltérképezését, több 
mint 400 családot látogatott meg az első esztendőben. Zágoni Albu Zoltán kezdemé- 
nyezésére 1991-ben újraalakult az 1930-as években erdélyi egyetemisták által létreho- 
zott Koós Ferenc Művelődési Kör. A Koós Ferenc Kör a bukaresti magyar értelmi- 
ség műhelye. /Az RMDSZ Bukaresti Területi Szervezete: In memoriam Dr. Zágoni 
Albu Zoltán. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 10./ 

Lezajlott Erdőcsinádon a IX. Gyöngykoszorú találkozó, amit erdőcsinádi csodaként 
emlegetnek. A találkozó előtt hónapokkal megkezdődik a készülődés. Az asszonyok 
szendvicset, ebédet, vacsorát készítettek a messziről érkező vendégeknek. /Szabó 
Rozália, Erdőcsinád: Az erdőcsinádi csoda. = Népújság (Marosvásárhely), máj. 14./ 
Május 15-én kezdődött Nagyváradon Középen a színész címmel a Kárpát-medencei 
Stúdiószínházak Fesztiválja. A négynaposra tervezett rendezvényt a Nagyváradi Kiss 
Stúdió Alapítvány szervezte meg. Az előadások közötti időszakban szakemberek és a 
közönség részvételével színházi kollokviumokat tartanak. /(M. Józsa Tímea): Közé- 
pen a Színész. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 16./ 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humán 
Tudományok Karán működő öt szak ideiglenes működését jóváhagyta a kormány – 
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erősítette meg dr. Hollanda Dénes egyetemi tanár, a kar dékánja. A már működő pe- 
dagógia-szociálpedagógia, informatika, mechatronika, számítástechnika és automa- 
tizálás szakokra az idén nyáron is meghirdetik a felvételi vizsgát. Hollanda professzor 
beszámolt arról, hogy további új szakokkal gazdagodik a marosvásárhelyi kar. Első- 
sorban az ötéves időtartamú kertészmérnöki képzésről van szó, amelynek ideiglenes 
akkreditálása folyamatban van. /(bodolai): Bővül a Sapientia. Kedvezően vélemé- 
nyezték a kertészmérnöki szakot. = Népújság (Marosvásárhely), máj. 18./ 

A Csíki Játékszín megalakulása óta a harmadik évadban jár. Parászka Miklós igazgató, 
művészeti vezető leszögezte: a legnagyobb elégtétel, hogy három év óta fokozatosan 
nő az előadások nézettsége, a bérletesek száma 5000-nél többre tehető. Sikerült fel- 
szerelni a színházat. Jelenleg tizenhat fős a színészlétszám. A társulat eljutott a szór- 
ványvidékekre is előadásaival, így Brassóba és Fogarasra, illetve ezek környékére. 
/Forró Miklós: Beszélgetés Parászka Miklós színházigazgatóval. = Romániai Magyar 
Szó (Bukarest), máj. 18./ 

Május 18-án, pünkösd szombatján volt a csíksomlyói búcsú, melyen – hasonlóan az 
előző évekhez közel 300 ezer ember vesz részt. Az idei búcsú jelmondata: Töreked- 
jetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet! Jakubinyi György gyu- 
lafehérvári érsek emlékeztetett arra, hogy Szent István király volt az első, aki népét és 
országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta. A csíksomlyói ünnepi szentmisét közvetítet- 
te a Duna Televízió, és az idén először az interneten keresztül a világ bármely pont- 
ján is élőben volt hallható. Ezt követően passiójáték volt. /A béke kötelékével a lelki 
egységért. Háromszázezren zarándokoltak az idén Csíksomlyóra. = Szabadság (Ko- 
lozsvár), máj. 20./ Az ünnepi mise előtt tíz perccel a búcsú résztvevői csodával hatá- 
ros jelenségnek lehettek tanúi: a felhőtlen égbolton a napot glóriaszerű fénykoszorú 
vette körül. A jelenségre az oltár mikrofonjától hívták fel a figyelmet: „Magyarok, 
nézzetek az égre, Isten áldása rajtunk van” – hangzott a mikrofontól, s így több 
százezren láthatták a csodálatos jelenséget. /Bodor János: Pünkösdi búcsú Csíksom- 
lyón. Isten áldása a magyarokon. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), máj. 20./ 

Szászrégenben május 18-án kórustalálkozó volt, immár a tizenegyedik. Évtizeddel ez- 
előtt még álmodni sem mertek volna arról, hogy Szászrégen főterén ünnepélyes ma- 
gyarok bontsanak szalagos zászlót. „Zengjen hálaének” volt a Felső-Maros menti kó- 
rustalálkozó címe. Idén tizenöt kórus jelent meg a találkozón. /Lokodi Imre: Szászré- 
genben zenghet hálaének! = Népújság (Marosvásárhely), máj. 21./ 

Egerben tartják a határon túli bábszínházak találkozóját, melyen 6-6 határon túli, illet- 
ve magyarországi bábegyüttes, valamint egy tengeren túli csoport vesz részt. Erdély- 
ből érkezett a kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia, illetve a temesvári Csiky 
Gergely Színház bábcsoportja, Szlovákiából a rozsnyói Meseszínház, Kárpátaljáról a 
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Lutski Volinszki Bábszínház és az ungvári Területi Bábszínház együttese, Délvidéket 
a Szabadkai Gyermekszínház, az amerikai magyarságot pedig a New York-i Magyar 
Színház társulata képviseli a bábfesztiválon. /Határon túli bábszínházak találkozója 
Egerben. = Népújság (Marosvásárhely), máj. 22./ 

A gyergyószentmiklósi népfőiskolai mozgalom keretében nyolcadik esztendeje szer- 
vez dr. Garda Dezső történész találkozókat. Más előadók után dr. Kötő József a két 
világháború közötti magyar színházi élet alakulásáról beszélt. Az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület elnöke, dr. Egyed Ákos akadémikus bejelentette, hogy a már működő 
orvosi-gyógyszerészeti fiók mellett megalakult az EME bölcsészet, történelem, nyelv 
szakosztályának gyergyói fiókja is. /Bajna György: Önbizalmunkat erősítő találkozá- 
sok. = Hargita Népe (Csíkszereda), máj. 25./ 

A Kriza János Néprajzi Társaság háromnapos /május 24-26./ rendezvényén, Kolozs- 
váron tisztújító közgyűlést tartottak. Pozsony Ferenc elnök és Gazda Klára alelnök 
megmaradtak tisztségükben, új alelnököt Szabó Árpád Töhötöm fiatal néprajzos sze- 
mélyében választottak. A társaság tagjai a válaszúti Kallós-kúriában Egyéni-közösségi 
átmeneti rítusok című konferencián vettek részt. /Rostás-Péter Emese: Változó ko- 
rok, rítusok. Konferenciát tartottak a hét végén a Kriza János Néprajzi Társaságnál. 
= Krónika (Kolozsvár), máj. 27./ 

Szobrot emeltek májusban Fülöp Áron /Felsőboldogfalva, 1861. márc. 15. – Székely- 
udvarhely, 1920. okt. költőnek Felsőboldogfalván. Tanár volt, 1893-tól a Szat- 
mári Hírlap szerkesztője, 1896-tól a képviselőház könyvtárának munkatársa, 1911–16- 
ban igazgatója volt. A hun-magyar mondakört feldolgozó eposzt (Attila fiai) írt. A 
mellszobor Szabó János szobrászművész és Sántha Csaba öntőmester munkája. /A 
legutolsó lantos. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 27./ 

Fennállásának 110. évfordulóját ünnepelte május 25-én a gyergyószentmiklósi Ipar- 
testületi Dalegylet férfikara. Az ünnepelteket a gyergyószentmiklósi Domokos Pál 
Péter Női Kar köszöntötte. /Bajna György: 110 éves dalárda ünnepe. = Hargita 
Népe (Csíkszereda), máj. 27./ 

Május 16-án kézbe vehették az érdeklődők a Partiumi Keresztény Egyetem (PICE) 
tudományos periodikáját, a Partiumi Egyetemi Szemlét, a 380 oldalas kiadványt. A 
félévente kiadásra kerülő lap a Partiumban élő magyar kutatók és értelmiségiek fó- 
ruma kíván lenni. /(fábián): Szellemi erőtérként kívánnak megnyilvánulni. = Erdélyi 
Napló (Nagyvárad), máj. 28./ 

Első alkalommal rendezte meg a magyartanárok pedagógiai köre Aradon, a Jelen Ház- 
ban a megyei prózamondók versenyét. /Puskel Péter: Szántó György megyei próza- 
mondó verseny. = Nyugat: Jelen (Arad), máj. 29./ 
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Tizenegyedik alkalommal került sor az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE), a Korunk Stúdió, valamint az Anyanyelvi Konferencia által szervezett Sza- 
bédi-napok című rendezvénysorozatra Kolozsváron. Kötő József kifejtette: 1992 óta 
a Szabédi-napok fontos fórummá nőtte ki magát, ahol intézményes jelleggel meg tud- 
ják beszélni dolgaikat. A Házsongárdi temetőben megkoszorúzták Szabédi László sír- 
ját. Emlékező beszédet mondott Fodor Sándor író. /Köllő Katalin: Könyvbemutató 
és koszorúzás a Szabédi-napokon. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 1./ 

Tudomány és önismeret Erdélyben, 1990–2001 címmel első tudományos konferen- 
ciáját tartotta június 1-jén Kolozsváron a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok 
Intézete. Tonk Sándor fejtette ki véleményét a mai erdélyi tudományosság helyzeté- 
ről. Létezik erdélyi, magyar és egyetemes tudományosság, ezt pedig egységben kell 
elfogadni. Tánczos Vilmos, a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézeté- 
ről tartott ismertetőt. Az intézet célja az erdélyi magyar kutatási tevékenység elősegí- 
tése, a magánegyetemi hálózat nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerének kia- 
lakítása. Jelenleg a három színhelyen (Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda) 40 
oktatóval, 14 magánegyetemi hálózati kutatási program bonyolódik le. A külső kuta- 
tási programok száma 50 ezeken 137 személy (zömükben fiatalok) vesz részt. A 
doktori ösztöndíjprogram 57 személyt érint. A Scientia Kiadó eddig összesen 9 
kötetet jelentetett meg. /Ördög I. Béla: Megtartotta első konferenciáját a Kutatási 
Programok Intézete. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 3./ 

Május 31.-június 2. között ünnepelte 380-ik születésnapját a nagyenyedi Bethlen Gá- 
bor Kollégium. Az ünnepség egyik eseménye a második alkalommal megszervezett 
Szórvány Színjátszó Találkozó volt. Több mint 200 fiatal színjátszó jött el Enyedre az 
ország több szórványvidékéről, és háromnapos előadássorozat keretén belül mutatták 
be produkcióikat. Képviselve volt a találkozón Temesvár, Lupény, Vulkán, Gyulafe- 
hérvár, Bethlenszentmiklós, Igazfalva, Magyarlapád, Felvinc, Marosújvár, Magyar- 
bece és Nagyenyed. /Balog István: Bethlen-napok Nagyenyeden. = Nyugati Jelen 
(Arad), jún. 4./ 

Június 1-jén Székelykeresztúron a Tanulók Klubja szervezésében tartották meg a diá- 
koknak szervezett, nemzetközi rangra is emelkedett sóskúti fesztivált. E rendezvényt 
néhai Gálfalvi Sándor tanár javaslatára 1972 óta minden évben megtartják. A fesztivál 
célja lehetőséget biztosítani a városi és vidéki iskolák kis műkedvelőinek, hogy amit a 
helyi folklórból megmentettek, azt egy seregszemlén bemutathassák. Évek óta több 
magyarországi iskola műkedvelői is jelen vannak a fesztiválon. /László Miklós: 30. 
Nemzetközi Sóskút-fesztivál. = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), jún. 5./ 

Június 4-én Szatmárnémetiben, a Scheffler János Pasztorációs Központban, a triano- 
ni békeszerződés 82. évfordulóján, megemlékezést szervezett a Magyar Ifjúsági Kez- 
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deményezés /MIK/ és a Szilágyi Domokos Irodalmi Kör. Versekből, a magyar fáj- 
dalom verseiből válogattak. /E. Gy.: A trianoni békeszerződésre emlékezett a MIK. 
= Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), jún. 6./ 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Építéstudományi Szakosztálya 
immár másodszor szervezte meg június 7-8-án a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi 
Házban rangos szakmai konferenciáját. Az első napon a konferencia résztvevői él- 
ménygazdag tanulmányi kirándulást tettek, másnap a konferencia keretében több 
mint 30 tudományos előadást hallgathattak meg, valamint cégekkel ismerkedhettek. 
/Hecser Zoltán: Építéstudományi konferencia. Népes részvétel, színvonalas érteke- 
zések. = Hargita Népe (Csíkszereda), jún. 10./ 

Június 8-án honvédszobrot avattak Csíkdánfalván. Sánta Csaba szovátai szobrászmű- 
vész alkotása sikeres pályázat révén készült el, emléket állítva az 1848-as szabadság- 
harcban elesett 63 csíkdánfalvi hősnek. Garda Dezső történész ünnepi beszédében 
méltatta a székely szabadsághősök szerepét. Az ünnepségen fellépett a csíkdánfalvi 
hatvantagú vegyes kórus is. /Kristó Tibor: Honvédszobor Csíkdánfalván. = Hargita 
Népe (Csíkszereda), jún. 10./ 

Június 8-án Kézdivásárhelyen a Céhtörténeti Múzeumban az intézmény fennállásá- 
nak 30. évfordulójára emlékeztek, amit a Mezőváros és vidéke című tudományos 
konferencia követett. A rendezvényt Dimény Attila, a múzeum vezetője nyitotta 
meg. Haszmann Pál egy évig, Jánó Mihály pedig tizenegy évig volt a kézdivásárhelyi 
múzeum munkatársa. Incze László ny. főmuzeológus azt hangsúlyozta, hogy a mú- 
zeum megszületése nem az ő érdeme, az közös munkával született, a város akkori 
vezetői, Sylvester Lajos, a megyei művelődési tanács akkori elnöke, Király Károly 
akkori megyei első titkár és sok névtelen adományozó nélkül a múzeum nem jöhetett 
volna létre. /Iochom István: A múzeum születésnapja. = Háromszék (Sepsiszent- 
györgy), jún. 10./ 

A Szentlászló nevű Kárpát-medencei települések kétnapos találkozója kezdődött jú- 
nius 8-án a Zalaszentlászlón, tíz község – köztük erdélyiek és horvátországiak – ön- 
kormányzati küldöttségeinek részvételével. A Szentlászló nevű települések együvé 
tartozásuk és a szolidaritás legnemesebb példáját a délszláv háborúban lerombolt 
horvátországi Szentlászló újjáépítéséhez nyújtott segítséggel mutatták – idézte fel a 
közeli múltat Pozsgay Imre. /Szentlászló nevű települések találkozója. = Népújság 
(Marosvásárhely), jún. 10./ 

A Szilágy Társaság és a Pro Zilah szervezésében tartották meg a XIII. Szilágysági gye- 
rek vagyok népdalvetélkedőt június 8-án, Zilahon. Bemutatták művészetüket Vajda- 
ságból a bezdáni és a zornbori népdalénekesek is. /Gáspár Attila: (Összekovácsoló erő a 
XIII. Szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedő. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 11./ 
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A nyelv csak élve tündököl címmel nagyszabású szavalóversenyre került sor június 8- 
án Beszterce-Naszód megye legnagyobb szórványközpontjában, Bethlenben. A ver- 
senyre 17 Bethlen-környéki magyar település mintegy 130 elemista diákja nevezett be, 
még olyan falvakból is, ahol csak az idén sikerült újraindítani a magyar oktatást. /Sz. 
Cs.: A nyelv csak élve tündököl. Megmozgatta a környéket a szavalóverseny. = Sza- 
badság (Kolozsvár), jún. 11./ 

Nagymedvésen május 18-án megrendezték a falu szülöttjeinek találkozóját. A falucs- 
ka, jelenlegi 214 lelket számláló – még mindig teljes egészében magyar – lakosságával 
(színromán környezetben), eleven példája a fennmaradásért folyó küzdelemnek, bár 
az utánpótlást csupán 13 óvodás és 9 kisiskolás jelenti. /Bulyovszky Loránd, Maros- 
vásárhely: Falutalálkozó Nagymedvésen. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 13./ 

Június 12-én és 13-án tartotta közgyűlését az Erdélyi Református Egyházkerület Ko- 
lozsváron. Tonk Sándor főgondnok hangsúlyozta, hogy az egyházat gyengítő, rom- 
boló erők felerősödőben vannak: elnéptelenedés, belső ellentétek, hitbeli elbizonyta- 
lanodás, a formális kereszténység terjedése, az egyházat megosztó mozgalmak stb. A 
közgyűlésen felszenteltek huszonnyolc segédlelkészt. Az egyházkerület történetében 
először fordult elő, hogy egy év alatt a lélekszám 10 ezerrel fogyott. /Huszonnyolc 
református lelkészt szenteltek fel. Egyre kevesebben vagyunk. = Szabadság (Kolozs- 
vár), jún. 14./ 

Vetésen Török József kultúrházigazgató falumúzeum megnyitását tervezi, gyűjti a 
régi vasalókat, rokkákat, a helyi történelem és néprajz értékeit. A falumúzeum várha- 
tóan már ezen az őszön megkezdi működését. Török József autodidakta régész Szat- 
márnémeti felé eső részén lévő Árpád–kori település, Gelényes maradványai után ku- 
tat, és úgy néz ki, sikerült kokalizálni a helyet, ahol mindenképp érdemes lenne ásatá- 
sokat folytatni. /Fodor István: Falumúzeumot létesítenek Vetésben. = Szatmári Friss 
Újság (Szatmárnémeti), jún. 20./ 

Június 20-án Kisvárdán megkezdődött a Határon Túli Magyar Színházak XIV. Feszti- 
válja, amelynek keretében június 29-ig öt ország tizenkilenc társulatának művészeit 
láthatják a nézők. A nyitó előadást a szlovákiai Révkomáromi Jókai Színház művészei 
tartották. A tíz napig tartó kulturális seregszemlén összesen huszonkilenc produkciót 
láthatnak a színházkedvelők. Romániából tizenkettő, Jugoszláviából három, Szlová- 
kiából kettő, míg Ukrajnából egy magyar társulat lép fel. A magyarországi teátrumo- 
kat a békéscsabai Jókai Mór Színház képviseli a fesztiválon. /Határon Túli Magyar 
Színházak XIV. Fesztiválja. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 21./ 

Elhunyt Salamon Sándor tanár, írói nevén Sombori Sándor /Barátka, 1920. okt. 4. – 
Sepsiszentgyörgy, 2002. jún. 20./. Évtizedeken át tanított Sepsiszentgyörgyön. /Kó- 
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nya Ádám: Szavával varázsolt. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jún. 22./ Ifjúsági, 
történelmi regényei jelentek meg, önéletrajzi jellegű trilógiája a Zajló esztendők /re- 
gényes krónika/ I. Köd és derengés /1995/, II. A kolozsvári diák /1996/, III. 
Katedra és színpad /1997- Európai Idő, Sepsiszentgyörgy, jún. /. 

Június 23-án elkezdődött Budapesten a határon túli magyar fiatalok találkozója, mely- 
re idén tizennégy országból mintegy hatszáz, a magyar kultúra hagyományait ápoló 
magyar ajkú középiskolást várnak. /Határon túli magyar fiatalok. = Udvarhelyi Hír- 
adó (Székelyudvarhely), jún. 24./ 

Idén hatodszorra rendezték meg a Szejke Szépteremtő Kaláka népművészeti alkotó- 
tábort, amely a Szejke, illetve a II. Hargitai Megyenapok rendezvénysorozat része. A 
Romániai Magyar Népművészeti Szövetség az idén majd egy héten keresztül 68 gye- 
reket tanít varrásra, szövésre, fafaragásra, bútorfestésre, gyöngyfűzésre, viseletkészí- 
tésre, csomózásra, szalmafonásra és egyébre, /(nagyálmos): Népművészeti tábor a 
Szejkén. = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), jún. 24./ 

Június 23-án, vasárnap Kisbácsban tartották a Nádas menti Egyházkórusok Találko- 
zóját. Ezen a kajántói, a szucsági, a mérai és a vistai közösség kórusai vettek részt, 
/(borbély): Nádas menti egyházi kórustalálkozó. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 24./ 

Június 22-én folytatódtak Marosvásárhelyen a Katolikus Napok. Pál-Antal Sándor 
levéltáros beszámolt a marosvásárhelyi katolikus oktatás múltjáról. A Márton Áron 
püspökről szóló irodalom mellett Jakubinyi György érsek írásait, az erdélyi katoliciz- 
mus történetéről készült szépen illusztrált kiadványt /Marton József-Jakabffy Tamás: 
Az erdélyi katolicizmus századai, Gloria, Kolozsvár, 1999/, a Szentek nyomában 
Erdélyben című könyvet, valamint a Sudia Theologica Transylvaniensis folyóirat 
példányait vásárolhatták meg az érdeklődők. Június 23-án, vasárnap leleplezték a 
Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia udvarán a 300 éves marosvásár- 
helyi katolikus oktatásnak emléket állító táblát. /(bodolai): Katolikus Napok. = 
Népújság (Marosvásárhely), jún. 24./ 

A Magyar Örökség-díjban részesítették a hetvenöt éves Beke György írót. Bekének a 
Kárpátokon túli tájakra kalauzoló Magunk keresése című könyve 1972-ben jelent 
meg. Szellemi földrajzának azóta is ez az iránytűje: a magunk keresése. Rokonlélek- 
ként fogadták mindenütt a legkeletibb magyarok világában – miként 1988-as buda- 
pesti kötete, a Csángó passió is tanúsítja. Beke György az enciklopédikus hungaroló- 
gia ismerettárával föltöltődve vállalkozott a valóságfeltárásra. Olyan „egyszemélyes 
intézményt” teremtett maga is Kolozsvárt, amelyik a nemzet szellemi egységének új- 
jáépítését is eredményesen szolgálhatta, írta róla Cseke Péter. Lászlóffy Aladár szerint 
Beke György „szellemi földrajz”-ot művel elsősorban. Budapestre települve sorjáztak 
kötetei (Magyar gondok Erdélyben, 1990; Erdély jelene és jövője, 1991; Egyetlen út 
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az önrendelkezés, 1993; Atlantisz harangoz, 1993; Népek nagy romlása a román ura- 
lom alatt, 1994; Hadiutak Erdélyben, 1994; A nyitrai gróf feláldozása, 1995; Peremvi- 
dékek magyarsága, 1995; Védekező anyanyelv, 1997; Magyar áfium, 1999). Beke most 
már valamennyi kisebbség régióra figyelt a Kárpát-medencében. /Cseke Péter: Beke 
György öt életideje. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 24./ 

Sopron, Budapest, Pusztakamarás után június 21-én Marosvásárhelyen is köszöntöt- 
ték a 75 éves Sütő András Kossuth- és Herder-díjas írót. A pályatársak jókívánságait 
Gálfalvi Görgy, a Látó főszerkesztő-helyettese tolmácsolta, a román tollforgatók ne- 
vében Cornel Moraru, a Vatra folyóirat főszerkesztője mondta el köszöntőjét. Az új- 
ságírók képviseletében Nagy Miklós Kund, továbbá Sebestyén Spielmann Mihály, a 
Teleki Téka vezetője üdvözölte az Anyám könnyű álmot ígér szerzőjét. Köszöntőt 
mondott még Fülöp G. Dénes református lelkész, majd Káli Király István Sütő And- 
rás 75 éves című könyvritkaságnak számító kiadvánnyal ajándékozta meg az ünnepel- 
tet. /(nk): Sütő András köszöntése. = Népújság (Marosvásárhely), jún. 25./ 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási színhelyén kihe- 
lyezett ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföl- 
dön Elnöki Bizottsága. A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságát az- 
zal a céllal hozta létre az MTA, hogy integrálják a határon kívüli magyar tudományos- 
ságot a hazai tudományos életbe – hangsúlyozta Berényi Dénes akadémikus, a testület 
elnöke. Az érdeklődők első alkalommal az interneten élőben követhették a kétnapos 
konferencia munkáját. /MTA bizottsági ülés Csíkszeredában. = Népújság (Marosvá- 
sárhely), jún. 29./ 

Június 29-én a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődött Székelyudvarhelyen a 
36. Szejke Népzene- és Néptáncfesztivál, melyen 15 együttes jelent meg. Az előadá- 
sok után táncházzal, másnap, vasárnap pedig szakmai konferenciával zártak. /Bágyi 
Bencze Jakab: Szejke Népzene- és Táncfesztivál. = Hargita Népe (Csíkszereda), júl. 1./ 

Udvarhelyszéki nyomdák és kiadók a helyismeret szolgálatában témakörben nyílt kiál- 
lítás június 28-án Székelyudvarhelyen. Hermann Gusztáv könyvtárigazgató az udvar- 
helyi kiadók történetét vázolta. Az első nyomdát Becsek Dániel nyitotta meg 1868- 
ban, azóta folytonosan több lap, kiadvány került az udvarhelyiek kezébe. Székelyud- 
varhelyen jelenleg számos kiadó és nyomda működik, amelyek közül a legnagyobb az 
Infopress Rt. A kiállításon jelen volt a városban levő többi kiadó és nyomda, /(nagyál- 
mos): Udvarhelyszéki nyomdák és kiadók. = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), 
júl. 1./ 

Idén tizedik alkalommal szervezik meg a Bolyai Nyári Akadémiát. Július 1-jén a taní- 
tók és óvónők tanfolyamával kezdődtek el a munkálatok Csíkszeredában. A hétvégi 
tömeges, de alacsony hatásfokú továbbképzőket elismerik, míg a Bolyai Nyári Akadé- 
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mia hivatalos továbbképzőként való elismertetéséért még mindig küzdeni kell. /Ta- 
kács Éva: Bolyai Nyári Akadémia. = Hargita Népe (Csíkszereda), júl. 2./ 

Tizenegyedik alkalommal ad otthont a határon túli magyar tanítók nyári továbbkép- 
zésének Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola; az idei 
kurzus július 1-jén kezdődött meg a tanintézetben. Ezúttal 55 általános iskolai magyar 
tanár érkezett a képzésre Kárpátaljáról, a Vajdaságból és Erdélyből. /Határon túli 
magyar tanítók Debrecenben. = Népújság (Marosvásárhely), júl. 2./ 

Nyelvi játékokat, fejtörőket, fafaragást tanulhatnak azok a gyerekek, akik részt vesznek 
az Alsó Kis-Küküllő menti Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (ALKIS) által Ádá- 
moson szervezett szórványtáborban. Az egyhetes táborban 56 községbeli gyermek és 
fiatal vesz részt. A szövetség már második alkalommal rendez sátortábort. /Szór- 
ványtábor Ádámoson. = Népújság (Marosvásárhely), júl. 2./ 

A csíkmadarasi fúvóstalálkozón hat fúvószenekar vett részt. Tekerőpatak, Gyergyóúj- 
falu, Vasláb, Szentkirály, Madéfalva és Csíkmadaras fúvósai szórakoztatták a község 
zenekedvelő lakóit. A rende zvényt a Csíkmadarasi Ifjúsági Fórum szervezte. /Bíró Lász- 
ló, Csíkszereda: Fúvószenekarok Csíkmadarason. = Hargita Népe (Csíkszereda), júl. 3./ 

Mintegy száz érdeklődő jelent meg a Brassói Magyar Fórum (BMF) alakuló gyűlését 
megelőző megbeszélésen július 2-án, a Reménység Házában. A BMF létrejöttét a 
Brassai Társaság, a Reménység Háza Alapítvány és a Brassói Lapok Alapítvány képvi- 
selői kezdeményezték. A BMF célkitűzései között a brassói magyar civil szféra mege- 
rősítése, a brassói magyarságot érintő kérdések felvetése, a brassói magyar művelődé- 
si élet szervezése szerepel. /Petki Judit: Szervezkedik a helyi magyarság. Magyar Fó- 
rum létrehozását tervezik. = Krónika (Kolozsvár), júl. 4./ 

Megnyitotta kapuit a Magyar Gyermekek 10. Világtalálkozója. A Forráshely Egyesület 
és a Forráshely Alapítvány által a magyarországi Csáfordjánosfán megrendezett világ- 
találkozó egész nyáron át tart öt, egymást követő 11 napos turnusban. /Magyar Gyer- 
mekek Világtalálkozója. = Nyugati Jelen (Arad), júl. 5./ 

Az RMDSZ–szel együttműködni kívánó ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjú- 
sági Értekezlet (MIÉRT) július 17–21. között a Maros megyei Nyárádszentmárton- 
ban lévő Lovasfogadóban szervezi meg első Nyári Akadémiáját. A meghívottak kö- 
zött szerepel több román miniszter, a magyarországi meghívottai között szerepel Ma- 
gyar Bálint oktatási miniszter, Jánosi György ifjúsági és sportminiszter, Szabó Vilmos 
politikai államtitkár stb. Nem Tusványos ellenpontja mindez? /(anikó): A Tusványos 
ellenpontja? A MIÉRT Nyárádszentmártonban rendezi meg az I. Nyári Akadémiát. 
= Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), júl. 6./ 
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Tizenkilencedik alkalommal szervezik meg a Hazanéző irodalom- és folklórtábort Ko- 
rondon, a Firtos Művelődési Egylet szervezésében. A résztvevő csapatok Győrből, 
Biharkeresztesről, Kiskunfélegyházáról, Szovátáról, Csíkszeredából, valamint Felvi- 
dékről és Kárpátaljáról érkeznek. /Hazanéző Tábor. = Népújság (Marosvásárhely), 
júl. 9./ 

A Magyarországra áttelepült, de lélekben és munkássága tematikáját illetően mindvé- 
gig nagyon is erdélyinek megmaradt művészettörténész, író, előadóművész, Banner 
Zoltán hetvenéves. Banner Zoltán eddigi mérlege: tizenhat monográfia, a XX. száza- 
di erdélyi magyar művészetről írott összefoglaló munka, az erdélyi fafaragókat és naiv 
művészeket bemutató könyvei, szakcikkei, útirajzai és verseskötetei méltán biztosíta- 
nak számára előkelő helyet a magyar művelődéstörténetben. /Németh Júlia: Banner 
Zoltán köszöntése. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 12./ 

Tíz különböző erdélyi helyszínen július 15-én nyitják meg a Bolyai Nyári Akadémiát. 
A Kárpát-medencei magyar pedagógusok továbbképző fórumának keretében szerve- 
zett 23 tanfolyamon 900 hallgató és 150 előadó vesz részt Erdélyből, a Felvidékről, 
Kárpátaljáról, a Vajdaságból és Magyarországról. A Bolyai Nyári Akadémia szervező- 
je a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A rendezvény költségeit pályázato- 
kon elnyert pénzekből fedezik, így az Akadémia támogatói a magyar oktatási minisz- 
térium, az Apáczai Közalapítvány és a román kormány tájékoztatási minisztériumá- 
nak alárendeltségébe tartozó, etnikumközi kapcsolatokért felelős hivatal. /Ma nyílik a 
Bolyai Nyári Akadémia. = Nyugati Jelen (Arad), júl. 15./ 

Július 17-én a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn megkezdődött a második Er- 
délyi Diáktalálkozó. Már több ezren érkeztek, hely még van. Van nagyszínpad, kis- 
színpad, különböző együttesek fognak koncertezni. /Második Erdélyi Diáktalálkozó 
= Hargita Népe (Csíkszereda), júl. 18./ 

Marosvásárhelyen július 20-án szervezték meg a magyar óvónők szakmai konferen- 
ciáját. A rendezvényen Kovács Júlia, az óvodákért felelős tanfelügyelő nyújtotta át 
Varga Erzsébet nyugalmazott óvónőnek Románia tisztikeresztjét, amelynek adomá- 
nyozásáról még Emil Constantinescu volt államfő döntött. A neves marosvásárhelyi 
pedagógus bábáskodott a tanító- és óvónőképző megszületésénél, és hosszú ideig az 
intézmény aligazgatója volt, s részt vett a kántor-tanítóképző főiskola megalakításánál 
is. /(bodolai): Játékkal, mesével. = Népújság (Marosvásárhely), júl. 22./ 

Az idén első alkalommal a zenét, a táncot és a színházat ötvözte a több évtizedes múlt- 
ra visszatekintő csíkszeredai Régizene Fesztivál. Először lépett fel a szlovákiai Ghy- 
mes együttes. Fellépett továbbá a csíkszeredai Harmónia Kórus és a Csíki Kamaraze- 
nekar, a virágénekeket előadó nagykárolyi Collegium, a marosvásárhelyi Cantuale Vo- 
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kálkvartett, valamint a magyarországi Kecskés Együttes, Magyar hősök és szentek cí- 
mű műsorával. Bemutatta közös, Régi Magyar Táncok címet viselő produkcióját a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a magyarországi Jánosi Együttes. /Kiss 
Edit: Zene, tánc és színház ötvözete. Véget ért a Régizene Fesztivál Csíkszeredában. 
= Krónika (Kolozsvár), júl. 23./ 

Július 24-én zárja kapuját Illyefalván az ötödik Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor, 
melyet az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és Kovászna Megye Tanácsa közösen 
szervezett. A táborozóknak Kiss Jenő, a megyei könyvtár igazgatója mutatta be az 
illyefalvi Séra-kúriában berendezett irodalmi kiállításokat. Kakas Zoltán néprajzkutató 
bemutatta a Beszélő kövek című CD-t, és a kövekhez kötődő mondák, legendák vilá- 
gába kalauzolta hallgatóságát, Kisgyörgy Zoltán helytörténész a háromszéki haran- 
gokról tartott előadást, dr. Péntek János egyetemi tanár az erdélyi nyelvjárásokról, 
Péter Sándor középiskolai tanár helynevekről értekezett, másnap a versértelmezésé 
volt a főszerep, Egyed Emese egyetemi tanár irányításával. /(fekete): Kárpát-meden- 
cei anyanyelvi tábor. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), júl. 24./ 

Július 28-án a Magyar Ház felavatásával kötötték egybe a fehéregyházi Petőfi-ünnep- 
séget. Az egész napos Petőfi-ünnepség a református templomban vette kezdetét. Le- 
leplezték a kiskunfélegyháziak ajándékát, a Petőfi verseit németre fordító Kerbeny 
Kálmán mellszobrát, melyet Krasznai János készített. Az Illyés Alapítvány támoga- 
tásával létesült Magyar Házban többek között könyvtárat indítanának a körülbelül 
nyolcszáz személyt számláló fehéregyházi magyarság számára. /Orbán Zsolt: Egy kor- 
szak lelke. Petőfi-ünnepséget tartottak Fehéregyházán. = Krónika (Kolozsvár), júl. 29./ 

Július 26-27-én ünnepelt Kisiratos. Július 26-án emléktáblát állítottak a falu neves 
szülötte, P. Godó Mihály jezsuita atya szülőházán. P. Godó Mihály volt az összekö- 
tője a háború utáni évek két nagy magyar püspökének, Mindszenty József bíborosnak 
és Márton Áronnak. Godó 18 évet ült börtönben. Könyves találkozót tartottak a mű- 
velődési otthonban, amelyen Beke György, Sarusi Mihály, a családjával Kisiratoshoz 
kötődő magyarországi író és dr. Kovách Géza aradi történész olvastak fel műveikből. 
/Bereczki Károly: Faluünnep Kisiratoson. = Nyugati Jelen (Arad), júl. 29./ 

Ezekben a napokban tartják Rétyen a fúvóstábort. Az immáron tizedik alkalommal 
tartott országos találkozón a gyermekek a hangszerek titkaival ismerkednek a szakma 
legjelesebb mestereinek irányításával. Romániában egyedül Rétyen tartanak ilyen fúvós- 
táborokat. Itthonról és Magyarországról 29 helységből 170 gyermek és 30 szakmabeli 
tanár jött el idén a rétyi Kováts András Fúvósegyesület táborába. A rétyi fúvószene 
atyja, Kelemen Antal tanár, a Romániai Magyar Dalosszövetség alelnöke a fúvósmoz- 
galom utánpótlása szempontjából tartja fontosnak a tábort. /(benkő): Fúvóstábor Ré- 
tyen. Készül az utánpótlás. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), aug. 3./ 
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Néptáncgálával kezdődött augusztus 2-án a Szamosújvár melletti Kérőfürdőn megren- 
dezett Erdélyi Sokadalom. Augusztus 3-án erdélyi magyar gyermeknéptánc fesztiválra 
került sor, tizennégy gyermekcsoport lépett fel. Délután Kis-Szamos menti Értelmi- 
ségi Találkozó címmel kerekasztal-beszélgetés kezdődött, a szórványmagyarság gond- 
jai kerültek terítékre. /Köllő Katalin: Erdélyi Sokadalom a szórványvidékekért. = Sza- 
badság (Kolozsvár), aug. 5 / 

Augusztus 3-án Holtmaroson felavatták Wass Albert szobrát. Alkotója, Kolozsy Sán- 
dor szobrászművész /sz. Kolozsvár, 1938/ Ausztráliában él, Wass Albertet szemé- 
lyesen ismerte. Most rendezik a hetedik Gyöngykoszorút Holtmaroson. 1996-tól 
minden nyáron eljönnek Érmihályfalváról a Nyíló Akác táncosai, de más falvakból is 
jöttek néptáncosok. /Bölöni Domokos: Muzsikás, táncos vasárnap Holtmaroson. = 
Népújság (Marosvásárhely), aug. 6./ 

A negyedik Egyetemes Unitárius Találkozót tartották augusztus 10-én a Székelyud- 
varhely melletti Szejkefürdőn. Nagyszámú unitárius érkezett Magyarországról, az 
Egyesült Államokból, Kanadából és több európai országból a találkozóra. Székely 
ruhás lovasok hozták a millenniumi zászlót, valamint az unitáriusok zászlaját. /Ko- 
vács Attila: Unitáriusok Szejkefürdőn. = Nyugati Jelen (Arad), aug. 12./ 

Augusztus 10. és 15. között első ízben tartják a Kárpát-medencei Nyári Egyetemet 
Nagyváradon, hagyományteremtő szándékkal, a Temesvári Magyar Diákszervezet, a 
magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Partiumi Ke- 
resztény Egyetem Diákszervezete szervezésében. A rendezvénysorozatra Magyaror- 
szágról, Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból is érkeztek fiatalok, mintegy 150- 
en. /(Balla Tünde): Nagyváradon az első Kárpát-medencei nyári egyetem. = Romá- 
niai Magyar Szó (Bukarest), aug. 15./ 

Dicsőszentmárton alig 195 lelket számláló római katolikus közössége megtartotta a 
Nagyboldogasszony templom búcsúját. Az eseményre elkészült a templom főjavítása. 
Az ünnepi szentmisét dr. Jakubinyi György érsek celebrálta, az eseményen részt vett 
Cornea Vasile polgármester is, aki az ünnepséget követően ígéretet tett, hogy a pol- 
gármesteri hivatal hamarosan átadja a radnóti kastélyt jogos tulajdonosának, a kato- 
likus plébániának. /Búcsú – jó hírrel. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 14./ 

Augusztus 20-án Marossárpatakon a falu főterén felavatják Szent István kőszobrát, 
Miholcsa József szobrászművész alkotását. A nagy király személyiségét a szobor alko- 
tója idézi fel. /Szoboravatás Marossárpatakon. = Népújság (Marosvásárhely), aug. 19./ 

Az Erdély életében kiemelkedő szerepet vállaló történelmi családok leszármazottait 
tömörítő Castellum Alapítvány hetedik alkalommal szervezte éves találkozóját Ger- 
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nyeszegen, tájékozatott Haller Béla, a Castellum Alapítvány elnöke. Idén dr. Vekov 
Károly történész Nemes elit és feladatvállalás Erdélyben címmel értekezett, dr. Tonk 
Sándor egyetemi tanár, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Arisztokrácia 
és iskola Erdély múltjában címmel tartott előadást. /Simon Virág: VII. Castellum-ta- 
lálkozó. A történelmi családok szerepvállalása. = Népújság (Marosvásárhely), aug. 19./ 

Az idén hatodszor tartandó Nagykárolyi Napok /augusztus 23-25./ nagyszínpadán 
hat ismert romániai könnyűzene együttes lép fel. A nyitónapon a sajtósátorban bemu- 
tatják Nagykároly új magyar nyelvű, független közéleti hetilapját: Impressum. Felelős 
szerkesztő Végh Balázs, helyettese Szabó Andrea. /Károly napjai – lapindítással. = 
Erdélyi Napló (Nagyvárad), aug. 20./ 

Augusztus 12-17. között zajlott Szinérváralján a II. Amatőr Színjátszó Tábor. A tá- 
borba a résztvevők hét településről (Nagybánya, Koltó, Magyarlápos, Domokos, 
Kapnikbánya, Rónaszék és Szinérváralja) érkeztek. /(Farkas E. Zoltán): Műkedvelő 
színjátszó tábor Szinérváralján. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 21./ 

Augusztus 21-én zárult a III. bálványosváraljai nemzetközi cserkésztábor. A 10 napos 
rendezvényen hazai, magyarországi és franciaországi cserkészek vettek részt. /Balázs 
Bence: Véget ért a nemzetközi cserkésztábor. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 22./ 

A temesvári Szórvány Alapítvány szervezésében augusztus 17-18-án Szent István 
Emléknapokat tartottak Buziásfürdőn. Bodó Barna, a temesvári Szórvány Alapítvány 
elnöke leszögezte: a találkozó célja a megyebeli, sőt, régióbeli magyar civil szerveze- 
tek és önkormányzati képviselők közötti kapcsolatok építése, Szent István napjának 
közös megünneplése. Ezentúl évről évre megszervezik a Szent István emléknapokat, 
a bánsági magyarság közösségi ünnepeként. /Pataki Zoltán: Szent István Emlékna- 
pok Buziásfürdőn. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 23./ 

A Bihar megyei Jankafalvának 300 éve nem volt saját temploma. Végül augusztus 18- 
án felszentelték az új templomot. Herman M. János hirdetett igét arról szólva, hogy 
Jankafalván megtörténhetett a csoda. /Templomépítők Jankafalván. = Romániai Ma- 
gyar Szó (Bukarest), aug. 23./ 

Magyarózd ünnepelte fennállásának 775. évfordulóját, valamint hagyományossá vált 
találkozóját, amelyet Horváth István (1909–1977) költő, a falu szülöttének szellemi- 
ségében tartottak. A kétnapos esemény augusztus 31-én kezdődött, fórumra került 
sor. /Sándor Boglárka Ágnes: 775 éves a Maros megyei Magyarózd Horváth István 
költőről is megemlékeztek = Szabadság (Kolozsvár), szept. 2./ 

Szeptember 1-jén zárult a marosvásárhelyi Vártemplomban megtartott II. Erdélyi Re- 
formátus Értelmiségi Konferencia. Célja az volt, hogy az értelmiségi bibliakörök egy- 
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éves tevékenységük után megint találkozzanak és megvitassák a legégetőbb kérdése- 
ket. /Véget ért a II. Erdélyi Református Értelmiségi Konferencia. = Népújság (Ma- 
rosvásárhely), szept. 2./ 

Kidén, Erdély egyik legrégibb templomában augusztus 31-én közel hatvan reformá- 
tus presbiter, lelkész gyűlt össze tanácskozásra. Elhangzott, hogy szükség van fegye- 
lemre az egyházon belül, ugyanakkor a presbiterek, lelkészek szeretetteljes odafigye- 
lése nélkül a gyülekezet szétesik, sokan kiválnak az egyházból. /(lukács): Presbiteri 
konferencia a református hitéletről. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 4./ 

Képességvizsgának és útravalót tarisznyálónak minősítette Vida Katalin a hatodik alka- 
lommal megrendezett Tövisháti Napokat megnyitó beszédében. Szilágycseh Műve- 
lődési Házában augusztus 31-én nemcsak a helybéliek jelentek meg, hanem a zilahi, 
szilágysomlyói, kárásztelki civil szervezetek képviselői mellett budapestiek is. Egyed 
Ákos történész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke Kossuth Lajosról beszélt. Pén- 
tek János, a Babes-Bolyai Tudományegyetem tanszékvezető tanára „A tövisháti nyelv- 
járás – múlt és jelen” címmel tartott előadást. /Fejér László: VI. Tövisháti Napok. 
Szülőföld, történelem, anyanyelv. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 5./ 

Szeptember 6-8-a között Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem a házigazdája 
a Magyar Professzorok III. Világtalálkozójának. A szervezetnek januárban 605 tagja 
volt – 342 anyaországi és 263 külföldön élő professzor. A munkabizottsági ülések so- 
rán szó lesz a „visiting” professzori rendszerről is, amelynek célja éppen az erdélyi 
magyar magánegyetemi hálózat megerősítése, ha kell, akár nyugati professzorokkal is. 
/(Pataki Zoltán): Magyar Professzorok III. Világtalálkozója Nagyváradon. = Romá- 
niai Magyar Szó (Bukarest), szept. 6./ 

Szeptember 6-án Aradon megkezdte munkálatait a Partiumi és Bánsági Műemlékvé- 
dő és Emlékhely Bizottság /PBMRB/ VIII. Honismereti konferenciája. A megjelen- 
teket Dukrét Géza, a Bizottság nagyváradi elnöke, a házigazdák részéről Matekovits 
Mária aradi EMKE-elnök üdvözölte. A tavalyi kaplonyi konferencián ítélték oda elő- 
ször a Fényes Elek-díjat. Akkor dr. Kovách Géza volt az első aradi, aki ebben a díj- 
ban részesült. Most egy másik aradi, Pávai Gyula tanár kapta meg az oklevelet és a 
díszes plakettet. /Puskel Péter: VIII. Honismereti konferencia Aradon. = Nyugati 
Jelen (Arad), szept. 7./ 

Immár harmadik alkalommal találkoznak a Kárpát-medencei Keresztúr nevű telepü- 
lések képviselői. A magyarországi és erdélyi /Apátkeresztúr, Csernakeresztúr, Póka- 
keresztúr/ települések küldöttségeit fogadta a találkozó szervező Székelykeresztúr 
városa. Szeptember 6-án a kisváros főterén a mindegyik település elültette a maga 
emlékfáját. A főtéren a vendéglátó küldöttségek kulturális csoportjai, valamint a ven- 
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déglátók adtak ízelítőt sajátos néptánc- és folklórhagyományaikból. /Kristó Tibor: A 
Keresztúr nevű települések 3. találkozója. = Hargita Népe (Csíkszereda), szept. 7./ 

Szeptember 8-án, vasárnap Ady-emlékhelyet avattak Szilágylompérton, Ady Endre 
édesapjának szülőfalujában. Papp Béla irodalomkritikus előadásában kiemelve azt az 
Ady-levelet, amelyben a költő büszkén vallotta, hogy Érmindszent után Lompért a 
második hazája. A templomkertben felállított Ady-mellszobor (Lőrincz Lehel alkotá- 
sa) avatásánál Seres Dénes Szilágy megyei szenátor rámutatott: Lompért igazságtala- 
nul hiányzik az Ady-emlékhely térképről. /Szabó Csaba: Új település az Ady-emlék- 
hely térképen. Ünnep a második hazában. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 9./ 

A Marosvásárhelyi Református Kántortanító-képző Főiskola tízéves hagyománya a 
nyári szünidőben szervezett egyházszolgálati és népismereti tábor. Az elmúlt években 
főként a dél-erdélyi szórványvidékeket látogatták: 2000-ben Fehér, 2001-ben Szeben 
és Brassó megyét. Idén a mozgótábor színhelye Hunyad megye volt. Két éve jelent 
meg az Algyógyi Nyilatkozat, a szórványban szolgáló több mint hatvan lelkipásztor 
és magyar értelmiségi nyilatkozata. Eszerint a szórványvidékeken nagy szükség volna 
kántortanítókra, lelkészekre, magyar népiskolákra. A Böjte Csaba dévai ferences szer- 
zetes által vezetett Szent Ferenc Alapítvány megvásárolta Bethlen Gábor szülőházát 
Marosillyén, és szeretné felújítani a szórványban élő gyermekek részére. Ennek a 
háznak a rendbetételére hívta Böjte Csaba az erdélyi magyar fiatalokat, ide indultak a 
főiskolások. /Bölöni Domokos: Szórványtanítók kellenek! Pusztuló magyarság a 
huszonnegyedik órában. = Népújság (Marosvásárhely), szept. 10./ 

Vízi Imre a mai Báthory Líceum igazgatóhelyettese volt 1990-től nyugdíjazásáig. 1994- 
ben létrehozták a Teodidaktos Alapítványt, a Szent Mihály plébánia védőszárnyai alatt, 
és azóta működik a leánybentlakás, amely 31 diáklánynak nyújt otthont. Kolozsváron 
szeptember 15-én új, 27 férőhelyes fiúbentlakást avatnak, ahova Erdély bármely terü- 
letéről fogadnak olyan diákokat, akik Kolozsváron járnak magyar tannyelvű közép- 
iskolába. /Köllő Katalin: Új fiúbentlakás a Teodidaktos Alapítványnál. Beszélgetés 
Vízi Imre elnökkel. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 11./ 

Tusnádfürdőn szeptember 22-én ünnepség keretében emlékeznek arra, hogy 20 éve 
szentelték fel a kommunista diktatúra nehéz éveiben épített templomot, és hogy a 
Krisztus Világossága című folyóirat 5 éves. A folyóirat főszerkesztője Incze Dénes 
plébános tusnádfürdői plébános. /Évfordulók Tusnádfürfőn. = Vasárnap (Kolozs- 
vár), szept. 15./ 

Szeptember 20-án Gyergyószentmiklóson tudományos rendezvényen emlékeztek az 
1902 szeptemberében tartott csíktusnádi Székely Kongresszus 100. évfordulójára. A 
Székelyföld 2000 Munkacsoport kezdeményezte a tanácskozást. /Bajna György: Szé- 
kelyföldi településtörténet. = Hargita Népe (Csíkszereda), szept. 21./ 
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Szeptember 20-án Csíkszeredában, a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
székházában megkezdődött a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) XI. 
Közgazdász Vándorgyűlése. Bemutatták dr. Vince Mária, a kolozsvári Babes-Bolyai 
Egyetem tanárának Vidék helyzetelemzés /Hargita Kiadó, Csíkszereda/ című köte- 
tét. /Közgazdászok Csíkszeredában. = Hargita Népe (Csíkszereda), szept. 21./ 

Szeptember 20-án kezdődött a IV. Romániai Magyar Bábos Találkozó Kolozsváron. 
Idén 3 ország 9 városából, 3 különböző nyelven játszó társulat találkozott. /Hegyi 
Réka: Álomfelelősök Kolozsváron. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 23./ 

Nagyszalontán szeptember 19-én Kossuth Lajosra emlékeztek. Az ünnepséget Kos- 
suth Lajos bronzszobra előtt a város önkormányzata az Arany János Művelődési 
Egyesülettel közösen szervezte. A helyi magyar házban tudományos értekezések 
idézték meg Kossuth Lajos alakját. A szobornál zajló megemlékezésen a románság 
képviseletében az egyik városi tanácsos méltatta Kossuthot, Tokay György képviselő 
beszélt a magyarságát a történelem viharaiban is megőrző személyiségről, Bálint-Pata- 
ki József, a HTMH elnöke pedig a magyar kormány támogatásáról biztosította a sza- 
lontaiakat és minden összesereglettet. /(Balla Tünde): Nagyszalontán Kossuth Lajos- 
ra emlékeztek. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 24./ 

Szeptember 26-27-én tartotta Magyar nyelvű közoktatás a Kárpát-medencében cím- 
mel VIII. konferenciáját a magyarországi Önfejlesztő Iskolák Egyesülete Sepsiszent- 
györgyön. Korodi Hajnalka, a Sepsiszentgyörgy Pedagógusok Háza igazgatója, a 
RMPSZ megyei elnöke az erdélyi pedagógusképzés helyzetéről tartott előadást. 
/(Éltes Enikő): Önfejlesztő iskolák konferenciája. = Romániai Magyar Szó (Buka- 
rest), szept. 30./ 

Szeptember 28-án felavatták Nagyenyeden a Dr. Szász Pál Magyar Házat. Bálint-Pa- 
taki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke úgy értékelte, az RMDSZ- 
székház felépítése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a magyar közösség az önfela- 
dás, a szétszóratás helyett a szülőföldön való megmaradást választotta. /Magyar Há- 
zat avattak Nagyenyeden. = Népújság (Marosvásárhely), szept. 30./ 

Harminc éves a lugosi irodalmi kör. Az emlékezést író Pongrácz P. Mária jelen volt 
Anavi Ádámmal együtt 1972. január 30-án Lugoson, az alakuló ülésen. 1976-ban Be- 
rinde György visszavonulása és Udvardy László Temesvárra költözését követően a 
kör vezetését Fülöp Lídia vette át, aki rövidesen megjelentette első verseskötetét Az 
én ibolyáim címmel. Fülöp Lídia a kör irányítója, gondnoka, lelki felelőse lett. 1990. 
január 30-án a kör felvette a lugosi pap-költő, Szombati Szabó István nevét. /Pong- 
rácz P. Mária: Szép szó a szívekben. Harminc éves a lugosi irodalmi kör. = Nyugati 
Jelen (Arad), okt. 1./ 
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Szeptember utolsó napjaiban a Kölcsey Színpad /Arad/ néhány tagja részt vett a gyer- 
gyószentmiklósi MÜSZIT (Műkedvelő Színjátszók Találkozója) tizedik, jubiláris ren- 
dezvényein. Október 5-én a budapesti székhelyű Kárpát-medencei Irodalmi Társasá- 
gok vezetőségi ülését tartják Aradon, a Kölcsey olvasótermében, olyan neves iroda- 
lomtörténész jelenlétében, mint dr. Medvigy Endre, a Szent László Akadémia tagja, a 
társaság elnöke. Október 6-án a belvárosi református templomban a Kölcsey Egye- 
sület emléktáblát avat Kazinczy Lajos honvédezredes emlékére, akit 1849. okt. 25-én 
végeztek ki Aradon. /Hírek a Kölcsey Egyesületből. = Nyugati Jelen (Arad), okt. 2./ 

A jubileumi Báthory Napokon Szilágysomlyón ezúttal is orvostovábbképzőt tartot- 
tak, közösen a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET). Dr. Andrásofszky Barna, a 
MET elnöke hangsúlyozta, hogy a továbbképzőknek a testvéri-baráti kapcsolatok 
ápolása is célja. /Fejér László: Alapvető baj, hogy gond az életmód. = Romániai Ma- 
gyar Szó (Bukarest), okt. 4 / 

Október 4-én megkezdődött Csíkszeredán a III. Székelyföld Konferencia, melyre két- 
száz résztvevőt vártak. Kolumbán Gábor, a Székelyföld 2000 munkacsoport nevében 
köszöntötte a jelenlévőket, vázolva a konferencia lényegét: a tudomány eszközével 
hozzájárulni a Székelyföld fejlesztéséhez. Dr. Lányi Szabolcs, az EMTE csíkszeredai 
dékánja a magyar magánegyetem szerepéről, lehetőségeiről és jövőképéről tartott elő- 
adást. Dr. Egyed Ákos az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke az 1902-ben megtartott 
Székely Kongresszusra emlékezett. /(Daczó Dénes): III. Székelyföld Konferencia. = 
Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 5./ 

Ötödik alkalommal tartották meg a Krasznai Napokat. Megkoszorúzták a krasznai 
református templom kertjében álló 1848-as emlékművet. A főutcán felvonultak a 
néptánccsoportok és a fogatok. /Józsa László: Ötödik Krasznai Napok. Az időjárás 
nem kedvezett a rendezvénynek. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 7./ 

Életének 76. évében elhunyt Benedek Zoltán /Mezőméhes, 1927. szept. 11. – Nagy- 
károly, 2002. okt. 12./ tudománynépszerűsítő író, nyugalmazott nagykárolyi pedagó- 
gus. 1950–ben végezte el a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem földrajz szakát, majd 
Nagykárolyban lett földrajztanár. /Boros Ernő: Elhunyt Benedek Zoltán. = Szatmári 
Friss Újság (Szatmárnémeti), okt. 14./ 

Elhunyt Veress Pál festőművész /Sepsiszentgyörgy, 1929. aug. 23. – Kolozsvár, okt. 
11./, aki a grafikában és a festészetben egyaránt járatos volt és harminchat éven ke- 
resztül 1954-től nyugdíjba vonulásáig nemzedékek hosszú sorát oktatta a kolozsvári 
Képzőművészeti Főiskolán. /Németh Júlia: In memoriam Veress Pál (1929–2002). = 
Szabadság (Kolozsvár), okt. 14./ 
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Az elkövetkező napokban kilenc határon túli magyar kollégiumot adnak át, a több 
mint 250 millió forintos beruházással kialakított létesítményeket az Apáczai Közala- 
pítvány támogatta. Szamosújváron a 11 millió forintos beruházással kialakított kollé- 
gium 40-50 diáknak teszi lehetővé a jövőben a bentlakást. Az alapítvány támogatásá- 
val Segesváron 43 millió forintból 100 diák elszállásolására lehetőséget nyújtó kollégi- 
umot hoztak létre. Szintén kollégium kialakítását támogatta a közalapítvány Déván. A 
tervek szerint novemberben átadják az ungvári és kolozsvári kollégiumokat. Maros- 
vásárhelyen 120-130 millió forintból tanári lakások és kollégiumok kialakítását, továb- 
bá szakkönyvtár elkészítését segítették. Aradon a 120 férőhelyes kollégium felújítását 
és átalakítását 13 millió forinttal támogatták. A közalapítvány az elmúlt három évben 
összesen 2,5 milliárd forintból gazdálkodhatott. Ebből az összegből ingatlan-beruhá- 
zásokra 880 millió forintot fordítottak, a beérkezett igény azonban ennek közel öt- 
szöröse volt. A beruházások 60 százaléka Romániában, 16 százaléka Ukrajnában, 15 
százaléka Szlovákiában, 9 százaléka Jugoszláviában valósult meg. /Kilenc határon túli 
magyar kollégium. Szamosújváron is beruházott az Apáczai Közalapítvány. = 
Szabadság (Kolozsvár), okt. 17./ 

Megtartották A nyelv csak élve tündököl országos vers- és prózamondó vetélkedőt 
Besztercén, a Magyar Házban. Hét megyéből – Kolozs, Szeben, Arad, Temes, Szilágy, 
Kovászna, Maros és Beszterce-Naszód – érkezett I–IV. osztályos tanulók versenyez- 
tek. /Bencze Anna: Sárkányok és királyok fegyvere a magyar nyelv. Országos vers- és 
prózamondó vetélkedő. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 23./ 

Október 23-án Sepsiszentgyörgyön emlékeztek az 1956-os magyar forradalomra és 
szabadságharcra. Pap Sándor belvárosi református lelkész mondott imát az 1956 utá- 
ni megtorlásban összesen 265 évi börtönre ítélt 23 sepsiszentgyörgyi polgárnak emlé- 
ket állító bronztáblánál. /(benkő): Az ’56-os forradalomra emlékeztünk. = Három- 
szék (Sepsiszentgyörgy), okt. 24./ 

November 2-én emlékeztek az 1944/45-ben a fogolytáborba hurcoltak és ott elhuny- 
tak emléke előtt Földváron. „Nem szabad felednünk Szárazajtát, Földvárt, Lügetet, 
Foksányt, Tigyinát és a többi székelymagyar, múlt századi Golgotánkat” – fogalma- 
zott Bálint László brassói református lelkész. Ungvári Barna András helybéli reformá- 
tus lelkész ismertette Boros Ernő Mindennap eljött a halál című könyvét, amelyben a 
szerző a Szatmár megyéből Földvárra hurcolt magyar és sváb polgári személyek, illet- 
ve az elhunytak hozzátartozóinak visszaemlékezéseit közölte. Végezetül a gyülekezet 
megtekintette Somogyi Csaba, Bartók Emese és Benkő Levente közös alkotását, a 
Megbocsátás című filmet amelyben székelyföldi túlélők és tanúk szólalnak meg. 
/(ajtai): Megtartó emlékezés. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), nov. 4./ 

November 3-án új fejezet kezdődött a romániai magyar színjátszás krónikájában. Évad- 
nyitó előadáson mutatkozott be a Jelen Ház színháztermében az immár hivatalos stá- 
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tussal rendelkező Aradi Magyar Színház. Fél évszázados szünet után újraindul a nagy 
múltú aradi magyar színjátszás. /Puskel Péter: Szűknek bizonyult a nagyterem. Az 
Aradi Magyar Színház évadnyitója. = Nyugati Jelen (Arad), nov. 4./ 

A szórványban élő magyarok számára rendezték meg idén hetedik alkalommal a Ha- 
gyaték nevet viselő találkozót a Beszterce-Naszód megyei Vicén. Népviseletben fel- 
vonultak, majd felléptek a mezőségi falvak hagyományőrző csoportjai. Idén 14 ha- 
gyományőrző csoport előadását láthatták a megjelentek. Már románul beszélő, még 
magyarul éneklő csoport is fellépett. /János Enikő, Csíkszereda: Találkozó Vicén. = 
Hargita Népe (Csíkszereda), nov. 6./ 

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte november 9-én a máramarosszigeti Hol- 
lósy Simon Művelődési Egylet. /Pesek Attila: Ünnepelt a Hollósy-egylet. = Krónika 
(Kolozsvár), nov. 11./ 

November 9-én fölszentelték Borosjenőn a száz reformátust számláló közösség új 
templomát. Igét hirdetett Tőkés László királyhágómelléki református püspök. Két év 
alatt épült föl a templom. Az istentiszteleten a Csanádi János magyartanár által veze- 
tett Kisjenő-Erdőhegyi Irodalmi Kör tagjai mutattak be zenés-verses összeállítást. 
/Gujdár Gabriella: Új templomot emelt a száz borosjenői református közösség. = 
Nyugati Jelen (Arad), nov. 11./ 

Elhunyt Halász Anna /Nagyvárad, 1928. jan. 6. – Bukarest, 2002. nov. 15./ MÚRE- 
és Aranytoll-díjas újságíró, színi- és filmkritikus. /Gyarmath János: Búcsú Halász 
Annától. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), nov. 18./ Mindenhez hozzá tudott 
szólni, irigylésre méltó volt olvasottsága. Elbeszélései tették hitelessé a holokausztból 
átmentett zsidó kultúra értékeit. /S. Muzsnay Magda: Halász Anna (1928–2002). = 
Szabadság (Kolozsvár), nov. 19./ 

Október 26-án tartotta közgyűlését a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöki taná- 
csa Kolozsváron. Erdély minden részéről több mint ötven karvezető jött el. A dalos- 
szövetség tiszteletbeli elnöke, Guttman Mihály nyitotta meg a közgyűlést. A Hajnal 
akar lenni szakosztály tevékenységéről dr. Almási István, a gregorián szakosztályéról 
Jakabffy Tamás, a fúvószenekarokról Kelemen Attila, az egyházzenei szakosztály te- 
vékenységéről Sógorné Rigó Magda beszélt. Megválasztották az új vezetőséget. A 
Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke Tóth Guttman Emese (Kolozsvár). Ezután 
a Romániai Magyar Dalosszövetség-díjak ünnepélyes átadására és kórushangverseny- 
re került sor. /Murár Mária: Tisztújítás a Romániai Magyar Dalosszövetségben. = 
Népújság (Marosvásárhely), nov. 21./ 

Sepsiszentgyörgynek is van Kossuth-szobra: a Háromszéki Mikes Kelemen Közmű- 
velődési Egyesület kezdeményezésére születésének 200. évfordulóján az egykori Kos- 
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suth térhez közel, a mai Kossuth Lajos utcában november 22-én felavatták a Kossuth- 
mellszobrot, Vargha Mihály alkotását. /(vop): Kossuth-szobor Sepsiszentgyörgyön. 
= Háromszék (Sepsiszentgyörgy), nov. 23./ 

A Györffy István Néprajzi Egyesület Budapesten, november 13-án ünnepi rendezvé- 
nyen köszöntötte a 80 éves kolozsvári folklórkutatót, Faragó József professzort. Át- 
adták az ünnepeltnek az Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára című tanul- 
mánygyűjteményt. /Deáky Zita: Anyaországi elismerés Faragó József professzornak. 
= Szabadság (Kolozsvár), nov. 23./ 

A csíkszeredai Kriterion Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy Péntek Jánosnak, 
a kiváló nyelvésznek, néprajzkutatónak, egyetemi tanárnak adományozza az idei Kri- 
terion-koszorút. Péntek János közel négy évtizede a kolozsvári Babes–Bolyai Tudo- 
mányegyetemen a magyar nyelv és kultúra tanszékének tanára. Péntek János szerzője, 
társszerzője az 1980-as évektől megjelent általános iskolai anyanyelv tankönyveknek 
és tanári kézikönyveknek, számos tudományos igényességű szakkönyvet írt és szer- 
kesztett, amelyek ma már alapmunkának számítanak a szakkutatásokban. Szervezője, 
szakmai irányítója a nyelvművelő, nyelvápoló mozgalomnak, számos más társadalmi 
és közéleti szerepköre mellett az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének és az Erdé- 
lyi Tankönyvtanács kuratóriumának elnöke, az Anyanyelvi Konferencia elnökségi 
tagja. 1990-ben ő indította újra a kolozsvári egyetemen a néprajz szakot. /Kriterion- 
koszorú Péntek Jánosnak. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 29./ 

November 30-án Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartották 
meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) közgyűlését és a 2002-es 
esztendő díjainak átadását. Dr. Kötő József elnöki tájékoztatójából kiderült: jelenleg 
az EMKÉ-nek több mint 1500 bejegyzett egyesülete működik. /Ördög I. Béla: Átad- 
ták az idei EMKE-díjakat. = Szabadság (Kolozsvár), dec. 2./ 

A Kárpát-medencei magyar katolikus közösségek Háló nevű egyesülete Nagyváradon 
tartott találkozót november 29-én és 30-án. Tempfli József római katolikus megyés- 
püspök beszélt a Háló lényegéről, a közösségek megtartó erejéről. A Hálónak több 
mint 800 közössége van, ebből mintegy 500 erdélyi. /Tóth Hajnal: Háló-találkozót 
tartottak Váradon. = Bihari Napló (Nagyvárad), dec. 2./ 

A hétvégén ötödik alkalommal került sor a Székelyföldi Műkedvelő Bábostalálkozóra 
a Human Reform Alapítvány szervezésében. /Székelyföldi bábostalálkozó. = Hargita 
Népe (Csíkszereda), dec. 2./ 

Az Erdélyben mintegy 66 ezer hívet számláló unitárus egyház november 29-én az 
aranyosszéki Kövenden tartott zsinatán a püspökválasztásán ismét dr. Szabó Árpád- 
nak szavazott bizalmat. 1990 óta hét templomot szentelhettek fel, jelenleg három 
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templomuk épül. /Sándor Boglárka Ágnes: Isten szeretetével a biztonságos jövőért. 
= Szabadság (Kolozsvár), dec. 3./ 

December 5-én Kolozsváron tanácskoztak az erdélyi magyar történelmi egyházak. Dr. 
Szabó Árpád unitárius püspök kifejtette, az első kérdés, a felekezeti oktatással kap- 
csolatos. Már korábban elkészült egy fölterjesztés a tanügyminiszterhez, amelyet most 
véglegesítettek. Ebben a felekezeti oktatás törvényesítését és a tanügyi törvénybe való 
beemelését kérték. Minden egyház beszámolt a tapasztalatairól, ami az egyházi ingat- 
lanok visszaszolgáltatási folyamatában jelentkezett. Tárgyaltak még a gyulafehérvári 
római katolikus és a kolozsvári protestáns teológia helyzetéről. Mivel ezeket az önálló 
intézményeket magánoktatási rendszerbe sorolta be az állam, nem kapnak támoga- 
tást, illetve csak minimálisat. Szeretnék, ha a mostani magyar kormány is fölvállalná a 
támogatást. /Köllő Katalin: Gazdag napirend a püspöki konferencián. = Szabadság 
(Kolozsvár), dec. 6./ 

December 7-8-án tizenharmadszor rendezték meg Szatmárnémetiben a Gellért Sán- 
dor Vers– és Prózamondó Versenyt. A Kárpát-medencei verseny első díját a Maros 
megyei Demeter Zoltán nyerte el. /Báthory Éva: A XIII. Gellért Sándor Vers- és 
Prózamondó Verseny. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), dec. 9./ 

Csiky Gergely drámaíró mellszobrát avatták fel december 12-én Aradon, az első ízben 
megszervezett Csiky Gergely Napok keretében. A mellszobrot, amely az aradi Kocsis 
Rudolf képzőművész alkotása, a neves drámaíró nevét viselő aradi magyar tannyelvű 
iskola előcsarnokában helyezték el. /Csiky-szobor Aradon. = Népújság (Marosvásár- 
hely), dec. 13./ 

Dinyés László budapesti szobrászművész két Kossuth-domborművel is megajándé- 
kozta Aradot. December 16-án ünnepélyesen leleplezték Kossuth Lajos bronzból ké- 
szült domborművét az aradi RMDSZ-székházban. A másikat felajánlják a Csiky Ger- 
gely Iskolacsoportnak, az Aradon működő magyar középiskolának. /(Puskel): Kos- 
suth-dombormű az aradi RMDSZ-székházban. = Nyugati Jelen (Arad), dec. 17./ 

Elhunyt Ferenczy István /Szászrégen, 1937. aug. 31. – Marosvásárhely, 2002. dec. 
17./ Tamási- és Szentgyörgyi-díjas színművész, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
tagja. Súlyos betegség szólította el. 1959-ben Marosvásárhelyen, a Székely Színházban 
kezdte színészi pályafutását, Tompa Miklós egyik utolsó, kedvenc tanítványaként. A 
városban maradt, társulatához élete végéig hű maradt. A Szentgyörgyi István Színmű- 
vészeti Főiskolán közel negyedszázadon át tanított. /Ferenczy István. = Népújság 
(Marosvásárhely), dec. 19./ 

December 22-én valamennyi erdélyi magyar történelmi egyház képviselői részt vettek 
Nagyváradon a püspöki palota visszaszolgáltatásának halogatása elleni tiltakozó meg- 
mozduláson. Negyedik alkalommal gyűltek össze Nagyváradon a történelmi magyar 
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egyházak hívei. A megmozduláson részt vett valamennyi erdélyi magyar történelmi 
egyház püspöke. A hallgatóság soraiban ott volt az RMDSZ három Bihar megyei par- 
lamenti képviselője: Székely Ervin, Szilágyi Zsolt, Kovács Zoltán, továbbá Pete Ist- 
ván szenátor, valamint Bíró Rozália nagyváradi alpolgármester, Lakatos Péter, a Bihar 
megyei RMDSZ elnöke, jónéhány helyi és megyei tanácsos. Tempfli József püspök 
hangsúlyozta, a törvényesség és igazságosság feltételezi a nagyváradi püspöki palota 
és a gyulafehérvári Batthyáneum visszaszolgáltatását. A római katolikus püspökség 
1996 óta pereskedik az állammal annak érdekében, hogy visszakapja a püspöki palo- 
tát. Az épületben jelenleg a Kőrösvidéki Múzeum működik. /Püspöki tüntetés. = 
Krónika (Kolozsvár), dec. 23./ 

Életének hetvenharmadik esztendejében elhunyt Ács Alajos színművész /Brăila, 
1930. júl. 28. – Szatmárnémeti, 2002. dec. 26./, az elmúlt öt évtized erdélyi magyar 
színjátszásának meghatározó alakja. 1956-tól Szatmárnémetiben játszott, 1969-től tíz 
éven át a szatmárnémeti színház igazgatója volt. Pályája során több mint száz fősze- 
repet játszott. 1995-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Középkeresztjével 
tüntették ki, de megkapta az EMKE Kovács György-díját és a Harag György-emlék- 
plakettet is. /Elhunyt Ács Alajos. = Krónika (Kolozsvár), dec. 27./ 

Összeállította: Udvardy Frigyes 
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A regionalizmus kronológiája 
Romániában 

1991. 

november 26. – A román parlament elfogadta a 69. számú, a helyi közigazgatásról 
szóló törvényt. A törvény alapján a helyi közigazgatási egységek – a városok és köz- 
ségek – társulhatnak más helyi közigazgatási egységekkel bizonyos közös érdekű 
munkálatok elvégzésére, és dönthetnek a külföldi településekkel kialakítandó testvér- 
kapcsolatok, együttműködések kialakításáról. Ugyanezzel a jogkörökkel a megyék 
nem rendelkeznek. 

1993. 

február 14. – Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Ukrajna egymással határos 
régióinak képviselői Debrecenben aláírták a Kárpátok Eurorégió megalakításáról szó- 
ló egyezményt. Találkozójukon jelen voltak a lengyel, a magyar és az ukrán külügymi- 
nisztérium képviselői is, akik közös nyilatkozatban biztosították az eurorégió meg- 
alapítóit, hogy kormányaik támogatják a kezdeményezést. Románia hivatalosan csak 
később csatlakozott az egyezményhez. 

február 23. – Ion Iliescu román államfő ingerülten bírálta a Kárpátok Eurorégióra 
vonatkozó javaslatot, szerinte gyanús, hogy éppen Magyarország kezdeményezte azt. 

május 24. – A Gazeta de Mureș közzétette Alexandru Cistelecan A kudarcot vallott 
provincia (Provincia ratată) című esszéjét. 

november 14. – Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) marosvá- 
sárhelyi ülése elfogadja a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló 
RMDSZ-törvényjavaslatot. A tervezet 57-59. szakasza szerint a regionális autonómia 
a sajátos státusú önkormányzatok társulása révén jön létre; e társulás joga a sajátos 
státuszú közigazgatási egységeket, mint helyi önkormányzatokat illeti meg. Az 59. 
szakasz szerint „a regionális autonómiát gyakorló autonóm közösség maga határozza 
meg önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát”. 
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1994. 

január 7. – A román kormány nyilatkozatot adott ki, amelyben érvénytelennek nyil- 
vánította Máramaros és Szatmár megye csatlakozását a Kárpátok Eurorégióhoz. 

– Kialakul a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégiót előkészítő együttműködés, amely- 
ben két magyar, két román és egy jugoszláviai megye vesz részt. 

1997. 

április 2. – Békés megyei küldöttség látogat Aradra dr. Simon Imre vezetésével. A 
két megye vezetői elhatározták a Tisza-Maros-Körösök Eurorégió megalakítását. Szor- 
galmazzák a határmenti polgármesteri találkozók megtartását. 

április 13. – A Szatmár megyei tanács rendkívüli ülésén elfogadták a Kárpátok Euro- 
régióhoz való csatlakozást, 36 tanácsosból 30 szavazott igennel. 

május 9. – Csongrád és Temes megye országgyűlési és önkormányzati képviselői ta- 
nácskoztak Makón. Szorgalmazták a Duna-Tisza-Maros Eurorégió létrehozását, a 
közlekedés és távközlés javítását, és a többnyelvű regionális médiumok támogatását. 

április 30. – A Kárpátok Eurorégió Szatmárnémetiben tartott tanácskozásán 5 romá- 
niai megyét választottak be a szervezetbe: Szatmár, Bihar, Szilágy, Botoșani és Mára- 
maros megyéket. A szervezet főtitkársága Lengyelországba került, elnökéül Zilahi La- 
jost, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatának elnökét választották. 

július 3. – A Románia, Ukrajna és Moldova Köztársaság államfői között Izmailban 
létrejött egyezmény alapján a Felső Prut Eurorégió kibővül, és a romániai Suceava és 
Botoșani megyéket, az ukrajnai Csernovic/ Cernăuți tartományt, valamint a moldovai 
Edineț és Bălți megyéket foglalja magában. Az eurorégió korábban csak ukrán és ro- 
mán térségeket foglalt magában a román-ukrán kétoldalú államközi szerződés alapján. 

augusztus 14. – A Bukarestben megjelenő Național című lap élesen támadja a Kár- 
pátok Eurorégió megalakítását. A lap szerint az eurorégió Magyarország azon titkos 
tervét valósítja meg, amelyet még gróf Teleki Pál dolgozott ki, hogy egyesítse Magyar- 
ország Szlovákiához, Ukrajnához, Romániához és Lengyelországhoz került területeit. 

augusztus – Molnár Gusztáv Az erdélyi kérdés című tanulmányában a skóciai devo- 
lúció mintájára az erdélyi régió devolúcióját javasolja. A tanulmány magyarul a Magyar 
Kisebbség, románul pedig az Altera című folyóiratban jelenik meg. 
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november 4-7. – Hattagú román parlamenti küldöttség látogatott Budapestre, mely- 
nek tagjai Victor Boștinaru (Demokrata Párt), Alexandru Paleologu (Nemzeti Liberá- 
lis Párt), George Achim (KDNPP) szenátorok, valamint Romulus Neagu (SZDRP), 
Ion Sonea (RNEP) és Szilágyi Zsolt (RMDSZ) képviselők voltak. A háromnapos 
látogatás során a román parlamenti delegáció tagjai találkoztak a Kárpátok Eurorégió 
képviselőivel is. 

november 17. – A román parlament a 199. számú törvénnyel ratifikálta a Helyi Önkor- 
mányzatok Európai Chartáját (Strasbourg, 1985. okt. 15.). A törvény szerint a Char- 
tában szereplő regionális hatóságokon Románia a helyi közigazgatás megyei hatósá- 
gait érti. A Charta 10. cikkelye szerint a helyi közigazgatási hatóságoknak jogukban áll 
más közigazgatási hatóságokkal társulni, nemzetközi helyhatósági társulásokba belép- 
ni, illetve külföldi helyi közigazgatási egységekkel együttműködni. 

november 21. – Szegeden aláírták a Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttmű- 
ködés (eurorégió) jegyzőkönyvét. Az együttműködésben négy magyar (Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok), négy romániai (Arad, Hunyad, Krassó- 
Szörény és Temes) megye, valamint a jugoszláviai Vajdaság tartomány vesz részt. A 
régió területe 77.243 négyzetkilométer, összlakossága pedig megközelíti a hatmilliót. 
Az együttműködés célja, hogy fejlessze és szélesítse a helyi közösségek és helyi ön- 
kormányzatok közötti kapcsolatokat a gazdaság, az oktatás, a művelődés, a tudomány 
és a sport területén. 
– A kormány kibocsátotta a 1997/761-es számú határozatát, amely egy kormányszer- 
vet, a Helyi Közigazgatás Főosztályát bízza meg a regionális fejlesztési politika elő- 
mozdításával mindaddig, míg erről a parlament törvényt nem fogad el. 

1998. 

június 3. – Az Altera szerkesztősége nyilvános vitát szervezett a kolozsvári Babeș- 
Bolyai Tudományegyetemen Molnár Gusztáv Az erdélyi kérdés című tanulmányáról, 
valamint a tanulmányra válaszképpen született, a Magyar Kisebbség 1998/1-es és az 
Altera 8. számában magyarul és románul megjelent válaszcikkekről. 

július 15. – A román parlament elfogadta a Regionális fejlesztés Romániában című, 
151. számú törvényt. A törvény értelmében a fejlesztési régiók megyék közötti egyez- 
mény alapján, a kormány jóváhagyásával jönnek létre, nem területi-közigazgatási egy- 
ségek és nem rendelkeznek jogi személyiséggel. A fejlesztési régiók stratégiáit, terveit 
a régiók élén álló fejlesztési tanácsok készítik el, amelyek regionális fejlesztési ügynök- 
ségeket hoznak létre a fejlesztési alapok kezelésére. A forrásokat azonban a kormány 
által létrehozott Regionális Fejlesztés Országos Ügynöksége (ANDR) biztosítja az 
Európai Unió által Romániának nyújtott támogatásokból. 
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augusztus – Megalakul az Al-Duna Eurorégió (Euroregiunea „Dunărea de Jos”), 
melyet három romániai megye, három moldovai rajon (Cahul, Vulcănești, Cantemir) 
és az ukrajnai Ogyessza tartomány hozott létre. 

szeptember 16. – A Monitorul de Cluj közzéteszi Sabin Gherman, a Pro Transilvania 
Alapítvány elnöke Torkig vagyok Romániával (M-am săturat de România) című 
pamfletjét. Az írás szerint „Romániának esély volt az Erdéllyel való egyesülés, hogy 
megtanuljon valamit annak szervezettségéből, értékrendszeréből. Nem így történt: 
Románia elnyelte Erdélyt ...“ A pamflet záró soraiban a szerző a következőket írja: 
„torkig vagyok Romániával, Erdélyemet akarom”. 

szeptember 24. – Kormányrendelet a 151. számú, regionális fejlesztésről szóló tör- 
vény alkalmazási szabályairól. 

1999. 

március 11. – Temesvárott ülésezett a DKMT Eurorégió vezetősége, az Elnökök 
Fóruma. Egy állandó struktúra létrehozásáról döntöttek, mely a Közösségi Kezdemé- 
nyezések Irodája néven jön létre s Szegeden működik, továbbá megállapodtak egy 
éves tagsági díj fizetésében, melyet a lakónépesség x 0,004 euró összegben (Bács-Kis- 
kun megyére vonatkozóan ez 2.168 euro) szabtak meg. 

május 15-16. – Csíkszeredában megtartják az RMDSZ VI. kongresszusát, melyen az 
RMDSZ programja kiegészül egy, az erdélyi regionális érdekkel foglalkozó fejezettel. 

június 4. – A Marosvásárhelyre látogató Emil Constantinescu államfő arra hívta fel a 
figyelmet, hogy kiáltvány készül Románia föderalizálásának tervével, s ezt erdélyi és 
bánsági román és magyar értelmiségiek készülnek aláírni. Az államfő arra is figyel- 
meztetett, hogy a jugoszláviai véres események kezdetekor egyesek szintén hasonló 
dokumentumokat szerkesztettek. 

június 8. – Az Adevărul ismerteti a Kolozsvári Nyilatkozat című tervezetet, amely nyil- 
vános vitát javasol Erdély és Bánság regionális autonómiájáról. A közzétett dokumen- 
tum a nyilatkozat aláíróinak névsorával zárul: Alexandru Cistelecan, Alexandru Vlad, 
Ion Mureșan, Traian Ștef, Daniel Vighi, Paul-Jürgen Porr, Paul Philippi, Bakk Miklós, 
Horváth Andor, Tánczos Vilmos. A megnevezett személyek a sajtó kérdésére cáfol- 
ták, hogy aláírták volna a dokumentumot. A tervezet Molnár Gusztáv fogalmazványa. 

szeptember 23-24. – Szegeden az Európai Unió támogatásával Nemzetközi Közlekedé- 
si Konferenciára került sor, melynek szervezésében részt vettek a DKMT tagszervezetei 
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is. A magyar országos, illetve a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vala- 
mint a Temes Megyei és az Arad Megyei Kereskedelmi Ipari és Agrárkamara; a ma- 
gyarországi Közlekedés-Tudományi Egyesület Csongrád Megyei Szervezete; egyben a 
Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Kamarai Együttműködésével megvalósult ren- 
dezvény fővédnöke Katona Kálmán magyar közlekedési miniszter, Viorel Coifan a 
Temes, illetve Ivan Dan, az Arad Megyei Tanács elnöke és Basa Zoltán KTE elnök, 
csongrádi közúti igazgató volt. 

december 6. – Bukarestben a Társadalmi Dialógus Csoport székhelyén bemutatták a 
Polirom kiadásában megjelent Problema transilvană című kötetet, melyet Gabriel An- 
dreescu és Molnár Gusztáv szerkesztett. A kötet az 1997-ben a Magyar Kisebbség és az 
Altera hasábjain kibontakozó Erdély-vita írásaiból válogat. 

2000. 

január 5-6.(?) – A Felső Prut Eurorégióhoz tartozó román, ukrán és moldovai közi- 
gazgatási egységek vezetői az ukrajnai Hlibocán elfogadták az eurorégió statútumát 
valamint az alapító okiratot. Az alapító okmányokat megküldték a három állam kül- 
ügyminisztériumának jóváhagyásra. 

március 7. – Debrecenben Virág László, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke 
bejelentette, hogy önkormányzata szünetelteti tagságát a Kárpátok Eurorégióban. A 
Hajdú-Bihar megyeiek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint két romániai megye 
– Szatmár és Bihar – részvételével egy új eurorégió létrehozását sürgetik. Indoklásuk 
szerint a Kárpátok Eurorégió nehézkesen hoz döntéseket. Gheorghe Miclăus Szat- 
már megyei tanácselnök cáfolta a Kárpátok Eurorégióból való kilépés szándékát. Az 
igaz, fejtette ki, hogy az eurorégió túlságosan is nagy kiterjedésű, ezért lehetséges, 
hogy néhány peremmegye a kiválást fontolgatja, kisebb eurorégiók formálása céljá- 
ból, de Szatmár megyének földrajzi helyzeténél fogva is érdeke, hogy bent maradjon. 

április 12. – Teodor Melescanu, a Szövetség Romániáért (ApR) elnöke szerint a Ro- 
mániát kormányzó jobbközép koalíció „centrifugális attitűdöt” alakított ki a romá- 
nokban, amely mind társadalmi, mind gazdasági téren megnyilvánul. Ez az attitűd 
főleg Románia nyugati térségeiben, Erdélyben nyilvánvaló, amely Nyugat-Európa felé 
„gravitál”, miközben az ország többi része balkáni magatartásával tűnik ki. Meleșcanu 
szerint Erdély Románia „gazdasági mozdonya”. 

április 13. – Simon Mordue, az Európai Bizottság romániai regionális fejlesztésért fe- 
lelős megbízottja kijelentette, hogy a dél-nyugat olténiai, a dél-munténiai és a Buka- 
rest-Ilfov térség számára az Európai Unió 15,5 millió euró fejlesztési alapot biztosít 
148 pályázatra. Mindez 3200 új munkahelyet eredményez. 
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május – A Kárpátok Eurorégió égisze alatt, a Kárpátok Alapítvány támogatásával 
Szolnokon nemzetközi tanácskozást tartottak a Tisza vízgyűjtő medencéjének öko- 
lógiai kérdéseiről. A konferencián akadémiai, tudományos szervezetek, környezet- 
védelmi NGO-k, önkormányzati képviselők vettek részt. A résztvevők határozatba 
foglalták, hogy egy együttműködés kialakítására – egy hálózatra – van szükség. 

május 18.– A kormány elfogadta a regionális fejlesztés országos tervét, melyet a Regio- 
nális Fejlesztés Országos Ügynöksége (ANDR) terjesztett elő, s amely a 2000–2002 
időszak stratégiai prioritásait fogalmazza meg az Európai Unió PHARE-, ISPA- és 
SAPARD-alapjainak igénybevételével. A kormány a hátrányos helyzetű övezetek szá- 
mára is kidolgozott három programot, melyek összesen 32 milliárd lej támogatást irá- 
nyoznak elő. Ezeket mezőgazdasági társulások, román többségi tőkével létrejött kis- és 
közepes vállalatok, családi vállalkozások valamint egyéni vállalkozók pályázhatják meg. 

június 7. – A Hargita megyei előválasztások nyomán Udvarhelyszék, Csík és Gyergyó 
jelöltjeiként Kolumbán Gábor, Zsombori Vilmos és Dézsi Zoltán versenyez a Hargi- 
ta Megyei Tanács elnöki székéért. Kolumbán Gábor nevéhez több, a székelyföldi ré- 
gió fejlesztésével kapcsolatos elképzelés fűződik. 

június 27. – Constantin Simirad, a Moldvaiak Pártjának elnöke, Iași polgármestere 
szerint pártja együttműködésre léphet a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) a helyható- 
sági választásokon. Simirad azt kérte Valeriu Stoicától, a PNL elnökétől, hogy a párt 
országos tanácsának július 14-15-i ülésén hozzanak döntést ebben a kérdésben. 

június 29. – Az Észak-keleti Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Gavril Mîrza kéri 
a Regionális Fejlesztés Országos Ügynöksége (ANDR) elnökének, Liviu Marcunak a 
leváltását. Indoklásképpen elmondta, hogy az ANDR zárolta a regionális tanácsok- 
nak szánt alapok folyósítását, s ezért az 1999-ben jóváhagyott programok közül egyet- 
len egyet sem hajtottak végre. 

július 3. – Gavril Mîrza, Suceava megye tanácsának elnöke bejelentette, hogy a kor- 
mányhoz fordul annak tisztázásáért, hogy a három évvel korábban államközi egyez- 
ménybe foglalt Felső Prut Eurorégió megalakultnak tekinthető-e. 

július 6. – Gavril Mîrza, a Suceava-i tanács elnöke bejelentette, hogy a külügyminisz- 
térium illetékesei jelezték, jóváhagyják a Felső Prut Eurorégió alapító okiratait. 

július 18. – Az Európai Bizottság bukaresti kirendeltsége meghirdette az Európai Unió 
második regionális fejlesztési pályázatát Romániában. Ennek teljes keretösszege: 8,3 
millió euró, melyet a privát szektor beruházásai, helyi idegenforgalmi fejlesztésekre és 
a humán erőforrások fejlesztésére fordíthatnak a pályázók. 
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szeptember 22. – Botoșani-ban a Felső Prut Eurorégióhoz tartozó közigazgatási egy- 
ségek (a romániai Botoșani és Suceava megyék, az ukrajnai Csernovic tartomány va- 
lamint a moldovai Edineț és Bălți megyék) aláírták az eurorégió alapító okmányait. 
Konkrét eurorégiós tervekként felmerült: a Rădăuți-Prut-Lipcani-híd újraépítése, az 
Emil Racoviță közös természetvédelmi terület létrehozása, ökológiai központok léte- 
sítése a Prut és Szeret folyókon. 

december 19. – A november 26-i választásokon győztes Szociáldemokrata Párt 
(PSD) közigazgatási miniszter-jelöltje, Octav Cozmîncă kijelentette, hogy a régiók 
„koherensebb” szabályozására van szükség, s ennek érdekében talán még alkotmány- 
módosításra is szükség lesz. 

2001. 

január 18. – Az olaszországi Friuli Venezia-Giulia tartomány képviseletet nyitott Bu- 
karestben. A képviselet elsősorban gazdasági kapcsolatok közvetítésével foglalkozik, 
és szakmai-pénzügyi tanácsokat nyújt az uniós források felhasználásához. 

– A képviselőház elfogadta a helyhatósági törvényt. 

január 26. – A Felső Prut Eurorégió tervet terjesztett elő a Szeret és Prut folyók kör- 
nyezetvédelmi gondozásáról egy határokon átnyúló együttműködés keretében. A ter- 
vet az ukrán fél kezdeményezte. 

március 29. – Az újvidéki Tartományi Képviselőház elfogadta a Vajdaság alkotmá- 
nyos hatáskörének és autonómiájának megvalósulására és a tartomány jövőbeni 
alkotmányos berendezésére vonatkozó platformot. A dokumentumot 86 képviselő 
támogatta, a Kostunica által vezetett Szerbiai Demokrata Párt tíz képviselője ellene 
szavazott, ketten tartózkodtak. 

április 23. – A román parlament elfogadta a 215. számú, a helyi közigazgatásról szó- 
ló törvényt. A törvény mind a helyi, mind a megyei közigazgatási egységeknek bizto- 
sítja a társulás lehetőségét és a nemzetközi kooperációk, testvérkapcsolatok kialakítá- 
sának lehetőségét. A helyi és a megyei tervek részt vesznek a regionális fejlesztési ter- 
vek kidolgozásában. 

április 30. – A romániai Bihar és a magyarországi Hajdú-Bihar megye képviselői szán- 
déknyilatkozatot írtak alá a Bihar-Bihor Eurorégió létrehozásáról. 

július 25. – Emil Boc, a Demokrata Párt (PD) alelnöke azt javasolta, hogy a legfon- 
tosabb állami intézményeket ki kell helyezni a történelmi tartományok székhelyeire. 
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Javaslata szerint a Legfelső Bíróság székhelye Brassó, az Alkotmánybíróságé Kolozs- 
vár, a Számvevőszéké pedig Iași lehetne. Boc úgy vélte, ezzel nem csorbulna az állam 
egységes jellege. 

július 26. – Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés elnöke a Tusnádfürdői Nyári Egye- 
temen ismertette az RMDSZ keretében működő platform alkotmánymódosítási ja- 
vaslatait. A javaslat szerint a román alkotmányba bele kell foglalni mind a kulturális 
autonómia, mind pedig a regionális szervezés elvét. Toró szerint Románia jelenlegi 
területi felosztása idejét múlta, Romániát történelmi tartományaira kell felosztani. 
Ezek közé sorolta Dobrodzsát és a Bánságot. 

augusztus 10. – Az Európai Unió jóváhagyott három, a határokon túlnyúló együtt- 
működést támogató román-magyar szerződést. A PHARE-program részét alkotó 
szerződések a Tisza folyó szennyeződésével kapcsolatos feladatok megoldását céloz- 
zák, s összesen 700.000 eurót tesznek ki. 

augusztus 23. – A kolozsvári Sarmisegetuza Kulturális Alapítvány népszavazás kiírá- 
sát kéri Románia fővárosának Erdélybe való áthelyezéséhez. Ionuț Țene, az alapít- 
vány elnöke úgy véli, hogy Románia fővárosául Brassót, Gyulafehérvárt vagy Kolozs- 
várt kellene kijelölni, mivel Erdély gazdasági, politikai és morális hagyományai révén 
a „megfáradt Románia” lokomotívja lehetne. 

augusztus 28. – Ion Stan, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét felügye- 
lő parlamenti bizottság elnöke kijelentette, hogy a SRI működéséről szóló törvény 
módosításra szorul, mivel ki kell terjednie az olyan nemzetbiztonságot fenyegető je- 
lenségekre is, mint amilyen „Románia föderalizálásának veszélye”. 

augusztus 29. – Sabin Gherman bejelentette, hogy az év végéig be kívánja jegyezni a 
Pro Transilvania Alapítvány elvei alapján megalakítandó regionális pártot, mely az 
Erdély-Bánság Liga nevet kapja. 

augusztus 30. – Adrian Videanu, a Demokrata Párt alelnöke viccnek nevezte Sabin 
Gherman regionális pártalapítási tervét. 

szeptember 23. – Szebenben tanácskoztak az Erdély-Bánság Liga képviselői. Elhatá- 
rozták a párt bejegyzéséhez szükséges aláírások gyűjtését, valamint az alapszabályzat 
és a program véglegesítését. 

október 12. – Az Erdély-Bánság Liga Maros megyei képviselői ismertették a Liga jel- 
vényét, amely Erdély címerének hét várából valamint 12 csillagból áll. Elmondták, 
hogy a Liga megalakítását több mint ezer személy támogatta aláírásával a megyében. 
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– Ráduly Róbert RMDSZ-képviselő Csíkszeredában egy sajtóértekezleten kijelentet- 
te, hogy a készülő 2002-es költségvetés elvonja az erdélyi forrásokat és azokat Mold- 
vába irányítja át. Kijelentését táblázatokkal igazolta, s hozzátette, hogy a román állam 
1918 óta ezt a politikát folytatja. Az erdélyi megyék által kapott, visszaosztott össze- 
gek háromszor kisebbek annál, mint amit az északkeleti megyék kapnak. 

október 22. – Mihai Tănăsescu pénzügyminiszter megbeszélést folytatott az RMDSZ 
vezetőivel a költségvetés készülő tervezetéről. Az RMDSZ képviselői – többek kö- 
zött – az erdélyi megyéknek visszaosztott alapok növelését kérték. Borbély László al- 
elnök szerint „torz arány” alakult ki az erdélyi megyék által a költségvetésbe befizetett 
hozzájárulás és a visszaosztott összegek közt. Birtalan Ákos szerint az RMDSZ elő- 
terjesztett egy listát az Erdélyben támogatandó beruházásokról. 

október 27. – Ioan Rus, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Kolozs megyei szervezeté- 
nek elnöke, belügyminiszter Kolozsváron bemutatta pártja Erdélyi Kiáltvány című 
dokumentumát. A dokumentum szerint Erdély évszázadok óta európai térség, mely- 
nek az a feladata, hogy az egész Románia húzóerejévé, mozdonyává váljon. Ugyanak- 
kor Székelyföld „enklavizálásával”, a Hargita és Kovászna megyei románok diszkri- 
minálásával vádolta meg az RMDSZ-t, Magyarországot pedig azzal, hogy Erdély gaz- 
dasági ellenőrzésére tör. 

november 12. – Emil Boc képviselő, a Demokrata Párt (PD) kolozsvári fiókjának al- 
elnöke szerint pártja is készül bemutatni a saját Kolozsvár- illetve Erdély-központú 
nemzeti programját. „Nem pártoljuk a Nagy-Románia-szintű nacionalista nyilatko- 
zatokat, de a belügyminiszter üres, demagóg, populista és teljességgel hihetetlen prog- 
ramjával sem értünk egyet – jelentette ki. Kiemelte, hogy bár a szociáldemokrata Er- 
dély-program elítéli ugyan a régió elmagyarosítását, viszont Adrian Năstase miniszter- 
elnök a magyar igazolványok és RMDSZ-tagsági igazolványok egyenlősítése kapcsán 
mégis a tömeges magyarosodást szorgalmazza. 

november 18. – A Szociáldemokrata Párt (PSD) nyolc moldvai megyei szervezeté- 
nek vezetője Iași-ban elfogadta a Kiáltvány Moldváért (Manifestul pentru Moldova) 
című dokumentumot, melyet Viorel Hrebenciuc mutatott be. A PSD moldvai vezetői 
szerint a térségben a mezőgazdaság fejlesztése a prioritás. Célul tűzték a gazdasági 
kapcsolatok fejlesztését Moldovával és Ukrajnával; ehhez a Felső Prut és az Al-Duna 
eurorégiók szolgálhatnak eszközül. 

– Constantin Simiradot, a Moldvaiak Pártjának elnökét, Iași polgármesterét a PSD 
Iași-i szervezete alelnökéül választották. Erre a két párt egyesülési folyamatának kere- 
tében került sor, melyet a 2000. márciusában aláírt egyezmény indított el. Solcanu, a 
PSD Iași-i elnöke bejelentette, hogy megkezdődött a két párt többi megyei szerveze- 
tének fúziója is. 
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november 19. – Cozmin Gușă, a Szociáldemokrata Párt főtitkára egy sajtóértekez- 
leten azt nyilatkozta, hogy Hargita és Kovászna megyékben a hatóságok autoritása 
megszűnt, s ezt a döntések késleltetett végrehajtásával magyarázta, mivel azok „más 
szűrőkön is átmennek, nemcsak a helyi hatóságokén”. Korábban hasonló vádakat 
fogalmazott meg Ioan Rus belügyminiszter, és Radu Timofte, a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) igazgatója is. 

november 20. – Ion Iliescu szóvivője, Corina Crețu révén közölte, hogy a Hargita és 
Kovászna megyei hatóságokra vonatkozó egyes figyelmeztetések „megalapozottak”. 
Crețu szerint a törvények értelmezésében és alkalmazásában olykor az etnikai kritériu- 
mok kerülnek az első helyre. 

– A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kolozs megyei vezetősége azzal vádolta a kormány- 
pártot és az RMDSZ-t, hogy „a PSD-RMDSZ-cirkusz porondjává” tették az Erdélyt. 
Marius Nicoară, a PNL Kolozs megyei szervezetének elnöke szerint Erdély lakossá- 
gának nem kiáltványokra van szüksége. 

– Csernovic tartomány kormányzója, Teofil Bauer a Felső Prut Eurorégió tanácsának 
Suceava-i ülésén bejelentette, hogy Ukrajna és Moldova Köztársaság kormányfői ké- 
szek jogszabály alapján különleges státust biztosítani a Felső Prut Eurorégiónak. Ga- 
vril Mîrza, az eurorégió soros elnöke elmondta, hogy e különleges státust Románia, 
Ukrajna és Moldova Köztársaság államfőinek találkozóján vitatják meg. 

november 21. – Radu F. Alexandru, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frak- 
ciójának vezetője felszólította Adrian Năstase miniszterelnököt, hogy adjon számot a 
román állam autoritásának Hargita és Kovászna megyei elvesztéséért. 

– Ion Stan, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét felügyelő parlamenti bi- 
zottság elnöke szerint Székelyföldön olyan „helyi önkormányzati formák” vannak 
kialakulóban, amelyek autonóm területi egységként Bukaresttől függetlenül folytatnak 
gazdasági és politikai tevékenységet. Stan a SRI által Hargita és Kovászna megyékben 
végzett ellenőrzésekre hivatkozott, azonban azt mondta, hogy nem állapítható meg a 
magyar állam vagy az RMDSZ „közvetlen beavatkozása”. Veszélyként a székelyföldi 
fejlesztési régió és a „mikrorégió-régió” típusú együttműködések kialakítására, vala- 
mint a közbirtokosságok közös kezelésére vonatkozó kezdeményezéseket nevezte 
meg, melyek „szeparatista célokat” szolgálnak. 

– Markó Béla, az RMDSZ elnöke sajtóértekezleten elmondta, hogy Radu Timofte 
SRI-igazgatónak a parlament előtt kellene számot adnia azokról a súlyos vádakról, 
amelyek a Hargita és Kovászna megyei hatóságokkal szemben elhangzottak. Markó 
szerint magyarellenes kampányról van szó, amely „mérgezi” a közvéleményt. 
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november 22. – A Demokrata Párt (PD) alelnöke, Liviu Negoiță alaptalannak nevezi 
a Hargita és Kovászna megyei hatóságokkal szemben megfogalmazott vádakat. 

december 8. – A Provincia-csoport memorandummal fordult a román parlamenthez 
és a politikai pártokhoz, melyben a romániai politikai régiók kialakításának nyilvános 
megvitatását javasolja. A dokumentum szerint a régiók kialakításában a fejlesztési ré- 
giók vagy a történelmi tartományok jelenthetik a kiindulópontot. A régiók – szögezi 
le a dokumentum – nem etnikai alapon jönnek létre. Aláírói: Antik Sándor, Ágoston 
Hugó, Bakk Miklós, Mircea Boari, Alexandru Cistelecan, Marius Cosmeanu, Caius 
Dobrescu, Hadházy Zsuzsa, Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Szokoly Elek, Traian 
Stef és Daniel Vighi. 

december 10. – Cozmin Gușă, a PSD főtitkára szerint a Memorandum megfogalma- 
zóinak „identitásproblémái” vannak. 

– Markó Béla, az RMDSZ elnöke úgy véli, a Memorandumnak nem kellene hisztéri- 
kus reakciókat kiváltania. 

– A Nemzeti Liberális Párt (PNL) 56 aláírással ellátott bizalmatlansági indítványt nyúj- 
tott be a parlamentben. Az indítvány tárgya a román kormány autoritásának elvesz- 
tése Hargita és Kovászna megyékben. 

december 11. – Eltérő értelmezéseket fogalmaztak meg a Memorandumról a Provin- 
cia-csoport kolozsvári sajtótájékoztatóján a dokumentum aláírói. Molnár Gusztáv 
szerint az alkotmányos régiók nem etnikai alapúak és nem érintenék az állam egysé- 
ges jellegét, mivel nem rendelkeznének külpolitikai kompetenciákkal, csupán belpo- 
litikaiakkal. Bakk Miklós szerint módosítani kell az alkotmány első szakaszát, a román 
államot olyan föderális államként kell meghatározni, melynek egysége lakóinak polgári 
egységén és szolidaritásán alapul. Vele szemben Ovidiu Pecican úgy vélte, hogy nem 
szükséges az első cikkely módosítása, csupán a fogalmaknak kell új értelmet adni. 

december 15. – Călărași-on megalakult az Alsó-Duna Eurorégió, mely Dobrics és 
Szilisztra bolgár tartományokat valamint a romániai Călărași, Ialomița és Constanța 
megyéket foglalja magába. A régió lakosainak száma: 1,5 millió. Megtervezői kezdet- 
ben az Al-Duna (Dunărea de Jos) nevet kívánták adni neki, azonban ezzel az elneve- 
zéssel már létrejött egy eurorégió Románia, Ukrajna és Moldova között, ezért utóbb 
az Alsó-Duna (Dunărea Inferioară) nevet választották. 

december 17. – Vasile Dîncu tájékoztatási miniszter a szenátus előtt kifejtette a kor- 
mány álláspontját a Hargita és Kovászna megyékkel kapcsolatos bizalmatlansági in- 
dítvánnyal szemben. Dîncu cáfolta, hogy a román állam autoritása megszűnt volna a 
két megyében. A szenátus elutasította a bizalmatlansági indítványt. 
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január 23. – Ion Iliescu egy Iasi-i beszédében bírálja a regionalizációs törekvéseket és 
a Provincia-csoport memorandumát. 

– A Jurnalul Național című lap ismerteti a Gyulafehérvár székhellyel működő, közép- 
erdélyi fejlesztési régióban tapasztalt rendellenességeket. Az újság szerint az Európai 
Bizottság romániai képviselői is elismerték, hogy csalás történt néhány nagyszebeni, a 
PSD-hez közelálló pályázó javára. 

március 7. – A szenátus 69-47-es szavazati aránnyal, két tartózkodással elutasította a 
Nagy-Románia Párt (PRM) által benyújtott „Erdély feladása” című bizalmatlansági 
indítványt. 

március 23. – Kolozsváron megtartotta alakuló kongresszusát az Erdély-Bánság Liga 
pártja, melyen megválasztották Sabin Ghermant a párt ideiglenes elnökének, elfogad- 
ták a párt címerét és indulóját, Beethoven IX. szimfóniáját. Az alakuló kongresszuson 
16 megye képviselői vettek részt. 

– A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió civil szervezetei konferencián vitatták meg 
a régió civil szervezeteinek közös stratégiáját. Elhatározták, hogy kérik, legyenek jelen 
a civil szféra képviselői is a régió vezető testületében. A találkozót megelőzően, 
januártól kezdődően mintegy három hasonló tanácskozásra került sor körülbelül 80 
NGO részvételével. 

május 8. – A Nemzeti Liberális Párt (PNL) két parlamenti képviselője, Ioan Păun 
Otiman szenátor és Viorel Coifan képviselők bejelentették, hogy tervezetet készítet- 
tek Románia regionalizálásáról, melyet a PNL vezetősége elé terjesztettek. A tervezet 
szerint Románia 7-8 nagyobb régióra osztható, s a régiók kialakítása érdekében mó- 
dosítani kell az alkotmányt. 

május 10. – A Humanista Párt (PUR) bírálja a liberálisok regionalizációs tervét. A 
PUR szerint egészen másak jelenleg Románia prioritásai. 

június 10. – Aláírták a Moldvaiak Pártja és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közötti 
fúzióról szóló egyezményt 

június 27. – Vasile Pușcaș, Románia uniós főtárgyalója egy helsinki konferencián 
kijelentette, hogy országa pontosan meg akarja vizsgálni az EU-tagok regionális ta- 
pasztalatát. Kifejtette, a nyolc romániai fejlesztési régió összhangban van az Európai 
Tanács által kidolgozott modellekkel. 
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július 15. – Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés elnöke kijelentette, hogy a platform- 
ja által képviselt regionális elgondolás hasonló a Provincia-csoport ideológiájához, 
valamint az Erdély-Bánság Liga elgondolásaihoz. 

július 17. – A Pro Europa Liga szervezésében az európai regionalizmusról tartott 
illyefalvi nyári egyetemen felmerült: az erdélyi regionális érdekeket a 2004-es helyha- 
tósági választásokon az Erdély-Bánság Liga, az RMDSZ Reform Tömörülés-plat- 
formja és a Keresztény-Demokrata Nemzeti Parasztpárt koalíciója jeleníthetné meg. 
A javaslat Molnár Gusztáv politológustól, a Provincia folyóirat főszerkesztőjétől 
származott, azt követően, hogy a szintén jelen levő Ioan Avram Muresan, a Paraszt- 
párt erdélyi alelnöke elmondta: a Parasztpárt jelenleg készíti elő saját regionális prog- 
ramját, amelynek kidolgozásakor figyelembe veszik a két világháború között született, 
hasonló törekvéseket. 

szeptember 18. – Három román megye Neamț, Vaslui és Iași, valamint Ungheni, 
Chișinău és Lăpușna moldovai megyék képviselői Iași-ban aláírták a Szeret-Prut- 
Dnyeszter eurorégiós egyezményt. 

szeptember 20. – Az Erdély-Bánság Liga kezdeményező csoportjainak országos 
konferenciáján elhatározták, hogy a párt bejegyzése utáni első kongresszusáig az ide- 
iglenes vezetőséget a következő személyek alkotják: Sabin Gherman – elnök; Mircea 
Teaha – alelnök; Iosif Murza – főtitkár; Jakabffy Attila – ügyvezető titkár. 

október 7-8. – A szinajai regionalizmus-tanácskozáson Adrian Năstase román kor- 
mányfő bejelentette, hogy 2004-től a kormány módosítja Románia területi-közigazga- 
tási felosztását, s ezen belül a fejlesztési régiókra helyezi a hangsúlyt. Năstase szerint 
szükség van az ezzel kapcsolatos vita elkezdésére. 

október 17. – Sabin Gherman benyújtotta a Bukaresti Törvényszéken az Erdély-Bán- 
ság Liga pártként való bejegyzésére vonatkozó keresetet. 

november 4. – A Nemzeti Parasztpárt írásban kérte a bukaresti törvényszéket, hogy 
utasítsa el az Erdély-Bánság Liga pártként való bejegyzésére vonatkozó keresetet. 

november 5. – Az Erdély-Bánság Liga rendkívüli kongresszusán elfogadták a megala- 
kulóban levő pártnak a törvényszékre benyújtandó programját és alapszabályát. 

november 13. – A bukaresti törvényszék elutasította az Erdély-Bánság Liga pártjának 
bejegyzésére vonatkozó keresetet. Az elutasítás indoklása szerint a párt alapító okira- 
taiban szereplő regionalizmus és szubszidiaritás elve sérti a román állam egységes és 
oszthatatlan jellegét. 
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november 29. – az Erdély–Bánság Liga fellebbezést nyújtott be a bukaresti bírósá- 
gon törvényszék azon döntése ellen, melyben nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva 
elutasította a szervezet pártként való bejegyzését. Jakabffy Attila, a Liga titkára beje- 
lentette, hogy nemcsak a fővárosi bíróságon fellebbezett, hanem Strasbourgba és 
Brüsszelbe is eljuttatta a szervezet angol és francia nyelvű beadványát. 

november 30. – A Reform Tömörülés RMDSZ-platform kolozsvári kongresszusán 
elhangzott, hogy a platform célja az erdélyi magyarság autonómiája – a kulturális auto- 
nómia és Székelyföld autonómiája –, s ehhez az egység és a program eszköz. Az RT 
kongresszusát Sabin Gherman is üdvözölte. 

december 12. – A Suceava megyei tanács elnöke, Gavril Mîrza bejelentette, hogy Su- 
ceava és Botoșani megyék kilépnek a Kárpátok Eurorégióból. A régió, mondta, túl 
nagy egység, túl nagy területet fog át, s ezért nem működőképes. 

december 29. – Kolozsvár utcáin kétnyelvű (román és magyar) röpcédulák jelentek 
meg, melyek „független és szuverén Erdélyt” követelnek. Mind az RMDSZ, mind az 
Erdély Bánság Liga provokációnak nevezte a kezdeményezést. 

Összeállította: Bakk Miklós 
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A 2002-es kisebbségpolitikailag 
is fontos jogszabályok 

Törvények 

• 2002/1-es tv. az autópályák építésére vonatkozik; 
• 2002/7-es tv. az államilag finanszírozott helyeken felül a felsőoktatásban beisko- 

lázható tandíj fizetéses helyek megteremtésére vonatkozik, keretén belül; 
• 2002/22-es tv. a nyilvános nyugdíj rendszerről és egyéb társadalombiztosítási já- 

randóságokról (a 2000/ 19-es tv. módosítása és kiegészítése); 
• 2002/25-es tv. a Maros megyei Vámosgálfalva községhez tartozó Csüdőtelke falu 

áthelyezéséről a Maros megyei Dicsőszentmárton municípiumhoz; 
• 2002/41-es tv. a gyakornoki időszak és az orvosi kutatási tevékenység megszer- 

vezéséről és pénzügyi támogatásáról az egészségügyi szektorban; 
• 2002/48-as tv. a diszkrimináció minden formájának tiltásáról és megelőzéséről; 
• 2002/66-os tv. az erdészeti rendeltetésű földterületekről; 
• 2002/73-as tv. a hazai termékpiac szervezéséről és működéséről (kerettörvény); 
• 2002/75-ös tv. az erdőrendtartásról és az országos erdőállomány ügykezeléséről 

(állami erdészeti hivatal illetve magánerdészet); 
• 2002/76-os tv. a munkanélküliségi biztosítási rendszerről, a munkaerő-foglalkoz- 

tatás ösztönzéséről; 
• 2002/103-as tv. a Hargita megyei Csíkkozmást községgé nyilvánításáról; 
• 2002/104-as tv. a Hargita megyei Csíkmadarast községgé nyilvánításáról; 
• 2002/125-ös tv. a törvényesen elismert felekezeteknek nyújtandó támogatásról. 

(A jogszabály szubvenciókat állapít meg a világi alkalmazottak számára.); 
• 2002/130-as tv. a mezőgazdaság- és vidékfejlesztési speciális előcsatlakozási 

SAPARD Ügynökség létesítéséről; 
• 2002/137-es tv. a privatizáció folyamatának felgyorsításáról; 
• 2002/162-ös tv. a helyi választásokról; 
• 2002/163-as tv. a bíróságitól eltérő bélyegilletékekről (a jóvátételi törvények által 

előírt jogokra vonatkozó bizonyítékok megszerzése bélyegilleték-mentes); 
• 2002/166-os tv. a mezőgazdasági termelésről (a családi farmok támogatása); 
• 2002/167-es tv. a háborús veteránok, a hadirokkantak és a hadiözvegyek számára 

nyújtandó járandóságokról; 
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• 2002/169-es tv. a Büntető Törvénykönyv, a Büntetőeljárási Törvénykönyv módo- 
sításáról és kiegészítéséről; 

• 2002/170-es tv. a helyi választásokról; 
• 2002/176-os tv. ingatlanok visszaadásáról a romániai nemzeti kisebbségi szer- 

vezeteknek; 
• 2002/177-es tv. az Európai Unió tagállamaiba és más államokba való belépési 

feltételeinek a román állampolgárok által történő teljesítéséről határátlépés esetén; 
• 2002/180-as tv. a kihágások jogi rendszeréről; 
• 2002/182-es tv. az osztályozott információk oltalmazásáról; 
• 2002/195-ös tv. a fiataloknak építendő lakások, valamint sporttermek építésének 

pénzügyi támogatásáról; 
• 2002/197-es tv. a garantált minimális jövedelemre vonatkozik; 
• 2002/202-es tv. a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről; 
• 2002/205-ös tv. a szabályozott árakról és díjszabásokról (szolgáltatási díjakat nem 

a kormány, hanem a helyi önkormányzat állapít meg); 
• 2002/213-as tv. a szerzői jogok kiegészítéséről (audio, video, számítógépes prog- 

ramok); 
• 2002/215-ös tv. az állam köz- vagy magánvagyonát alkotó, mezőgazdasági ren- 

deltetésű földterületeket ügykezelő gazdasági társaságok privatizációjára és az 
Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítésére vonatkozóan; 

• 2002/217-es tv. a politikai pártokról szóló 1996/27-es tv. módosításáról és kie- 
gészítéséről; 

• 2002/218-as tv. a Román Rendőrség szervezéséről és működéséről (a rendőrség- 
nek együtt kell működnie a helyi közigazgatási hatósággal); 

• 2002/236-os tv. az állami katonai nyugdíjakról; 
• 2002/291-es tv. a helyi adók és illetékek elektronikus úton történő bevétele- 

zéséről; 
• 2002/309-es tv. az 1950–1961 időszakban munkaszolgálati teljesítő személyek 

egyes jogainak elismeréséről és megadásáról; 
• 2002/318-as tv. a törvényesen elkobzott vagy a törvénynek megfelelően az állam 

magántulajdonába került javak értékesítéséről; 
• 2002/319-es tv. a járandóságok nyújtásáról az 1940. szeptember 6. és 1945. már- 

cius 6. között Romániában etnikai okokból üldözött személyek számára; 
• 2002/327-es tv. a köztisztviselők jogállásáról; 
• 2002/334-es tv. a könyvtárak működéséről; 
• 2002/338-as tv. a nyugdíjrendszerről és társadalombiztosítási járandóságokról 

(2000/19-es tv. módosítása); 
• 2002/346-os tv. munkabalesetek és foglalkozási betegségek biztosításáról; 
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• 2002/349-es tv. a dohányzás hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről; 
• 2002/354-es tv. a klérus bérezését célzó állami támogatásról (a 1999/142-es tv. 

módosításáról); 
• 2002/360-as tv. a rendőr jogállásáról (a katonai jelleg megszűntetése és a 

rendőrök köztisztviselővé való minősítése); kisebbségekre vonatkozó kitétele: 
ahol egy adott kisebbség számaránya eléri a 20%-t, kötelező kisebbségi nyelvet 
ismerő rendőrök alkalmazása; 

• 2002/362-ös tv. az útlevél-kibocsátási és –nyilvántartási közösségi közszolgálatok 
létesítéséről, a közszolgálat fölötti ellenőrzést a prefektúra gyakorolja; 

• 2002/363-as tv. a sürgősségi helyzet kezeléséről; 
• 2002/365-ös tv. az elektronikus kereskedelemről; 
• 2002/372-es tv. a nyilvántartó közszolgálatok létesítéséről szóló 2001/84-es kor- 

mányrendelet jóváhagyásáról, a közszolgálat fölötti ellenőrzést a polgármesteri 
hivatal gyakorolja; 

• 2002/374-es tv. az állategészségügyről (a 1947/60-as törvényt és a 2000/90-es 
sürgősségi kormányrendeletet módosítja); 

• 2002/375-ös tv. a felnőttek szakképzéséről; 
• 2002/376-os tv. a hitelügynökségek akkreditálásáról, a mikrohitel-alapokról; 
• 2002/381-es tv. a mezőgazdaságot sújtó természeti és más jellegű csapások 

esetén nyújtandó kártérítésről; 
• 2002/387-es tv. a kihasználatlan állattenyésztési építmények, és tápszergyárak 

értékesítésére vonatkozik; 
• 2002/390-es tv. a Külföldi Beruházások Román Ügynökségének létrehozásáról; 
• 2002/398-as számú törvény a sürgősségi telefonhívások egységesítéséről (a sür- 

gősségi telefonhívásokat a nemzeti közösségek nyelvén is kell fogadni); 
• 2002/400-as tv. a földalapról (a 1991/18-as tv. és a 1997/169-es tv. és a 2000/1- 

es tv. módosításáról és kiegészítéséről); az 1945–1959 között erőszakkal elvett, 
majd a kollektív gazdaságokba bevitt földek visszakerülnek az eredeti tulajdono- 
sokhoz; 2002/410-es tv. a hatósági adóügyi nyilvántartás megszervezéséről és 
működéséről; 

• 2002/413-as tv. a közutakról szóló módosításokat tartalmazza; 
• 2002/414-es tv. a jövedelemadóról; 
• 2002/424-es tv. a közúti infrastruktúra használatára kivetett adókról; 
• 2002/426-os tv. az 1945. március 6. és 1989. december 22. 
• közötti időszakban visszaéléssel átvett egyes ingatlanok jogi rendszeréről szóló 

2001. évi 10. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről; 
• 2002/437-es tv. az iparjogvédelmi szakértőkről és a 2002/203-es tv. a 

találmányok szabadalmazásáról elfogadása után az Országos Találmányi és Sza- 
badalmi Hivatal csatlakozhatott (2002 júl.) az EU-intézményrendszerhez; 
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• 2002/442-es tv. a tejtermelőknek nyújtott támogatásról: 
• 2002/454-es tv. a mezőgazdasági jövedelemadóról (a 1994/34-es tv. módosítása); 
• 2002/470-es tv. a köz- és magánszektor közötti partnerségről; 
• 2002/490-es tv. az ipari parkokról; 
• 2002/493-as tv. a jövedelemadóról (a 2001/7-es kormányrendelet jóváhagyása); 
• 2002/500-as tv. a közpénzügyekről; 
• 2002/501-es tv. a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok vissza- 

szolgáltatásáról (a 2000/94-es sürgősségi kormányrendelet jóváhagyása); 
• 2002/504-es Audiovizuális törvény (tartalmazza az önkormányzatok közszolgála- 

ti adó működtetéséhez való jogát, a politikai pártok szabad véleménynyilvánítása; 
a médiában, továbbá a pártatlanság, szakmaiság, közszolgálatiság elvét; a nemzeti 
kisebbségek nyelvén történő televíziózással, rádiózással kapcsolatosan előír leg- 
alább egy kisebbségi nyelven sugárzott adást azokon a településeken, ahol az ille- 
tő nemzeti kisebbség aránya meghaladja a 20%-t); 

• 2002/507-es tv. a természetes személyek és a családi társulások gazdasági tevé- 
kenységéről; 

• 2002/511-es tv. a tömeges elbocsátások nyomán egyéni munkaszerződés-fel- 
bontásban részesülő személyek szociális védelmére vonatkozik; 

• 2002/515-ös tv. a városi és falusi helységek gazdálkodásáról; 
• 2002/520-as tv. a tanügyi törvény (1995/84-es tv.) módosításáról; 
• 2002/521-es tv. a különleges fogyasztási adókról; 
• 2002/532-es tv. a Szatmár megyei Kálmánd település községgé nyilvánításáról; 
• 2002/546-os tv. a kegyelemről és a kegyelmi eljárásról; 
• 2002/549-es tv. az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági föld- 

területeket ügykezelő gazdasági társaságok privatizációjáról (a 2001/268-es tv.) 
módosításáról és kiegészítéséről; 

• 2002/580-as tv. a román állampolgároknak az Európai Unió tagállamaiba és más 
államokba való belépésiről (a 2001/144-es sürg. kormányrendelet kiegészítéséről); 

• 2002/586-os tv. járandóságok nyújtásáról az 1940. szept. 6. és 1945. márc. 6. kö- 
zött Romániában etnikai okokból üldözött személyeknek; 

• 2002/601-es tv. a munkaszünettel járó törvényes ünnepnapokról; 
• 2002/630-as filmtörvény (a kábeltévé-társaságok a havi bérleti díjakból származó 

bevételeik 5%-át a filmgyártás finanszírozási alapjába kell befizetniük); 
• 2002/631-es tv. a 2003. évi állami költségvetésről; 
• 2002/632-es tv. a 2003. évi állami társadalombiztosítási költségvetésről; 
• 2002/634-es tv. a vízellátási és csatornázási közszolgálatokról; 
• 2002/641-es tv. a közösség hasznát szolgáló tevékenységek végzése, büntetés és a 

kihágási fogházbüntetés jogi rendszeréről; 
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• 2002/642-es tv. a postai szolgáltatásokról; 
• 2002/643-as tv. a vízszolgáltatást és csatornázást biztosító közművekről; 
• 2002/646-os tv. a vidéki környezetben élő fiatalok állami támogatásáról; 
• 2002/648-as tv. a gyakornoki időszak és az orvosi kutatási tevékenység meg- 

szervezéséről; 
• 2002/650-es tv. egyes termékek és piaci szolgáltatások értékesítéséről; 
• 2002/654-es tv. az Országos Erdőügynökségről (a 2002/71-es sürg. kormányren- 

delet módosítása); 
• 2002/662-es tv. a jövedelemadóról; 
• 2002/664-es tv. a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásáról vámműveletek 

során; 
• 2002/671-es tv. a közúti járművek üzemeltetéséről; 
• 2002/672-es tv. a belső közkönyvvizsgálatról; 
• 2002/673-as tv. a helyi tanácsok szervezési és működési keretszabályzatának jó- 

váhagyásáról; a helyi tanács bevihet olyan előírásokat a saját szabályzatába, ame- 
lyeket fontosnak tart tevékenységének lebonyolításában; ahol valamely kisebbség 
számaránya meghaladja a 20%-ot, a helyi tanács ülésének napirendjét az illető 
kisebbség nyelvén is közzéteszik; 

• 2002/682-es tv. a tanúvédelemről. 

Sürgősségi kormányrendeletek 

• 2002/1-es SKR az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági ren- 
deltetésű földterületeket ügykezelő társaságok privatizációjáról és a 2001/268-as 
tv. kiegészítéséről; 

• 2002/6-os SKR a minimális jövedelemről (a 2001/416-os tv. kiegészítéséről); 
• 2002/10-es SKR a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 1999/142-es 

tv. módosításáról); 
• 2002/33-as SKR az önkényuralmi jelképek tilalmáról; 
• 2002/55-ös SKR a veszélyes vagy agresszív ebek birtoklási rendszeréről; 
• 2002/93-as SKR a Büntető Törvénykönyv módosításáról és kiegészítésétől; 
• 2002/ 104-es SKR a duty-free rendszerben forgalmazott áruk vámrendszeréről; 
• 2002/121-es SKR a garantált minimális jövedelemről (a 2001/416-os tv. mó- 

dosítása); 
• 2002/158-as SKR a 2,5 hektárig terjedő szántófölddel rendelkező mezőgazdasági 

termelők 2003. évi támogatásáról ingyenes műtrágyával; 
• 2002/184-es SKR az 1945. márc. 6. és 1989. dec. 22 között visszaéléssel átvett 

egyes ingatlanok jogi rendszeréről (a 2001/10-es tv. módosításáról); 
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• 2002/192-es SKR a köztisztviselők bérjárandóságainak szabályozásáról; 
• 2002/194-es SKR a romániai idegenrendészetről; 
• 2002/195-ös SKR a közúti forgalomról; 
• 2002/209-es SKR az állam köz- vagy magánvagyonához tartozó mezőgazdasági 

földterületeket adminisztráló, egészében vagy részben állami tőkével működő 
gazdasági társaságok privatizációs vonzerejének növelését célzó intézkedésekről. 

Kormányrendeletek 

• 2002/36-os rendelet a helyi adókról és illetékekről; 
• 2002/43-as rendelet a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról; 
• 2002/53-as rendelet a területi közigazgatási egység keret-alapszabályáról; 
• 2002/63-as rendelet az utcák, terek és közintézmények elnevezéséről; a helyi 

tanácsoknak eddig nem állt jogában, e kérdésben önállóan dönteni, bár a 2001 / 
215-ös helyi közigazgatási törvény ezt a korlátozást feloldatta, érvényben volt az 
1990/100-as törvényerejű rendelet; 

• 2002/69-es rendelet az elektronikus személyazonossági kártyák jogi rendszeréről; 
• 2002/70-es rendelet a közegészségügyi egységek adminisztrálásáról; 
• 2002/71-es rendelet a helyi érdekű köz- és magánbirtokot adminisztráló köz- 

szolgálatokról; 
• 2002/73-as rendelet a távfűtési közszolgálatokról. 

Kormányhatározatok 

• 2002/174-es határozat a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő- 
foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 2002. évi 76. számú törvény alkalmazási sza- 
bályainak jóváhagyásáról; 

• 2002/181-es határozat a helyi adók és illetékek bevételezésével kapcsolatos elekt- 
ronikus rendszer bevezetéséről; 

• 2002/195-ös határozat a nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 
2002 márciusától; 

• 2002/230-as határozat a közúti közlekedésben elkövetett kihágások megállapítá- 
sára és büntetésére vonatkozó szabályzat módosításáról; 

• 2002/233-as határozat Románia hivatalos jelképeinek használatáról (a nemzeti 
kisebbségek használhatják anyaországuk nemzeti lobogóját, tiltott a háborús és az 
emberiség ellen bűnöket elkövető személyek szobrainak köztéren való elhelye- 
zése, utcáknak-köztereknek az említett személyekről való elnevezése); 
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• 2002/518-as határozat nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 
2002 júniusától; 

• 2002/573-as határozat a kereskedők működése engedélyezésének jóváhagyásáról; 
• 2002/577-es határozat a gazdasági társaságok privatizációjáról szóló, utólagosan 

módosított és kiegészített 1997/88-as SKR és a privatizáció gyorsítását célzó 
intézkedésekről szóló 2002/137-es tv. alkalmazási szabályainak jóváhagyásáról; 

• 2002/954-es határozat szabályzat jóváhagyásáról az erdőgazdálkodással és a 
természetes illetve jogi személyeket a tulajdonukban levő és szerződéses alapon 
az állami erdészeti struktúrákon keresztül adminisztrált erdőkért megillető anyagi 
erőforrások és pénzforrások elosztásával kapcsolatos konkrét módra, valamint az 
említettek kötelezettségeire vonatkozóan; 

• 2002/1089-es határozat a munkanélküliségi biztosítási rendszerről, a 2002/76-os 
tv. alkalmazási szabályainak módosításáról és kiegészítéséről; 

• 2002/1164-es határozat a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok 
visszaszolgáltatásáról szóló, a 2002. évi 501. számú törvény módosításokkal és 
kiegészítésekkel jóváhagyott 2000. évi 94. számú sürgősségi kormányrendelet 
alkalmazási szabályok jóváhagyásáról, valamint a Különleges Visszaszolgáltatási 
Bizottság megszervezéséről; 

• 2002/1301-es határozat a nyugdíjak és egyéb lakossági jövedelmek indexálásáról 
2002 decemberétől; 

• 2002/1305-ös határozat az Országos Rendőrtestület szervezési és működési sza- 
bályzatának jóváhagyásáról; 

• 2002/1415-ös határozat a 2001/215-ös helyi közigazgatási tv. alapján, a nemzeti 
kisebbséghez tartozó állampolgároknak a helyi közigazgatásban való anyanyelv- 
használati jogával kapcsolatos előírások alkalmazásáról és a 2002/1206-os kor- 
mányhatározattal jóváhagyott szabályok bizonyos mellékleteinek módosításáról; 

• 2002/1476-os határozat erdőgazdálkodást célzó intézkedések jóváhagyásáról. 

Összeállította: Péter Zsuzsa 
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Állásfoglalások, nyilatkozatok, határozatok – 
RMDSZ-dokumentumok 

Állásfoglalás 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa megelégedéssel állapítja meg, hogy az 
RMDSZ megalakulásától következetes öntisztogatási törekvései őszintének és ered- 
ményesnek bizonyultak. 

Ennek egyenes eredménye, hogy az Átvilágító Bizottság Dr. Bárányi Ferenc 
(Temes megye), Aranyosi István (Brassó megye) és Rákóczi Lajos (Bihar megye) sze- 
mélyével kapcsolatban megfogalmazott, a volt politikai rendőrséggel való állítólagos 
együttműködésre utaló bejelentése alaptalannak bizonyult, alaptalanság, amit a bíró- 
ságok állapítottak meg. 

Sajnálatunkat fejezzük ki fentnevezettek alaptalan meghurcolásáért, és elvárjuk, 
hogy az Átvilágító Bizottság egyrészt szolgáltasson erkölcsi elégtételt nekik, másrészt 
az elkövetkezőkben tartózkodjék felelőtlen és megalapozatlan kijelentésektől. 

Marosvásárhely, 2002. február 2. 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa 

Nyilatkozat 

Az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) Elnöksége, 2002. február 21-én 
tartott ülésén a következő döntéseket hozta: 

1. Az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége elhatározza az Országos 
Önkormányzati Tanács összehívását, 2002. április 27-re. 

2. Az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége, a Szociáldemokrata Párt és a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kötött Protokollum szellemében 
elhatározza, hogy figyelemmel követi az önkormányzatokat és a helyi 
közigazgatást érintő előírások alkalmazását. 

3. Figyelemmel követi a 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvény 
alkalmazását, különös tekintettel az anyanyelv-használati jogokra, a kétnyelvű 
helységnévtáblák és utcanévtáblák kérdésére. 
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4. Felszólítja az önkormányzatokat, hogy hatáskörüknek megfelelően maradék- 
talanul alkalmazzák a restitúciós jogszabályokat, hogy a jogtalanul átvett me- 
zőgazdasági területek, erdők, belterületek és épületek visszakerülhessenek jo- 
gos tulajdonosaikhoz. Ebben a kérdéskörben különös jelentőséggel bír az 
egyházi ingatlanok problémája, amelyek esetében a létező jogszabályokat 
alkalmazni kell, és fel kell készülni az elfogadásra kerülő egyházi ingatlan- 
rendezési törvény alkalmazására. 

5. A népszámlálás tekintetében, az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége, 
együttműködve az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével, mindent meg fog tenni, 
hogy a népszámlálás során tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a nép- 
számlálás eredménye hiteles legyen. Ennek érdekében elhatározza a tájékoz- 
tató kampány beindítását. 

6. Az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége nagyon fontosnak találja a 
kormány decentralizációs lépéseit. Viszont a decentralizált feladatok anyagi 
hátterét, a szükséges forrásokat is biztosítani kell, ellenkező esetben az 
önkormányzatok nem tudják a megfelelő minőségű szolgáltatásokat nyújtani a 
helyi közösségeknek. 

7. Az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége elhatározza az Önkor- 
mányzati Menedzsmentért Alapítvány létrehozását, melynek fő célkitűzése a 
helyi közigazgatási hatóságok munkájának szakmai támogatása. 

8. Az Országos Önkormányzati Tanács hatékonyabb működése érdekében ál- 
landó titkárságot létesít, amelynek az önkormányzatok közötti információ- 
áramlás elősegítése lesz a feladata. Ugyanaz a személy fogja az Alapítvány 
ügyvezető igazgató, és az OÖT Elnökségének állandó titkári tisztségét be- 
tölteni. 

9. Az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége kéri az önkormányzatokat, 
hogy annak érdekében, hogy az önkormányzati munka végre megkapja a 
megérdemelt nyilvánosságot, rendszeresen tartsanak sajtóértekezletet. 

Kolozsvár, 2002. február 21. 

Az Országos Önkormányzati Tanács Elnöksége 

Nyílt levél 

Március 18-án elkezdődik Romániában a népszámlálás, melynek adatai az elkö- 
vetkező tíz esztendőben számtalan helyzetben szolgálnak majd hivatkozási alapul. 

Fontos ez a fölmérés természetesen az egész romániai társadalom szociális 
helyzetének, vagyoni és civilizációs állapotának az elemzése végett is, de a mi szá- 
munkra ezen túl is rendkívül nagy, mondhatni döntő jelentősége van, hiszen egyál- 
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talán nem mindegy, hány magyar nemzetiségű és magyar anyanyelvű személyt mutat 
ki a népszámlálás. 

Nemcsak itt Romániában, hanem Európa- és világszerte is aszerint fogják a 
jövőben megítélni a mi súlyunkat, hogy hányan vagyunk. Ezekben a hetekben a ro- 
mániai magyar közélet legfőbb felelőssége a népszámlálás fontosságát közösségünk- 
ben tudatosítani. 

Arra kérem Önt, hogy egyházának lelkészei segítsenek a népszámlálás jelen- 
tőségének megismertetésében, és hívják fel mindenkinek a figyelmét: magyar nem- 
zetiségünk, magyar anyanyelvünk, illetve vallásunk kinyilatkoztatása és a népszám- 
lálási íveken való pontos feltüntetése egyéni érdek is, de ugyanakkor létfontosságú 
közösségi érdek. 

Ma, amikor közösségünk demográfiai jellemzői amúgy sem túl biztatóak, min- 
dent meg kell tennünk azért, hogy magyar nemzetiségét mindenki fölmutassa. 

A magyarság száma nem egyszerűen csak számadat, hanem súlyt, erőt, be- 
folyást, jövőt jelent mindannyiunknak. 

Őszinte köszönettel és tisztelettel 

Markó Béla 
az RMDSZ elnöke 

Marosvásárhely, 2002. március 4. 
* Az egyházak, civil és ifjúsági szervezetek vezetőihez, a sajtóhoz intézett nyílt levél. 

Felhívás 

Március tizenötödike a világ minden magyarja számára a szabadság, egyenlőség, 
testvériség ünnepe. Bárhol is éljünk a földkerekségen, ezen a napon egymásra gon- 
dolunk, és tisztelettel adózunk eleink 1848-as szabadságharcának. Olyan ünnepnap 
ez, amely összeköt minket, magyarokat egymással, de ugyanakkor másoktól sem vá- 
laszt el, mert a márciusi ifjak nem csak nekünk, hanem minden nemzetnek sza- 
badságot, egyenlőséget, testvériséget akartak. 

Nem a bezárkózásnak, hanem a kéznyújtásnak, a különböző népek és nem- 
zetek egyenjogú együttélésének üzenetét hordozza ez az évforduló, ezt üzenjük ezen 
a napon mi, romániai magyarok is évről évre mindenkinek. A hajdani történelmi 
ellentétek csak úgy oldhatók fel, ha kölcsönösen tiszteljük egymás hagyományait, egy- 
más ünnepeit és egymás szimbólumait is, akár kisebbségben vagyunk, akár több- 
ségben. 

A román kormány néhány nappal ezelőtt kormányhatározattal mondta ki, hogy 
a kisebbségekhez tartozó személyeknek saját rendezvényeiken joguk van használni az 
illető közösség szimbólumait. 
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Üdvözöljük ezt a határozatot, mert megerősíti a gyakorlatot, amely 1989 után 
Romániában kialakult. 

A mi magyar közösségünk hagyományos szimbólumai: a piros-fehér-zöld 
lobogó és a magyar himnusz. 

Ünnepeljük március tizenötödikét az idén is ugyanúgy, ugyanolyan méltósággal, 
mint az elmúlt években. Legyen jelen közöttünk ugyanígy, mint eddig, a piros-fehér- 
zöld lobogó, és hangozzék el magyar himnuszunk. 

Emlékezzünk a szabadság, egyenlőség és testvériség hirdetőire, Petőfi Sándorra 
és társaira, a márciusi ifjakra! 

Markó Béla 
az RMDSZ elnöke 

Bukarest, 2002. március 11 

Határozat 

Az Operatív Tanács határozottan visszautasítja a Királyhágómelléki Refor- 
mátus Egyházkerület Közgyűlésének Tőkés László tiszteletbeli elnök és Kovács Zol- 
tán parlamenti képviselő által aláírt Nyilatkozatát, amely súlyosan megrágalmazza 
szövetségünket. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség az elmúlt tizenkét évben mindent 
megtett azért, hogy magyar közösségünk visszakapja jogos tulajdonát. Nehéz küz- 
delem után eljutottunk oda, hogy a tőlünk elkobzott föld- és erdővagyon jelentős ré- 
szét ma lépésről lépésre visszaszerezzük, beleértve a közbirtokossági erdőket. Ugyan- 
akkor elfogadtattuk a magánszemélyektől elállamosított ingatlanok visszajuttatásáról 
szóló törvényt is. Most pedig azt sikerült elérni, hogy az egyházi ingatlanok kérdé- 
sében hamarosan megszülethet egy átfogó, a történelmi magyar egyházak igényeinek 
megfelelő törvény. Az RMDSZ, az egyházak, a civiltársadalom, az egész romániai 
magyar közösség összefogása eredménnyel járt: évtizedes halogatás után megold- 
hatjuk egyik legfájóbb közös gondunkat. 

Ilyen körülmények között megdöbbenten látjuk, hogy az RMDSZ tiszteletbeli 
elnöke és egyik parlamenti képviselője félretájékoztatja saját egyházát, és megtéveszti 
a közvéleményt, amikor azzal vádolja szövetségünket, hogy „a közösen elfogadott in- 
gatlanügyi törvénytervezet önkéntes és egyoldalú feladásával” félreállott „egyházaink 
mellől”. Ennek éppen az ellenkezője az igaz: politikus kollégáink következetes mun- 
kájának köszönhetően olyan törvénytervezetet fogadott el a Szenátus jogi bizottsága, 
amely alapelvként a teljes természetbeni visszaadást követi, azonnali tulajdonba adás- 
ról rendelkezik, és a használatba vétel legvégső határidejét is leszállítja az eredetileg 
tervezett 10 évről 5 évre. 
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Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Nyilatkozat aláírói elhallgatják ezeket a tényeket, 
és olyan alaptalan vádakat fogalmaznak meg, amelyek nemcsak az RMDSZ-nek 
okoznak kárt, hanem egész közösségünket megosztják, és megpróbálják az egyházat 
szembeállítani érdekvédelmi szövetségünkkel. 

Az RMDSZ eddig is felvállalta az egyházak érdekeinek következetes képvi- 
seletét, és természetesen ezentúl is mindent meg fogunk tenni ezeknek az érdekeknek 
az érvényesítéséért. 

Bukarest, 2002. június 5. 
A Szövetségi Operatív Tanács 

Az SZKT a 2002. szeptember 21-i ülésén fogadja el. 

Határozat 

Az SZKT 2002. május 25-i ülése, figyelembe véve az RMDSZ Ügyvezető El- 
nökség Oktatási Főosztálya által előterjesztett Helyzetkép a romániai magyar oktatás 
jelenéről című elemzést, valamint az azt követő vitában elhangzott javaslatokat, a kö- 
vetkező határozatokat hozza: 

1. A magyar nyelvű oktatás sajátos igényeinek határozott érvényesítése érde- 
kében a közeljövő oktatáspolitikai prioritásait az alábbi, az egész romániai 
oktatási rendszerre vonatkozó, általános érvényű alapelvek kell meghatá- 
rozzák: 
- Az oktatási rendszer általános reformjának folytatása az európai in- 

tegráció célrendszeréhez igazítva; 
- A tényleges iskolafenntartók és iskolahasználók döntéshozói jogának 

biztosítása, az állami rendszer teljes körű átalakítása önkormányzati 
iskolarendszerré, decentralizáció az oktatás minden vonatkozásában; 

- Az intézményi autonómia további szélesítése; 
- Az oktatás célrendszerének hozzáigazítása a munkaerőpiac igényeihez; 
A fenti alapelvek által kijelölt feladatok teljesítése az RMDSZ és a civil- 
szakmai szerveződéseink szoros együttműködése révén valósítható meg. 

2. A felsőfokú oktatás területén: 
- A jelenlegi magyar tannyelvű oktatási vonalak döntéshozói-, szerkezeti- 

és pénzügyi önállóságát biztosító feltételek megteremtése, az egyetemei 
charták ez irányú módosításának pozitív politikai támogatása kiemelt 
feladata kell legyen Szövetségünknek. Továbbra is szorgalmaznunk kell 
az önálló fakultások, tanszékek létrehozását a Babeș-Bolyai Tudomány- 
egyetemen, valamint a marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti 
Egyetemen; 
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- Támogatnunk kell új magyar tannyelvű oktatási vonalak kialakítását Ma- 
rosvásárhelyen (Petru Maior Műszaki Egyetem), Kolozsvárt (Gheorghe 
Dima Zeneakadémia), kezdeményeznünk kell magyar tannyelvű csopor- 
tok létrehozását Kolozsvárt (Műszaki Egyetem, Ion Andreescu Művé- 
szeti Akadémia, Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem). Ezzel párhu- 
zamosan önálló oktatói státusok létrehozására kell törekednünk ezen 
intézetekben. 

- Ugyanakkor továbbra is fontos prioritás a magyar nyelvű magán (egyházi 
és alapítványi) felsőoktatási intézmények támogatása. A két oktatási 
formát egymást kiegészítő rendszernek kell tekintenünk, amely megte- 
remtheti a teljes spektrumú anyanyelvű felsőoktatási kínálatot. 

- A színvonalas oktatói utánpótlás biztosítása érdekében szükségesnek 
tartjuk az állami felsőoktatásban működő elitképző programok támo- 
gatását. Egységes célpályázati rendszerben működő ösztöndíj-támogatást 
kell kialakítani az oktatói személyzet, valamint a posztgraduális képzést 
felvállalok számára. 

- Szociális jellegű ösztöndíjrendszer működésének feltételeit kell bizto- 
sítani az egyetemi képzést vállaló, de a továbbtanuláshoz szükséges 
anyagi alapokkal nem rendelkező fiatalok számára. 

- Minden eszközzel támogatnunk kell intézményeinket az új szakok in- 
dításához szükséges akkreditációs feltételek teljesítésében, az ideiglenes 
működési engedélyek megszerzésében. 

3. A közoktatás területén: 
3.1. A kisebbségi oktatás szabályozásáról: 

Az RMDSZ parlamenti képviselőcsoportja az érdekeltekkel folytatott szakmai 
konzultációk alapján kezdeményezzen törvénymódosításokat a Tanügyi Törvény, a 
pedagógusok jogállását szabályozó Statútum és a Helyi Közigazgatási Törvény ese- 
tében, a kisebbségi oktatás még fennmaradt korlátozásainak megszüntetése, valamint 
az oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítása érdekében. 

Megoldást igénylő kérdések: 
- A kisebbségi közoktatásban minden tantárgyat a kisebbségek nyelvén 

tanítsanak, beleértve a Románia földrajza és a Románok történelme című 
tantárgyakat is. 

- A kisebbségi oktatási intézményeknek legyen joga kétnyelvű bizo- 
nyítvány kiállítására. 

Az oktatási intézmények, elsősorban a tagozatok felelős vezetését biztosító 
tisztségviselők pályázatainak elbírálásakor, a jelöltek tökéletes nyelvtudásának kizáró 
jellegűnek kell lennie. 

A tagozatos intézményekben tanító pedagógusok normájának kialakításakor, 
minden esetben figyelembe kell venni a kisebbségi nyelvismeret fokát. (Nagyon sok 
tantárgyat, a törvényes rendelkezések ellenére, a nyelvet egyáltalán nem, vagy nem 
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kellő színvonalon ismerő tanárok tanítanak: idegen nyelv, ének-zene, rajz, testnevelés, 
történelem, földrajz, technológiai ismeretek stb.) 

A képességfelmérő- és érettségi vizsgákkal kapcsolatos szabályozók újra- 
fogalmazása elengedhetetlen a kisebbségi vizsgázókat negatívan érintő intézkedések 
megszüntetése érdekében. (A vizsgatételek kellő időben történő fordításának bizto- 
sítása, külön javító központok szervezése.) Ugyanakkor a kötelező oktatási szakaszt 
lezáró képességvizsga helyett fontolóra kellene venni a régi felvételi rendszer vissza- 
állításának lehetőségét is. 

Sürgető feladat az egyházi jellegű közoktatási intézmények működését szabá- 
lyozó keretek kidolgozása és elfogadtatása (finanszírozás, tanszemélyzet-tisztség- 
viselők kinevezése/visszahívása alkalmatlanság esetén, oktatási ingatlanok tulajdon- 
joga, az általános- és szakellenőrzés kérdése stb.). 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének feladata nyomon követni a kisebbségi 
oktatásra vonatkozó törvénycikkelyek, kormány- és szakminisztériumi rendeletek 
betartatását. Biztosítania kell a végrehajtás különböző szintjein kialakult irányítási 
struktúrák hatékony működését (a kisebbségi oktatásért felelős vezérigazgatóság, 
megyei főtanfelügyelők/helyettesek, szakfelügyelők, intézmény-vezetők). 

3.2. A magyar tannyelvű oktatás hálózati kérdéseinek megnyugtató megoldása 
érdekében: 

- Nagy súlyt kell helyeznünk a reális igényeknek megfelelő intézményi hálózat 
bővítésének támogatására (ezen belül a szakminisztérium által kezdeménye- 
zett körzetesítés érdekeinknek megfelelő megszervezésére különösen a szór- 
ványnak minősülő megyékben, a szakképzés területén a profilok bővítésére, a 
vokácionális középiskolai- valamint a testi- és fogyatékos gyermekeket oktató 
iskolahálózat fejlesztésére, az újonnan kialakított önálló magyar középiskolák 
kiemelt támogatására: Bolyai Farkas Középiskola – Marosvásárhely, Áprily 
Lajos Középiskola – Brassó, Leövey Klára Középiskola Máramarossziget. 

- A közoktatási hálózat hatékonyságának növelése érdekében az RMDSZ 
Ügyvezető Elnöksége minden érdekelt megye számára biztosítsa a szükséges 
erőforrásokat a következő feladatok elvégzéséhez: 

- A megye magyarérdekeltségű oktatási intézményeinek és azok beiskolázási 
körzeteinek teljes körű feltérképezése, a megyét alkotó települések és régiók 
demográfiai adatainak és az ezekkel kapcsolatos prognosztizálható változások 
összefoglalása. 

- A magyar nemzetiségű beiskolázatlan vagy nem anyanyelvén tanuló diákok 
nyilvántartásba vétele, lehetőség szerint az ok vagy okok feltüntetésével. 

- Az érdekelt felek – oktatási és önkormányzati testületek, egyházak, civil 
szervezetek – képviselőiből álló munkacsoportok kialakítása, melyek a fenti 
adatok birtokában elkészítik a megye magyar iskolahálózatának tervezetét, 
oktatási szintekre, régiókra és településekre lebontva, szem előtt tartva a 
következőket: 
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Az alapfokú képzést (óvodai és elemi oktatás) lehetőség szerint biztosítani 
kell minden településen, ha másként nem, akkor a közösségünk által létrehozott és 
fenntartott magán jellegű intézményekben. 

Tudomásul véve, hogy a középfokú képzés (általános iskolai és líceumi ok- 
tatás) szintjén, a hatékony és minőségi oktatás biztosításához különálló osztályok 
(osztályonként minimum 15-20 tanuló), szakképzett és lehetőleg állandósult tan- 
testületek, valamint megfelelő infrastruktúra és felszereltség szükséges, tényként kell 
elfogadnunk a kisebb iskolák, a létszám alatt működő tagozatok és osztályok meg- 
szüntetését. Az innen kikerülő tanulókat az előzetes tervek alapján létrehozott, is- 
kolabusszal, bentlakással és étkezdével is rendelkező önálló magyar, vagy több- 
ségében magyar iskolaközpontokba kell beiskolázni. 

- A hálózati kérdések rendezése nem nélkülözheti egy, a közoktatás oktatói és 
oktatottjai számára létrehozott ösztöndíjrendszer feltételeinek kidolgozását. 

- Ugyanakkor bátorítanunk kell a magán oktatási intézmények létesítését a 
magyar tannyelvű közoktatásban is. 

3.3. A közoktatás tartalmi vonatkozásai tekintetében: 
- Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének feladata, hogy biztosítsa a Szak- 

minisztérium keretében kialakított országos reformbizottságokba való aktív 
közreműködésünket (tanterv-, tankönyv-, vizsgabizottságok stb.). 

- Támogatnunk kell a tanulók túlterhelésének csökkentése érdekében sajátos 
tantervek kidolgozásának feltételeit, és biztosítanunk kell azok engedélyez- 
tetését. 

- A civil- szakmai szerveződésekkel közösen meg kell teremtenünk a román 
nyelv eredményes oktatásának feltételeit és eszközeit (ennek megfelelő tanár- 
képzés biztosítása, a kisebbségek számára külön román nyelvű tankönyvek 
készítése, sajátos módszertan és követelményrendszer összeállítása). 

- Az Ügyvezető Elnökség továbbra is tekintse feladatának a magyar nyelvű 
középiskolai tankönyvek kiadásához szükséges pénzalapok pályázati úton 
való megszerzését, támogatását. 

- Az Ügyvezető Elnökség kiemelt feladatának tekinti, hogy kezdeményezze egy 
olyan munkacsoport létrahozását, mely az oktatói-nevelői tevékenység neve- 
lési részének kritériumrendszerét kidolgozza. 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa megbízza az Ügyvezető Elnökség Oktatási 
Főosztályát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a civil-szakmai szerveződések 
irányába egy, az RMDSZ oktatással kapcsolatos célkitűzéseit újrafogalmazó közös 
munkacsoport létrehozása érdekében. Az új oktatási stratégia elkészültének határideje 
a sorra kerülő VII. RMDSZ Kongresszus időpontja kell hogy legyen. 

Marosvásárhely, 2002.szeptember 21. 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa 
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Közlemény 

Az RMDSZ Operatív Tanács határozottan visszautasítja Tőkés Lászlónak a 
Szövetség legfőbb döntéshozó testületét, a Szövetségi Képviselők Tanácsát rágal- 
mazó állításait. 

Az utóbbi időben Tőkés László újabb meg újabb közleményekben, állásfog- 
lalásokban, nyilatkozatokban próbálja meg folyamatosan lejáratni saját szervezetét, 
amelynek testületi ülésein egyébként már régóta nincsen jelen, sem az ott lezajlott 
vitákban, sem a meghozott döntések előkészítésében nem vesz részt. 

Egy tiszteletbeli elnökhöz méltatlan az a mód, ahogyan a nyilvánosság előtt 
bevádolja mindazokat, akik másképpen gondolkodnak, mint ő, és mindenkit el akar 
távolítani a közéletből, aki nem ért vele egyet. Az RMDSZ egyik legnagyobb értéke a 
belső demokrácia, a tisztességes eszmék egymás mellett élése, a tolerancia, a 
sokszínűség. Tőkés László intoleranciája, elvakultsága, rövidlátása ma már ezt a belső 
demokráciát veszélyezteti, hiszen ha valamely testületünk nem úgy dönt, ahogy ő 
akarja, akkor mindent megtesz a döntés megsemmisítéséért, beleértve a magyar 
érdekvédelmi szervezetünk elleni bukaresti bírósági eljárást is. Inkább bízik Tőkés 
László a bukaresti igazságszolgáltatásban, mint a saját szövetségével való együtt- 
gondolkodásban, a vélemények demokratikus sokszínűségében, az általa „demagóg- 
nak” nevezett, de valójában életbevágóan fontos egységben. 

Valótlan mindaz, amit a Szövetségi Képviselők Tanácsáról Tőkés László állít. 
A belső választásokra a csíkszeredai kongresszus nem rendelt el határidőt. 
A Szövetségi Képviselők Tanácsa elemezte az belső választások kérdését, és 

mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy közvetlen választásokat megrendezni 
úgy, hogy azt senki ne kérdőjelezhesse meg, rendkívül felelősségteljes feladat, az erről 
szóló döntést a következő kongresszusra bízta. 

Valótlanságot állít a tiszteletbeli elnök a kongresszus összehívásáról is, hiszen 
azt nem a Szövetségi Képviselők Tanácsának, hanem a szövetségi elnöknek kell 
kötelező módon négyévenként összehívnia, ezen az alapszabályzat szerint senki sem 
változtathat. A Szövetségi Képviselők Tanácsa csupán a pontos időpontról, a hely- 
színről, a hónapról és napról hoz döntést. Ha Tőkés László az RMDSZ alapsza- 
bályzatát újraolvasta volna maga is meggyőződhetett volna erről. 

Nem értjük azt sem, hogy miért kívánja Tőkés László halogatni a kongresszust, 
hiszen ez az a fórum, ahol tisztújításra, program- és alapszabályzat-módosításra is sor 
kerül. 

Mélységesen sajnáljuk, hogy a szövetség tiszteletbeli elnöke félrevezeti a köz- 
véleményt, és megpróbálja megosztani a romániai magyarságot. Meggyőződésünk, 
hogy ez nem sikerülhet, hiszen az egységes RMDSZ eddig is teljes elkötelezettséggel, 
eredményesen tudta képviselni magyar nemzeti közösségünk ügyét itt bent 
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Romániában, és kint Európában, és ezután is ezért fogunk küzdeni minden 
rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel. 

Az egységet megbontani, közösségünket megosztani, eddig elért eredmé- 
nyeinket veszélybe sodorni sem Tőkés Lászlónak, sem senki másnak nincsen joga. 

Akkor, amikor éppen pereli a bíróságon az RMDSZ-t a szélsőségesen ma- 
gyargyűlölő Nagy-Románia Párt, és be akarja tiltatni szövetségünket, azt kell látnunk, 
hogy újabb per kezdődik szervezetünk ellen, ezúttal Tőkés László kezdeményezésére. 

Az RMDSZ Operatív Tanácsa egyértelműen elítéli ezt a kezdeményezést, mél- 
tatlannak, etikátlannak és politikailag a romániai magyarság jövőjét veszélyeztető 
lépésnek tartjuk. 

Erről a kérdésről az RMDSZ következő kongresszusának kell döntést hoznia. 

Bukarest, 2002. október 9. 

A Szövetségi Operatív Tanács 

Határozat 

Az Ügyvezető Elnökség javaslatára létrehozom az Ezüstfenyő Díjat, amelyet az 
RMDSZ azoknak a személyeknek adományoz, akik kiemelkedő munkát végeztek 
Szövetségünk programjának megvalósításáért, a jogtalanul elállamosított magán- és 
közösségi javak, földek, erdők, ingatlanok visszaszerzéséért. 

Markó Béla 
szövetségi elnök 

Marosvásárhely, 2002. november 30. 

Határozat 

A jogtalanul elállamosított föld-, erdő- és ingatlantulajdon visszaszerzéséért 
folytatott kiemelkedő munkájáért elismerésként az Ügyvezető Elnökség és a területi 
szervezetek javaslatai alapján Ezüstfenyő Díjban részesülnek a következő személyek: 
1. Bálint Elemér Imre, polgármester, Oroszhegy, Udvarhelyszék 
2. Barabás András, polgármester, Nagyajta, Háromszék 
3. Barcsa Márton, mezőgazdasági ügyvezető alelnök, Szecseleváros, Brassó megye 
4. Birtalan Ákos, parlamenti képviselő, Sepsiszentgyörgy, Háromszék 
5. Bölöni Dávid, polgármester, Csernáton, Felső-Háromszék 
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7. Burkhardt Árpád alprefektus, Marosvásárhely, Maros megye 
8. Csóka Tibor, alprefektus, Zilah, Szilágy megye 
9. Cziszter Kálmán, a megyei RMDSZ szervezet alelnöke, Arad, Arad megye 
10. Elek Barna, volt parlamenti képviselő Marosvásárhely, Maros megye 
10. Eőry László, volt megyei tanácsos, Déva, Hunyad megye 
11. Fodor György, erdőmérnök Székelyudvarhely,Udvarhelyszék 
12. Garda Dezső, parlamenti képviselő Gyergyószentmiklós, Gyergyó terület 
13. Gerstmáyer József, RMDSZ elnök, Mármarossziget, Történelmi Máramaros 
14. Hajdú Menyhért Gábor, a Csíki Magánjavak Egyesületének elnöke, Csíkszere- 

da, Csíkszék 
11. Joó János, polgármester, Árpástó, Beszterce-Naszód megye 
16. Kelemen Atilla, parlamenti képviselő, Marosvásárhely, Maros megye 
17. Kiss Sándor, a Bihar Megyei Tanács alelnöke, Nagyvárad, Bihar megye 
18. Köble Csaba, megyei tanácsos, Nagyenyed, Fehér megye 
19. Kolumbán László, közbirtokossági elnök, Gyergyószentmiklós, Gyergyó 

kerület 
12. Lázár Mária, közbirtokossági elnök, Gyergyótölgyes, Gyergyó terület 
13. Lengyel Ferenc, a Megyei Kataszteri Hivatal igazgatója, Szatmárnémeti, 

Szatmár megye 
14. Márton Árpád, parlamenti képviselő, Sepsiszentgyörgy, Háromszék 
15. Náznán Jenő, a Megyei Mezőgazdasági Hivatal igazgatója, Marosvásárhely, 

Maros megye 
16. Oláh Badi Álmos, polgármester, Maksa, Háromszék 
17. Olosz Gergely, alprefektus, Sepsiszentgyörgy, Háromszék 
18. Pete István, szenátor, Nagyvárad, Bihar megye 
19. Pethő Zsigmond, a Megyei Kataszteri Hivatal igazgatója, Kolozsvár, Kolozs 

megye 
20. Puskás Bálint, szenátor, Sepsiszentgyörgy, Háromszék 
21. Ráduly Róbert, parlamenti képviselő, Csíkszereda, Csíkszék 
22. Rafain Zoltán, a Csíki Közbirtokosság Érdekvédelmi Szövetség elnöke, Tusnád, 

Csíkszék 
23. Rancz Sándor, közbirtokossági tanácsadó, Kézdialmás, Felső-Háromszék 
24. Riedl Rudolf, alprefektus, Szatmárnémeti, Szatmár megye 
25. Seres Dénes, szenátor, Zilah, Szilágy megye 
26. Sztranyiczky Szilárd, a Megyei Kataszteri Hivatal jogtanácsosa, Kolozsvár, 

Kolozs megye 
27. Tamás Sándor, parlamenti képviselő, Kézdivásárhely, Felső-Háromszék 
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28. Téglás Lajos, alpolgármester, Koltó, Nagybánya terület 
29. Tempfli József, megyéspüspök, Nagyvárad, Bihar megye 
30. Verestóy Attila, szenátor, Székelyudvarhely, Udvarhelyszék. 

Marosvásárhely 2002. december 12. 
Markó Béla 

szövetségi elnök 
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Az Európai Unió 2002-es 
országjelentése Romániáról 

Emberi jogok és kisebbségvédelem 

(...) Románia ratifikálta a fontosabb emberjogi egyezményeket (...). Az emberi 
jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezmény elvileg ha- 
tályban van Romániában, a gyakorlatban még meggyőző mértékben alkalmazni kell. 
2002 májusában Románia aláírta az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védel- 
méről szóló Európai Egyezmény 13. kiegészítését, amely a halálbüntetés minden kö- 
rülmények közötti betiltását írja elő. 

Mint arról egy korábbi jelentés is beszámol, Románia aláírta, de még nem ratifi- 
kálta az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Európai Egyez- 
mény 12. kiegészítését, amely megtilt mindennemű diszkriminációt. 2002 januárjában 
életbe lépett egy törvény, amely megerősítette a diszkrimináció minden formájának 
megelőzését és büntetését kimondó 2000-es kormányrendeletet. A jogszabály előrelé- 
pést jelent a diszkriminációellenes küzdelem és a közösségi joganyag átvétele terén.(...) 

Polgári és politikai jogok 

Románia előrehaladása a polgári és a politikai jogok bővítésében vegyes megíté- 
lésű. Számos fontos reformkezdeményezés született. A gyermekvédelmi rendszer re- 
formja folytatódott, a gyermekvédelem körülményei javultak. A kormány szintén prio- 
ritásnak tekintette az emberkereskedelem elleni harcot, és fontos intézkedéseket hoz- 
tak e probléma kezelésére. Fejlődés tapasztalható a feltételes szabadlábra helyezés be- 
vezetése terén, bár a román börtönök túlzsúfoltak, és a feltételek továbbra is rendkí- 
vül rosszak. Románia menedékjogi törvénykezése közeledett a közösségi joganyag 
követelményei felé. Nem történt észrevehető visszaesés a rendőrségi erőszak terén 
(különösen a roma közösség ellen). A szólásszabadság garantálására szolgáló biztosí- 
tékok megteremtése terén csak korlátozott fejlődés tapasztalható, és a tulajdon-vissza- 
szolgáltatási folyamat is lassú maradt. (...) 

Továbbra is egybehangzó és hiteles jelentések látnak napvilágot arról, hogy a 
rendőrök megalázóan bánnak a gyanúsítottakkal, főleg a roma közösség köreiből ki- 
kerülőkkel. A vallomások kicsikarására alkalmazott testi erőszak sem szokatlan. A ro- 
mán rendőrség átfogó és rendszerezett módon kezeli a panaszokat. Ugyanakkor ritka 
a rendőrök elleni sikeres vizsgálat, és a belső rendőrségi vizsgálatok gyakran hatásta- 
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lanok. Ezen körülmények között az ilyen kihágások esetében alkalmazott nyomozati 
és vádemelési jog átruházása a polgári hatóságokra pozitív fejleményt jelent. Új intéz- 
kedésekre van szükség a rendőrök szolgálat közbeni fegyverhasználatának hatéko- 
nyabb ellenőrzésére. A román hatóságok még nem hagyták jóvá az Kínzás Megelőzé- 
sére létrehozott Európai Bizottság jelentéseinek nyilvánosságra hozatalát, ezért hatá- 
rozottan ennek megtételére ösztönzik őket. (...) 

Egy 2002 márciusában elfogadott sürgősségi kormányrendelet betiltotta a fasisz- 
ta, rasszista vagy xenofób szervezeteket, valamint az emberiségellenes bűnökkel össze- 
függésbe hozható személyekhez kapcsolódó szimbólumokat. 

A vallásszabadság alkotmányosan garantált és gyakorolható. A kormány nem 
akadályozza a vallásos meggyőződés követését, bár emberjogi szervezetek jelentései- 
ben szerepel, hogy az ortodox egyház, gyakran a helyi hivatalossággal karöltve, akadá- 
lyozza a többi egyház vallásos tevékenységét. Romániában 15 elismert egyház van, és 
bár elvileg lehetséges új egyházak bejegyeztetése, még nem ültették gyakorlatba. Az el 
nem ismert egyházak akadálytalanul kifejthetik tevékenységüket, de nem részesülnek 
az elismert egyházakkal azonos törvényi támogatásban. A vallási felekezetekről szóló 
1948-as rendelet módosításra szorul, de ebben a tekintetben nem volt fejlődés tapasz- 
talható a jelentéskészítés időtartama alatt. (...) 

Romániában a kommunista uralom idején elkobzott javak visszaszolgáltatásá- 
nak folyamata három fő összetevőből áll: épületek visszaszolgáltatása, mezőgazdasági 
és erdőterületek visszaszolgáltatása és templomok valamint hozzájuk tartozó épületek 
visszaszolgáltatása. Bár az épületek visszaszolgáltatását szabályozó törvényes keret 
már 2001-ben megszületett, a folyamatot akadályozza a gyenge színvonalú ügyintézés 
és a törvény alkalmazásának hiánya. (...) 

2002 júliusában a parlament elfogadta az egyházaktól elkobzott javak visszaszol- 
gáltatásának folyamatát tisztázó jogszabályt. A törvény számos fontos tekintetben ki- 
terjeszti az előző jogszabály hatályát. Ugyanakkor csupán az egyházi vagyonokról szól, 
és jelenleg hiányoznak a jogi keretek a templomépületek visszaszolgáltatására. Ez kü- 
lönösen fontos a görög katolikus egyház számára, amelytől jelentős vagyont koboztak 
el a kommunista rendszer idején, de még mindig nem részesült törvényes kárpótlás- 
ban. A kormány elkötelezte magát a vonatkozó különleges jogszabályok kidolgozása 
mellett, de a törvények megalkotásában mutatkozó késedelem azt jelenti, hogy még 
nem történt jelentős előrelépés ebben a kérdésben. 

Kisebbségi jogok és kisebbségvédelem 

A jelentésben felölelt időtartam alatt pozitív fejlemények voltak tapasztalhatók 
a kisebbségekkel való bánásmód terén. 

Majdnem zökkenőmentesen gyakorlatba ültették a kisebbségi nyelvhasználat 
kiterjesztésére vonatkozó jogszabályt, és fontos lépéseket tettek a romák helyzetét ja- 
vító országos stratégia gyakorlatba ültetésének érdekében is, amely a roma közösség 
nehéz helyzetén próbál változtatni. 
  

[Erdélyi Magyar Adatbank]



 
 
V. Kronológiák, dokumentumok  EU-jelentés Romániáról 

450   ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYV 
 
 

A helyi közigazgatásról szóló törvény lehetővé teszi a kisebbségi nyelvek hiva- 
talos használatát azon településeken, ahol az adott nyelvet beszélők aránya eléri a 20 
százalékot. E jogszabály főképp a magyar kisebbségre érvényes, és általában véve egyes 
prefektusok és helyi hivatalosságok ellenkezése dacára sikeresen alkalmazzák. Az új 
jogszabály kimondja, hogy azokon a településeken, ahol egy kisebbség képviselőinek 
aránya meghaladja a 20 százalékot, az önkormányzat köteles olyan rendőröket alkal- 
mazni, akik ismerik az adott kisebbség anyanyelvét. Ezen új előírások gyakorlatba ül- 
tetése terén máris fejlődés tapasztalható. A jogszabály kiegészítése, amely a nemzeti 
lobogó, himnusz és címer használatát szabályozza, további fejlődést jelent, mivel lehe- 
tővé teszi a kisebbségeknek nemzeti jelképeik használatát a hivatalos összejöveteleken. 

Romániában jelentős roma népesség él, számukat 1.800.000 és 2.500.000 közöt- 
tire becsülik. A román társadalomban még mindig elterjedt a roma kisebbség elleni disz- 
krimináció, és a roma közösséget sújtó társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is jelen- 
tősek. Életkörülményeik rosszak, hozzáférési lehetőségeik a társadalombiztosítási 
szolgáltatáshoz korlátozottak, az emberjogi szervezetek pedig rendőrségi zaklatások- 
ról szóló, hiteles jelentésekről számoltak be. Néhány esetben a becslések jelentősen 
meghaladják a hivatalos számokat, amely – legalábbis részben – annak tudható be, 
hogy néhány roma vonakodik megvallani nemzetiségét. 1997-ben a hivatalos száma- 
datok szerint a roma népesség 400.000 fős volt. 

Ilyen körülmények között a kormány egyenletes fejlődést ért el a tavalyi roma- 
stratégia gyakorlatba ültetésével, amely bevallottan a diszkrimináció megfékezését cé- 
lozza. A jelentés által felölelt időtartam alatt sikerült hatékonyan lefektetni a roma- 
stratégia alapjait. A megyékben működni kezdtek a stratégia keretében létrehozott 
romahivatalok. Több mint 400 romát alkalmaztak szakértőként, feladataikat tisztáz- 
ták, és mind a 42 helyi romahivatal kiterjedt romaprogrammal rendelkezik a 2001- 
2004-es időszakra. A kinevezésekben a legfontosabb partner a Roma Párt volt, to- 
vábbi erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a többi roma szervezet is részt 
vegyen a programban. 

Országos szinten 15 bizottságot hoztak létre a minisztériumokon vagy az or- 
szágos ügynökségeken belül az ágazati stratégiák gyakorlatba ültetésére. A miniszté- 
riumi szakértők mellett e bizottságok egyik tagját a roma szervezetek delegálták. Ugyan- 
csak jelentős fejlődést sikerült elérni az ágazati politikák gyakorlatba ültetésében. A 
munkaügy terén a Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium szorgalmazta 
a romák részvételét az állásbörzéken. Az Egészségügyi és az Oktatásügyi Minisztéri- 
um is aktívan részt vett a stratégia megvalósításában. Különösen fontos újítás az ok- 
tatási és egészségügyi közvetítői poszt hivatalos létrehozása, mivel ezek hozzájárultak 
ahhoz, hogy a romák is hozzájussanak a közszolgáltatásokhoz, különösen az egész- 
ségügy és az oktatás terén. Megegyezés született a Belügyminisztériummal is, melynek 
értelmében a 2002-es év végéig 100 romát alkalmaznak a rendőrség kötelékében. E 
pozitív háttér ellenére a roma stratégia gyakorlatba ültetési folyamatának egyik gyen- 
géje, hogy nem teljes mértékben hozzáférhetőek a finanszírozást szolgáló alapok, 
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amelyeket az eredeti dokumentumban rögzítettek. A pénzügyi támogatás ilyetén hiá- 
nya azt jelenti, hogy lehetetlen elvégezni a tervezett tevékenységek nagy részét, és 
csupán kevesebb erőfeszítést igénylő, kevésbé költséges akciókra szorítkozhatnak. 
Szintén aggodalomra ad okot a hatékony koordinációs mechanizmusok hiánya. Ezek 
nélkül a stratégia sikere az abban részt vevő különböző intézmények egyéni hozzá- 
állásától függ. 

A stratégia egyik eleme, amellyel még nem foglalkoztak kellőképpen, a lakás- 
probléma. Ez az egyik legjelentősebb, a roma közösséget sújtó probléma: közülük 
sokan elfogadhatatlan körülmények között laknak, az alapvető kényelmi feltételek és 
a tulajdon biztonsága nélkül. Egyes helyi önkormányzatok arra használták fel ezt a 
helyzetet, hogy megkíséreljék egy helyre telepíteni a romákat, ám a kormány határo- 
zottan elutasította a szegregáció ezen formáját. 

Bár a diszkrimináció megszűntetésére szolgáló törvényes keretek még nem tel- 
jesen működőképesek Romániában, a bíróságok – első ízben – már hoztak elmarasz- 
taló ítéletet olyan munkaadók és újságok ellen, amelyek diszkriminatív álláshirdetése- 
ket közöltek. 

Ami a kisebbségi nyelvhasználatot illeti, a 2001/02-es tanévben apró javulás 
volt észlelhető az anyanyelvi tanintézmények és az anyanyelvükön tanuló diákok szá- 
mát illetően. Az Etnikumközi Kapcsolatokért Felelős Hivatal úgy döntött, támogatja 
a kisebbségi nyelveken oktató iskolákban használt tankönyvek kiadását. A Sapientia – 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem megfelelően működött, és 450 diákkal fejezte be 
a 2001/02-es tanévet. 

Nem volt fejlődés tapasztalható a csángó kisebbség – a 60 és 70 000 közötti lé- 
lekszámú, nem homogén csoportot alkotó, római katolikus vallású, Románia észak- 
keleti részén élő, a magyar nyelv egyik formáját beszélő népcsoport – helyzetében. 
Emberjogi szervezetek jelentései bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy egyes helyi hiva- 
talos szervek megakadályozták a csángók azon erőfeszítéseit, hogy magyarul tanulja- 
nak (opcionális nyelvként). Ez ellentmond a hatályos román jogszabályoknak, mely 
biztosítja egy kisebbségi nyelv tanulásának jogát abban az esetben, ha elegen kérelme- 
zik. Mint arról már a korábbi jelentések is beszámolnak, Románia aláírta az Európa 
Tanács kisebbségvédelmi keretegyezményét. 2002 márciusában az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy Románia dicséretes erőfeszí- 
téseket tett a nemzeti kisebbségek és kultúrájuk támogatására. További erőfeszítése- 
ket kértek a sajtó, foglalkoztatás és oktatás terén – olyan területeken, amelyeken külö- 
nös figyelmet kell szentelni a kevés lélekszámú kisebbségeknek. A Bizottság megálla- 
pította, hogy a hatóságoknak a romák társadalmi integrációjának felgyorsítását célzó 
törekvései ellenére a diszkrimináció különböző formái, a romák és a romániai lakos- 
ság többi része közötti jelentős társadalmi-gazdasági különbségek, valamint a ható- 
ságok részéről tapasztalt zaklatások továbbra is valós problémát jelentenek. (...) 

Fordította: Balogh Levente
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