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FORRÁSOK

Barak László visszaemlékezése 
a  Független Magyar Kezdemé-
nyezés 1989. november 18-i vág-
sellyei megalapításáról

„Az történt, hogy elhatároztuk, 
alakítunk egy jogvédő szervezetet. 
Pártot egy ember akart alapíta-
ni, ez pedig Tóth Károly volt, aki 
a sarokba félrehúzódva mindig be-
szólt, hogy egy liberális pártot kel-
lene alapítani. Javaslatát azonban 
senki nem támogatta, mi csupán 
egy ellenzéki szervezetet akartunk 
létrehozni. Rendkívül hosszú és 
meddő vitát folytattunk arról, hogy 
mi lesz a  megnevezése, sokféle 
név fölmerült. Hosszú-hosszú vita 
után, emlékszem rá, hogy Gren-
del [Lajos] legalább 15-ször fel-
szólalt ebben a vitában, és A. Nagy 
László meg is jegyezte viccesen, 
hogy a bolsevik párt első, alakuló 
kongresszusán  Lenin elvtárs 160-
szor szólalt fel, tehát így ment ez, 
amíg valaki kimondta, hogy Füg-
getlen Magyar Kezdeményezés. 
Aztán tudom, hogy a  diáktünte-
téseket támogató nyilatkozatot 
is elfogadtunk, szóvivőket válasz-
tottunk. A szóvivő A. Nagy László, 
Tóth Károly és Grendel Lajos volt. 
Én  is szóvivő voltam, ahogy Hun-
čík Péter is. Legalább 12 szóvivő 
volt. Az első nyilatkozatot A. Nagy 
László és én fogalmaztuk a kony-
hában. Tudtuk, hogy mi történik 
Prágában, és nem történt sem-
mi sem  Pozsonyban. Azt hiszem, 
hogy 18-án volt az első tüntetés 
Pozsonyban, vagy 19-én, de ez 
még egy spontán dolog volt. […] 
Aztán a  pozsonyi főtéren, a  Szlo-
vák Nemzeti Felkelés téren volt 
a következő tüntetés, azt hiszem, 
hogy 19-én vagy 20-án, ebben nem 
vagyok biztos. Tudom, hogy Duna-
szerdahelyről erre a  tüntetésre 
Hunčík Péterrel mentem föl, meg 
Németh Ilonával. […] Abban az 
időben a  pártapparátusok, a  mi-
lícia, vagyis a munkásőrség, a  tit-
kosrendőrség meg a  rendőrség is 
eléggé komoly beavatkozásokra 
készülődött. De  hát végül is nem 
történt semmi, és… megtörtént 
a rendszerváltás.” 

Elbeszélt történelem. A rendszer-
váltás évei 1989–1992. Fórum 
Társadalomtudományi Szemle, 
2000. 2. sz. 154.

Az 1989–1991-ben bekövetkezett kelet-kö-
zép-európai rendszerváltások több vonat-
kozásban forradalmi átalakulást jelentettek. 
Megszűnt a  kommunista hatalmi monopó-
lium. Helyét – rövid átmenet után – a parla-
menti demokrácia szabályai szerint szerve-
ződő többpártrendszer vette át. A  központi 
tervutasításos gazdasági rendszert felváltotta 
a piacvezérelt, kapitalista gazdálkodás, a pri-
vatizáció, a multinacionális cégek által domi-
nált szabad verseny. Ugyanakkor a  kommu-
nista egyenlőségeszmény helyén támadt űr 
a  társadalmi, politikai és gazdasági polarizá-
ció jelenségei a régió minden társadalmában 
súlyos válságtünetekhez vezettek. A gyakran 
valódi teljesítmények nélkül meggazdagodott 
rétegek és az önhibájukon kívül munkanélkü-
livé lett százezrek közötti szakadék, a közép-
osztály egzisztenciális gondjai, a  mélysze-
génység jelenségei sokak szemében tették 
kétségessé az új politikai, társadalmi rend-
szer által felkínált esélyegyenlőséget, s ezzel 
együtt a rendszerváltások igazi értelmét. 

Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár 
reformpolitikája, az Amerikai Egyesült Álla-
mokhoz fűződő viszony újrarendezése megte-
remtette a rendszerváltások nagyhatalmi felté-
telrendszerét. A lengyelországi szakszervezeti 
indíttatású, a  magyarországi alkotmányos, 
a csehszlovákiai „bársonyos”, a  romániai fegy-
veres forradalom mellett a  berlini fal ledön-
tésével kezdődött német egyesülés jelezte az 
átalakulás erejét. 1991-ben felbomlott a Szov-
jetunió, majd Csehszlovákia és Jugoszlávia 
helyén is új államok jöttek létre. A szocialista 
blokk felszámolásával idejétmúlttá vált annak 
katonai szövetsége, a  Varsói Szerződés, vala-
mint gazdasági társulása, a  Kölcsönös Gaz-
dasági Segítségnyújtás Tanácsa (KGST) is. 
Az új demokratikus államok gyors felvétele az 
Európa Tanácsba (ET) a folyamat visszafordít-
hatatlanságáról tanúskodott. 

Ebben az időszakban a régió valamennyi 
jelentős kisebbségi népcsoportja kialakította 
ellenzéki fórumait. Kidolgozták demokrati-
kus politikai programjaikat, megjelent a sza-
bad sajtó, létrejöttek a politikai pártok, moz-
galmak, a  kisebbségek magától értetődően 
kapcsolódtak be a politikai pluralizmus intéz-
ményrendszerének megteremtésébe. Ezzel 
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KROnOlógia

1988. június 27. Budapesten 
engedélyezett tüntetésen tilta-
koztak a Nicolae Ceauşescu által 
április 29-én bejelentett úgyneve-
zett település-szisztematizálási 
terv ellen. 1956 óta Magyarorszá-
gon ez volt az első szabad politi-
kai tömegdemonstráció.
1988. október Slobodan Milo-
šević szerb elnök megszüntette 
a vajdasági tartományi autonómia 
fontos elemeit.
1989. február 26. Ungváron 
megalakult a  Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség. Elnökévé 
Fodó Sándort választották.
1989. augusztus 28. A bukaresti 
Vallásügyi Főosztály menesztette 
állásából Tőkés László temesvári 
református lelkészt.
1989. november 17. Prágában 
a diáktüntetéssel szembeni rend-
őri fellépés nyomán kitört a „bár-
sonyos forradalom”.
1989. november 18. Vágsellyén 
szlovákiai magyar értelmiségiek 
egy csoportja létrehozta a  Füg-
getlen Magyar Kezdeményezést 
(FMK). 
1989. december 16–19. Temes-
váron tüntetők megakadályozták 
 Tőkés László református lelkész 
kilakoltatását. A brutális rendőrsé-
gi beavatkozás hírére Temesváron, 
majd országszerte hatalmas tilta-
kozó demonstrációk kezdődtek.
1989. december 21–25. Nicolae 
Ceauşescut Bukarestben a  dik-
tátor parancsára összehívott 
tömeggyűlés elűzte hatalmából. 
A  menekülő diktátort és felesé-
gét december 25-én egy katonai 
rögtönítélő (statáriális) bíróság 
halálra ítélte és az ítéletet azon-
nal végre is hajtották.
1989. december 25. Temesvári, 
kolozsvári, nagyváradi, három-
széki szervezkedések után Ko-
lozsvárott megalakult a  Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) Ideiglenes Intézőbi-
zottsága.  Elnöke Domokos Géza, 
tiszteletbeli elnöke pedig Tőkés 
László lett. 
1990. január 18. Az FMK a szlo-
vák kereszténydemokraták fel-
hívása nyomán elkezdte szervezni 
a  Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalmat. A  Janics Kálmán 

párhuzamosan igen 
gyorsan intézménye-
sítették kapcso lat-
rendszerüket anya -
országaikkal, ame -
lyek szintén újrafo-
galmazták nemze ti 
k i s e b b s é g e i k k e l 
szem  beni kötelezett-
ségeiket. A  Magyar 
Köztársaság 1989. 
október 23-án ki-
hirdetett, megújított 
Alkotmánya 6.  parag-
rafusának 3.  be-
kezdése ezt a  meg-
újított  „anyaországi 
szerepvállalást,” a kö-
vetkezőképpen rög-
zítette: „A  Magyar 
Köztársaság felelős-
séget érez a  határain kívül élő magyarok 
sorsáért, és előmozdítja a  Magyarország-
gal való kapcsolatuk ápolását.” 

A Kárpát-medencében a  magyar kisebb-
ségi közösségek egyszerre támaszkodhattak 
az állampártok reformereire, disszidenseire, 
illetve a  diákmozgalmak, irodalmi, kulturá-
lis csoportosulások, klubok, civil és egyházi 
szervezetek, magukat már korábban függet-
lenített, ellenzéki értelmiségiek demokrati-
kus kezdeményezéseire. Mindezek fokozatos 
támogatását elnyerve, meghatározó szerepet 
kaptak a kisebbségi jogvédelmet már az 1980-
as években zászlójukra tűző illegális szervező-
dések. Ebben az értelemben sokféle előzmé-
nye volt tehát a rendszerváltás folyamatában 

megszerveződött kisebbségi magyar politikai 
mozgalmaknak, pártoknak.

A Szovjetunióban 1985-ben kezdődött el 
a  fordulat, elsősorban külpolitikai vonatko-
zásban. A szuperhatalmak – a Szovjetunió és 
az USA – közötti feszültség, s vele a hideghá-
borús szembenállás enyhülni kezdett. Ebben 
az évben került hatalomra az elődeihez 
képest szokatlanul fiatal pártfőtitkár, Mihail 
Gorbacsov, aki a  belpolitikában is a  változá-
sokra törekedett. Meghirdette a glasznoszty 
(társadalmi nyilvánosság) és a peresztrojka 
(átalakítás) politikáját. A kezdeti időszakban 
azonban ezt beárnyékolta az 1986-ban a cser-
nobili atomerőműben bekövetkezett robba-
nás, amelyet a hatóságok próbáltak eltitkolni 

Ünneplők a berlini fal tetején a Brandenburgi kapunál

A csernobili atomerőmű 4. reaktora a katasztrófa után
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a világ elől, ami megkérdőjelezte a gorbacsovi 
jelszavak hitelét. 1988-ra járhatatlan útnak 
bizonyult a  Szovjetuniónak reformok által 
való modernizálása. Elindult az a  folyamat, 
amely az 1991. augusztusi eseményekhez 
vezetett. Gorbacsov meghirdette az új szövet-
ségi szerződés megkötését a  szovjet tagköz-
társaságok között. Ennek megakadályozása 
érdekében a kormány, a hadsereg és a titkos-
szolgálat Gorbacsov-ellenes vezetői puccsal 
próbálták eltávolítani az államfőt a hatalom-
ból. Az Orosz Föderáció elnöke, Borisz Jelcin, 
s  a hozzá hű katonaság erőteljes fellépése 
leverte az összeesküvést. Gorbacsov azonban 
már csak jelképesen tért vissza a hatalomba. 
Az  1991. decemberi belovezsszkaja puscsai 
egyezmény a Szovjetunió felbomlását, a Füg-
getlen Államok Közösségének létrejöttét, 
valójában a szovjet utódállamok függetlenné 
válását jelentette. A  volt szuperhatalom 
helyén új államok alakultak, köztük a  Kár-
pátalját is magában foglaló Ukrajna. 

1989. február 26-án 
Ungváron magyar 
értelmiségiek, írók, 
művészek kezdemé-
nyezésére létrejött 
a  kárpátaljai magyar-
ság kulturális érdek-
védelmi szervezete, 
a  Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ). Első elnöke 
Fodó Sándor volt. Programjában a Szövetség 
kulturális és politikai érdekképviseleti szer-
vezetként lépett fel. Rövid időn belül kialakí-
totta álláspontját a tartományi és a nemzeti 
önkormányzatiság kiépítésének szükségessé-
géről. Az állami szervek részéről 1991 őszén 
a  beregszászi járási tanács kezdeményezte, 

hogy a  „Kárpáton-
túli területet” nyil-
vánítsák autonóm 
régiónak, Beregszász 
központtal hozzanak 
létre magyar auto-
nóm körzetet. A  két 
autonómiáról 1991 
decemberében nép-
szavazást írtak ki, 
melyen a  szavazók 
nagy többsége támo-
gatta a  kárpátaljai 
megyei autonómiát, 
illetve a  beregszá-
szi magyar autonóm 
körzet létrehozását. 
A  népszavazás azon-
ban következmények 
nélkül maradt.

Jelentős előrelépés volt az államközi 
kapcsolatokban és a  kárpátaljai magyarok 
magyarországi kapcsolattartásában az első 
kishatár-átkelő – az asztélyi-beregsurányi állo-
más – 1989. március 1-jei megnyitása, amelyen 
keresztül immár egyszerűsített határátlépők-
kel lehetett Magyarországra utazni. 

Csehszlovákiában a  Husák-korszak 
(1969–1989) utolsó éveiben a magyarországi 
szamizdat és nyilvános sajtó egyre gyako-
ribb kisebbségvédő megnyilvánulásai mellett 
az 1978-ban alakult Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbségi Jogvédő Bizottság tevékenysége 
bizonyult meghatározónak. 1983 januárjában 
Duray Miklós, író, geológus ellen politikai 
pert indítottak, amelyet ítélet nélkül zártak le. 
A  kisebbségi nyelvhasználati, oktatási jogok 
szűkítése mellett az erdélyi magyarság mind 
nehezebb helyzetének hírei mozgósították 
a szlovákiai magyar közösséget. A kisebbségi 
jogvédelembe fokozatosan egyre több értel-
miségi, diák csatlakozott, aktivizálódtak az 
1968-as tevékenységük miatt félreállítottak, 
a papok és lelkészek, valamint a Csehszlová-
kiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének 
aktivistái és több más csoport is. A polgári és 
emberi jogok megsértésének csehszlovákiai 
gyakorlata és az általános jogbizonytalanság 
ellen tiltakozó Charta ’77, a szlovákiai titkos 
egyház által irányított katolikus szervezkedé-
sek, illetve a magyar kisebbségi jogvédő moz-
galmak a civil bátorságra is példát mutattak. 

A Husák-rendszer egyre negatívabb nem-
zetiségi politikai kezdeményezéseivel szem-
beni ellenállást mind többen támogatták. 
Aktivizálódott a  szlovákiai magyar írócso-
port. Sidó Zoltán elnöklete alatt felemelte 
szavát a  pártállami rendszer egyetlen legá-
lis kulturális szervezete, a Csemadok. Egyre 

Részlet az RMDSZ 1990. feb-
ruár 18-i sepsiszentgyörgyi 
szándéknyilatkozatából

„A romániai magyarság cselekvő 
részese volt a diktatúra rendsze-
rét megdöntő 1989. decemberi 
forradalomnak, és ugyanúgy cse-
lekvő részese kíván lenni az új 
alapokon szerveződő, demokrati-
kus pluralista romániai társada-
lomnak. Nemzeti kisebbségként 
– a  többi kisebbséggel egyetem-
ben – tényleges jogegyenlőségben 
akar élni a román néppel, éppen 
ezért egyéni és kollektív jogainak 
szavatolását és érvényesítését 
a  román demokrácia egyik sark-
kövének tekinti, a valódi demok-
rácia ugyanis nemcsak az egyéni 
szabadságjogok gyakorlását fel-
tételezi, hanem azon kollektív 
jogokét is, amelyek minden ki-
sebbséget megilletnek. Ezek nem 
kiváltságok, nem előjogok. Elfo-
gadhatatlannak tartunk minden 
olyan értelmezést, mely szerint 
jogaink gyakorlása sértő lehet 
a  román állam függetlenségére 
és szuverenitására, a  román nép 
alapvető érdekeire nézve.” 

Bárdi Nándor – Éger György 
(szerk.): 
Útkeresés és integráció. Válogatás 
a  határon túli magyar érdek-
védelmi szervezetek dokumentu-
maiból 1989–1999. Teleki László 
Alapítvány, Budapest, 2000. 53.

Részlet a  lendvai és muraszom-
bati nemzetiségi közösségeknek 
a Jugoszláv Szövetségi Képvise-
lőház és a  Szövetségi Végrehaj-
tó Tanács elnökeihez címzett 
1990. március 16-i tiltakozó 
nyilatkozatából

„A zömében közvetlenül a  határ 
mentén élő muravidéki magyar 
nemzetiség félve tekint arra 
a  szövetségi kormány és a  kép-
viselőház által kezdeményezett 
törvényjavaslatra, amely a határ-
sáv 1 km-re való szélesítését ten-
né lehetővé. Az amúgy is kevésbé 
fejlett területek kis létszámú 
kisebbségei még erőteljesebben, 
talán tudatosan is ki volnának 
téve az asszimilációs folyamat-
nak. […] A  muravidéki magyar 
nemzetiséget kulturális, baráti és 
családi fonalak kötik a határ má-

Borisz Jelcin a hozzá hű erőkkel a puccskísérlet idején

A KMKSZ logója
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gyakrabban tűnt fel ellenzéki szerepben az 
állami Madách Kiadó. A  magyar egyetemis-
ták közül szintén mind többen kapcsolódtak 
be a kisebbségi jogvédelmi, kapcsolatépítő és 
tájékoztató munkába. 

Az 1989. november 17-i prágai diáktünte-
téssel kirobbant bársonyos forradalomhoz 
a szlovákiai magyarok az elsők közt csatlakoz-
tak. Vágsellyén a szlovákiai magyar értelmisé-
giek egy csoportja minden más csehszlovákiai 
mozgalmat megelőzve, már november 18-án 
megalakította a  Független Magyar Kezdemé-
nyezést (FMK). A csehországi Polgári Fórum 
és a szlovákiai Nyilvánosság az Erőszak Ellen 
(NYEE) néven létrejött országos politikai 
mozgalmakkal szoros együttműködésben az 
FMK november 20-án felhívásban szólította fel 

a szlovákiai magyarokat, hogy vegyenek részt 
a  kommunista hatalom felszámolását célzó 
országos sztrájkban. A szervezet Grendel Lajos, 
Szigeti László, A.  Nagy László, Tóth Károly 
vezetésével november 22-én bekapcsolódott 
a  NYEE Koordinációs Bizottságának munká-
jába. Az FMK állásfoglalásaiban súlyt helyezett 
a  nemzeti kisebbségek kollektív jogainak 
biztosítására, és szorgalmazta azok törvénybe 
iktatását, kulturális és iskolaügyi téren teljes 
önrendelkezést követelt. 

Szlovákiában az 1989. december 12-én 
megalakult Milan Čič vezette új többpárti 
kormány egyik kormány-alelnöki posztját az 
FMK jelöltjeként Varga Sándor kapta meg. 
A.  Nagy László, az FMK elnöke töltötte be 
az 1990-től a  Szlovák Nemzeti Tanács (par-
lament) alelnöki helyét. Az 1990. évi válasz-
tások után megalakult szlovák kormány-
ban Zászlós Gábor volt az FMK képviselője, 
ugyancsak alelnöki minőségben. 

1990 januárjában két további magyar poli-
tikai mozgalom jött létre. A  Magyar Keresz-
ténydemokrata Mozgalom (MKDM) kezdemé-
nyezői magyar katolikus értelmiségi csoportok 
voltak. A  mozgalom programja a  szlovákiai 
nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására 
koncentrált. A kisebbségi autonómia ügyét is 
felkarolták, de kezdettől fogva súlyt helyeztek 
arra is, hogy a  kormányzati struktúrában is 
legyen a kisebbségi ügyeknek képviselete.

Ekkor jött létre az Együttélés Politikai 
Mozgalom (a Demokráciáért és a  Nemzeti 
Kisebbségek Jogaiért) az Egyesült Államokban 
eltöltött másfél éves ösztöndíjas útjáról 1989. 
november végén hazatért Duray Miklós veze-
tésével, klasszikus kisebbségi gyűjtőpártként. 

vezette mozgalmat a  Belügymi-
nisztériumban március 19-én je-
gyezték be. 
1990. február 7. Megjelent a Du-
ray Miklós által szervezett Együtt-
élés Politikai Mozgalom program-
nyilatkozata. A mozgalmat márci-
us 1-jén jegyeztették be Szlovákia 
belügyminisztériumában. 
1990. március 19–20. Maros-
vásárhelyen a  magyar oktatási, 
nyelvi jogokat követelő februári 
békés marosvásárhelyi tüntetés 
után egy hónappal hat halálos 
áldozatot követelő etnikai konf-
liktus tört ki. 
1990. március 31. Doroszlón 
megalakult a  Vajdasági Magya-
rok Demokratikus Közössége 
(VMDK). Elnöknek Ágoston And-
rást, alelnöknek Hódi Sándort és 
Vékás Jánost választották.
1990. december 9. A  szerbiai 
köztársasági parlamenti választá-
sokon a VMDK nyolc mandátumot 
szerzett. 
1991. március 17. A Szovjetuni-
óban az ország további sorsáról 
megtartott népszavazás során 
a  lakosság többsége a  szövet-
ség fennmaradása mellett adta 
le voksát. Kárpátalján az ukraj-
nai átlagnál kevesebben (62%) 
mondtak igent.
1991. június 25. Szlovénia és Hor-
vátország kikiáltotta független-
ségét. Az  év folyamán kirobbant 
háború elől közel húszezer hadkö-
teles vajdasági magyar fiatal és to-
vábbi húszezer más korosztályhoz 
tartozó férfi, illetve nő és gyermek 
menekült Magyarországra.
1991. december 1. Az Ukrajnában 
megtartott országos választásokon 
a lakosság 90%-a támogatta a köz-
társaság függetlenségét. A  bereg-
szászi járásban a  szavazók több 
mint 90%-a támogatta az autonóm 
magyar körzet létrehozását.

Duray Miklós szónokol az Együttélés kongresszusán

Fodó SándorTömeggyűlés a temesvári Opera téren, 1989 decembere
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sik oldalán élő anyanemzethez, 
ugyanakkor kialakulóban vannak 
a  gazdasági s  egyéb kapcsolatok 
is, mindezért elképzelhetetlen-
nek tartunk egy militarizációs 
eljárást, és nyíltan tiltakozunk 
ellene. Az európai határokat nem 
kell még egyszer vasfüggönnyel 
megerősíteni, hanem a sokoldalú 
együttműködés útjait kell rajtuk 
keresztül megerősíteni Európa és 
a világ valamennyi népe, nemzete 
és nemzetisége között.” 

Bárdi Nándor – Éger György 
(szerk.): Útkeresés és integráció. 
Teleki László Alapítvány, Buda-
pest, 2000. 617.

Bauer Edit és Paulický Pé-
ter nyílt levele Ladislav Pitner 
szlovák belügyminiszterhez, a 
dél-szlovákai kétnyelvű helység-
névtáblák leszerelésével kapcso-
latos interpellációjukra adott 
miniszteri válaszról

„Tisztelt Miniszter Úr, az Ön ren-
delkezése alapján több száz eddig 
békésen élő községben kezdik 
leszedni a kétnyelvű táblákat, 
melyek évtizedek óta a helyükön 
vannak, megfosztva az ott lakókat 
attól az érzéstől, hogy ők itt, ezen 
a tájon, ebben a hazában otthon 
vannak. Intézkedése mély fel-
háborodást váltott ki, és destabi-
lizálja az eddig nyugodt politikai 
légkört. […]  Mivel rendelkezése 
nem áll összhangban a nemzet-
közi szerződések szellemével, 
ellenkezik az Alkotmánylevélben 
foglalt alapvető jogokkal, és a po-
litikai stabilitást veszélyeztető 
tényezőként  hat a nemzetiségek 
által lakott területeken, az inter-
pellációnkra adott válasz elfogad-
hatatlan. […] interpellációnk 
szövegét, az Ön válaszát és ezen 
nyílt levelet megküldjük az Euró-
pa Tanács Nemzetiségi Kisebbsé-
gi Tanácsának.” 

Zalabai Zsigmond (szerk.): Mit ér 
a nyelvünk, ha magyar? A „táb-
laháború” és a „névháború” szlo-
vákiai magyar sajtódokumen-
tumaiból 1990–1994. Kalligram 
Könyvkiadó, Pozsony 1995. 16.

Az  Együttélés választási koalícióra lépve az 
MKDM-mel, igen hatékonyan mozgósította 
a  szlovákiai magyar választókat. Programjá-
ban – a  kisebbség jogi-politikai státuszának 
rendezése, kulturális és gazdasági helyzetének 
javítása mellett – kezdettől fogva megjelent az 
autonómia igénye, melyet A  területi önkor-
mányzat és a személyi autonómia alapelvei 
című programdokumentumban fogalmaztak 
meg módszeresen. 

Romániában a  kisebbségek a fokozódó 
nemzetiségi elnyomás, az államfő, Nicolae 
Ceauşescu 1988-as úgynevezett szisztemati-
zálási tervei miatt egyre nehezebb helyzetbe 
kerültek. Az erdélyi magyarok tömeges mene-
külése, kivándorlása, illetve a magyarországi 
tiltakozások miatt, az 1980-as évek végére 
rendkívüli mértékben kiéleződött a  román–
magyar viszony. Ennek egyik lokális konf-
liktusát Tőkés László temesvári református 
lelkésznek a kormányhivatal által 1989 szep-
temberében elrendelt elmozdítása jelentette. 
A hivatalos magyar tiltakozások mellett a lel-
kész eltávolítása ellen december 16-án a gyü-
lekezet tagjai is felléptek. A  tiltakozó hívek 
helyi ellenállásával, s a hozzájuk csatlakozó 
temesvári románok szolidaritásával kezdő-
dött el az 1989. decemberi romániai forrada-
lom eseménysorozata. A hatalommal nyíltan 
szembeszegülő megmozdulás egy-két napon 
belül egész Temesvárra, majd az országra 
kiterjedő tiltakozássá, Ceauşescu-ellenes 
megmozdulássá nőtte ki magát. 

Az országos méretű tüntetéseket a diktá-
tor megpróbálta a  karhatalom és a  hadsereg 
bevetésével szétverni. A  súlyos áldozatokat 
követelő beavatkozások és az egyre nagyobb 
tömegeket megmozgató tiltakozások nyo-
mán a  katonaság fokozatosan átállt a  tünte-
tők oldalára. Mindez  1989. december 21–25. 
között a   Ceauşescu-rendszer összeomlásához, 
a  diktátor házaspár katonai bíróság általi 
halálra ítéléséhez és gyors kivégzéshez veze-
tett. Temesváron, Bukarestben és több más 
városban súlyos fegyveres összecsapások vol-
tak a régi rendszerhez hű karhatalmi erők és 
a felkelők, illetve a hozzájuk csatlakozott kato-
nák közt. A forradalom napjaiban az országban 

több helyen – Székelyföldön, például Orosz-
hegyen, Zetelakán – a felkelők meglincselték 
a helyi rendőrparancsnokot.

Az 1989. decemberi romániai forradalom 
vezető tényezőjévé a  Nemzeti Megmentési 
Front (NMF) néven létrejött új államhatalmi 
szervezet vált. Az  NMF elnökségébe bekerült 
Domokos Géza, aki a  Kriterion Könyvkiadó 
igazgatójaként sokat tett a  magyar kultúra 
fennmaradásáért, valamint Tőkés László, akit 
ekkor egész Romániában a  temesvári forrada-
lom szimbolikus alakjaként, hőseként ünne-
peltek. Nem véletlen, hogy a Front december 
22-ei első kiáltványában jogegyenlőséget ígért 
a  nemzeti kisebbségek számára. A  politikai 
pluralizmus jogi kereteinek biztosítása után a 
romániai – főként Bukarestben élő – magyar 
értelmiségiek 1989. december 25-ei kiáltványa 
felszólította az erdélyi magyarságot a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség helyi szerveze-
teinek létrehozására. A  romániai magyarság 

„nemzetiségi közképviseleti és érdekvédelmi 
szervezeteként” létrehozott szövetségét 1990. 
január 26-án politikai szervezetként jegyeztet-
ték be. 

Az NMF 1990. január 5-ei nyilatkozata 
elismerte a  kisebbségek egyéni és kollektív 
jogait, és az 1918. december 1-jei gyulafehér-
vári határozatra hivatkozva elkötelezte magát 
a  kisebbségeknek az állami intézményekbe 
történő bevonása mellett. Az  RMDSZ kez-
detben a  december 25-ei kiáltványnak meg-
felelően nagy súlyt helyezett a  Fronttal való 
együttműködésre. Ugyanakkor egyértelművé 
tette, hogy a romániai magyarság részére köve-
teli a közösségi jogok megadását, ezeknek egy 
új nemzetiségi statútumban való rögzítését, 
valamint a kisebbségek részvételét a  törvény-
hozói, végrehajtói hatalomban és az igazság-
szolgáltatásban. A  Szövetség ideiglenesen 
megválasztott vezetői – Domokos Géza, Tőkés 
László, Király Károly – követelték a kisebbségi 
nyelvhasználati, oktatási jogok mielőbbi kiter-
jesztését. A mozgalom szervezésében a korábbi 
bukaresti kezdeményezés háttérbe szorult, és 
a Szövetség súlypontja egyértelműen Erdélybe, 
ezen belül a Székelyföldre és Marosvásár-
helyre, részben Kolozsvárra helyeződött át. 

Marosvásárhely 1990. márciusában
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„Hétfő volt március 19-én. Ami-
kor a  marosvásárhelyi RMDSZ 
székházában rekedtünk s  a pad-
lásra menekültünk. Ott elbari-
kádoztuk magunkat, hátha meg-
menekülünk. Két magas rangú 
tiszt, Judea ezredes és Scrieciu 
tábornok határozott fölszólításá-
ra ráálltunk arra, hogy katonai 
teherautóval biztonságban elszál-
lítsanak.  […] Az ott elkezdődött 
tettlegességekről már nincsenek 
egész pontos emlékeim, mert az 
első hatalmas ütés után, amely 
a szememet érte, már szinte érzé-
ketlenné vált a testem a rúgások, 
egyéb ütések alatt.  […] Az  én 
zsebemben közben volt egy olyan 
szöveg, amit aznap délután akar-
tam beolvastatni a helyi rádióban, 
felszólítani a marosvásárhelyi la-
kosságot, főleg a  munkásságot, 
hogy ne vegye föl ezt a kesztyűt, 
hagyja kifulladni az ötezer fős 
tömeg őrjöngő támadását, mert 
különben csak embervér, ember-
halál árán védhetjük meg igazun-
kat. Azt is elmondtam volna, hogy 
ez a tömeg, amely így tüntet, nem 
lehet azonos Marosvásárhely ro-
mán lakosságával, csak egy kis, 
fanatizált, leitatott vagy tényleg 
gyűlölködő részét képezi, és hagy-
juk, hogy lecsillapodjanak.” 

Cseke Gábor: Közelítések egy 
betegágyhoz című riportjából. 
In: Sütő András: Naplójegyzetek 
1989. április 30.–december 22. 
Romániai Magyar Szó, Bukarest, 
1990. 138–139.    

Az RMDSZ szervezeti kiépülésének folya-
matát, a  biztató magyar–román közeledési 
kísérleteket rendkívül súlyosan érintették 
az 1990. márciusi szatmárnémeti, illetve 
marosvásárhelyi magyarellenes megmoz-
dulások. Marosvásárhelyen a  nyelvi, okta-
tási jogokat követelő február 10-ei százezres 
könyves-gyertyás magyar tiltakozás után, a 
román válaszlépések nyomán vált feszültté 
a  helyzet. A  város egyik gyógyszertárának 
magyar nyelvű felirata elegendő ok volt 
ahhoz, hogy a  helyi románok március 19-én 
tiltakozó menetet szervezzenek. A  helyi 
román sajtó pedig –  a  város elmagyarosítá-
sáról közölt híreivel – nacionalista uszításba 
kezdett. Király Károly, az ideiglenes kormány 
alelnökeként nem tudta megakadályozni 
a  nyílt konfliktus kirobbanását, amihez az 
országos és helyi román vezetésben többek-
nek is politikai érdekei fűződtek. A  román 
pártok és helyi tényezők lemondásra kény-
szerítették Kincses Elődöt, az RMDSZ Maros 
megyei szervezetének elnökét. Március 19-én 
a környékbeli falvakból fejszékkel felfegyver-
zett románok érkeztek a városba, rátámadtak 
az RMDSZ-székházra, ahonnan csak a  had-
sereg beavatkozásával sikerült kimenteni 
a súlyosan bántalmazott Sütő András írót és 
a  többi helyi RMDSZ-politikust. A  hat halot-
tat követelő főtéri tömegverekedés képei 
megdöbbentették az erdélyi és a nemzetközi 
közvéleményt. A  helyzet drámaiságát jelen-
tős, több ezres erdélyi magyar kivándorlási 
hullám jelezte. Fontos összefüggés, hogy az 
1989. december 30-án törvényi rendelettel 
feloszlatott a  belbiztonsági szerveket éppen 
a  marosvásárhelyi eseményekre való hivat-
kozással szervezték újjá 1990. március 26-án.

Az RMDSZ a  bukaresti kormányzat 
határozatlanságát, felemás magatartását, 

a  nacionalista törekvések fedezését tapasz-
talva szakított a Nemzeti Megmentési Front-
tal. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a Szövet-
ségen belül a különböző csoportosulások, poli-
tikai erők belső harca, ami a  reformkommu-
nista és mérsékelt szárny meggyöngüléséhez 
(Király Károly háttérbe szorulásához), illetve 
a  fiatal, radikális irányzatok térnyeréséhez 
(Szőcs Géza költőnek, az Ellenpontok egykori 
szerkesztőjének főtitkári kinevezéséhez), 
s  átmenetileg a  párton belüli kompromisz-
szumhoz vezetett. Domokos Géza továbbra is 
elnök, Tőkés László pedig tiszteletbeli elnök 
maradt. Az Országos Választmányban minden 
irányzat képviselői helyet kaptak. 

Az 1990. május 20-ai romániai parla-
menti és elnökválasztások során 18 párt – 
köztük az RMDSZ – szerzett mandátumot: 
az erdélyi magyarok szavazatai 12 szenátort 
és 29 képviselőt juttattak be a parlamentbe, 
s  ezzel a  kétharmados többséget szerző 
Front mögött a  szövetség a második politi-
kai erőnek számított. Az  NMF és az 1990-
ben alakult Vatra Românească egyesület 
által folyamatosan élesztett többségi nacio-
nalizmussal szemben az RMDSZ védekező 
pozíciókba szorult. Cselekvési szabadságát 
a parlamenten belüli ellenzéki lehetőségek 
igen szűkre szabták. A Szövetség a marosvá-
sárhelyi konfliktus után nehezen találta meg 
a súlyának megfelelő politikai stílust. Ebből 
a  helyzetből kínált kiutat az 1990. augusz-
tus 6-án más ellenzéki szervezetekkel közö-
sen létrehozott Demokratikus Konvenció, 
amely lehetőséget adott az együttműködésre 
kész román pártokkal való közös fellépésre, 
a kisebbségi politizálás eszközrendszerének 
megújítására. Az  RMDSZ-en belül a  radiká-
lis, autonomista csoport, amely Magyaror-
szág és a nemzetközi közösség támogatását 
sürgette, átmenetileg növelni tudta támo-
gatottságát a  román pártok, kormányzati 
tényezők együttműködését igénylő mérsé-
keltekkel szemben. 

Jugoszláviában a  régió többi országá-
hoz képest az állam dezintegrációs folyamata 
határozta meg az átalakulások menetrendjét. 
Az  állampárt szerepét betöltő Jugoszláviai 
Kommunista Szövetség nyolc évvel Josip Broz 
Tito államelnök halála után többé már nem 
tudta és nem is akarta megfékezni az ország 
egységét veszélyeztető szerb nacionalizmust. 
Az  egységes jugoszláv kommunista pártban 
felerősödtek a nemzeti érdekellentétek. Első-
ként a  két autonóm tartomány – a  Vajda-
ság és a  Koszovó–Metohija – státusza került 
veszélybe. A  szerb nacionalista elképzelé-
sek hátterében az a  meggyőződés állt, hogy 
 csak az egységes, tartományi autonómiák 

Az 1989-es romániai forradalom résztvevői

A bántalmazott Sütő András 
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Részlet Kell József kórógyi pol-
gármester 1993. évi segélykérő 
felhívásából

„Kórógy Árpádkori magyar te-
lepülés. Kelet-Szlavóniában az 
Eszék–Vinkovci–Vukovár három-
szögben fekszik. A falu megtartot-
ta régies kultúráját, magyarságát, 
régi magyar nyelvét […] Több 
mint 430 éves nyolcosztályos 
magyar nyelvű iskolája van a  fa-
lunak, amely bizonyítja Kórógy 
létezését, a magyar nyelv őrzését, 
valamint jövőjét. Sajnos a szerbek 
és a  horvátok között dúló harc 
pusztulásba sodorta a  délvidéki 
magyar falvakat, így Kórógyot is. 
Falunkat három oldalról szerb te-
lepülések veszik körül, amelyek 
teljesen elszigelték. Több mint 
kéthónapos lövettetése után, 
1991. szeptember 25-én falunk 
vezetőinek döntése alapján ki-
mentettük gyermekeinket, asszo-
nyainkat és öregjeinket. A  falut 
hetven kézifegyverrel felszerelt 
ember védte erősen felfegyver-
zett szomszédaitól […] Mivel 
a horvát kormány nem tudott se-
gítséget nyújtani, 1991. szeptem-
ber 29-én hátramaradt lakossága, 
mindenét elveszítve, elhagyta Kó-
rógyot, amely közepesen gazdag 
településnek számított.”

Bárdi Nándor – Éger György 
(szerk.): Útkeresés és integráció. 
Teleki László Alapítvány, Buda-
pest, 2000. 606.

nélküli Szerbia képes a többi tagköztársaságot 
a   belgrádi központosító törekvéseknek alá-
vetni és együtt tartani a szövetségi államot. 

A Tito utáni Jugoszlávia válságának kez-
detét ez az emancipációs ideológiai körítés-
sel tálalt szerb megújulási program jelentette. 
A szerb dominancia kiépítésének leplezetlen 
szándéka, a belső határok etnikai kiigazításá-
nak igénye, a szövetségi rendszer részérdekek 
szerinti újraértelmezése a  nyílt válság felé 
sodorta a  délszláv államot. A  szerbek által 
dominált szövetségi államapparátus súlyát 
növelve előbb megpróbálták visszafejleszteni 

a  szlovén, horvát, 
macedón, bosz-
n i a - h e r c e g o v i n a i 
tagköztársaságok 
közigazgatási auto-
nómiáját és korlá-
tozott szuverenitá-
sát. Ezt követően, 
1988 októberében 
az „antibürokratikus 
forradalom” jelsza-
vával és nacionalista 
pozíciók ra helyez-
kedve felszámolták 
a  Vajdaság autonóm 
státuszát. 

Koszovóban 1989 januárjában súlyos 
zavargások törtek ki a központosító és kisebb-
ségi jogokat korlátozó szerb nacionalista 
törekvésekkel szemben. Februárban általá-
nos bányászsztrájk jelezte a koszovói albánok 
elszántságát. A többi tagköztársaság támoga-
tásáról biztosította az albánok követeléseit, 
ami a szerb állami és pártvezetést határozott 
ellenlépések megtételére sarkallta. 1989. 
június 28-án Slobodan Milošević szerb elnök  
Koszovóban a  rigómezei csata helyszínén 
a  szerb történelem gyászos emlékű ütköze-
tének 600. évfordulóján, sokszázezres szerb 
nagygyűlésen jelentette be: helyreállítják 
a  „szerb egységet”. Mindez tovább fokozta 
a  koszovói albánok ellenállását, ami első 
alkalommal 1990 nyarán az albán önállóság 
deklarálásához vezetett. 

A belgrádi szövetségi parlament 1990. 
augusztus 8-án alkotmánymódosítással lehe-
tővé tette a többpártrendszer bevezetését az 
egész országban. Az új alaptörvény az előző 
alkotmányokkal ellentétben nem ismerte 
el a  kisebbségeket mint közösségeket. Név-
legessé tette Vajdaság és Koszovó státu-
szát. Ezzel egy időben felerősödött a xenofób, 
kisebbségekkel és a  szomszéd nemzetekkel Tüntető albánok Koszovóban, 1989 telén

Milošević szerb elnök rigómezei beszéde

Josip Broz Tito temetése
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szembeni hangulatkeltés, ami kezdettől 
fogva magában hordozta a  fegyveres konflik-
tusok kirobbanásának veszélyét. 

A  felerősödött kisebbségellenes naciona-
lizmus körülményei közt magyar értelmiségiek 
egy csoportja – Ágoston András kezdeménye-
zésére – 1989. december 13-án aláírásgyűjtést 
kezdett. Ennek során közel 18 ezer jugoszlá-
viai magyar csatlakozott a kisebbségi oktatási 
jogok érvényesítését szorgalmazó petícióhoz. 
Öt nappal később Ágoston András a vajdasági 
magyar értelmiségiek – Hódi Sándor, Siflis 
Zoltán, Dudás Károly, Kovács Frigyes, Korhecz 
Tamás, Szekeres László, Tóth János, Boldizsár 
János, Beszédes István, Vékás János  – által 
létrehozott kezdeményező bizottság nevében 
benyújtotta a  Vajdasági Magyarok Demokra-
tikus Közösségének (VMDK) alapító okira-
tát. A kezdeményezők  – a Jugoszlávián belül 
kialakult nemzeti, köztársasági törésvonalak 
következményeit tudomásul véve – a  vajda-
sági magyarok számára Szerbia keretei közt 
követelték a  kisebbségeket megillető kol-
lektív jogaikat. A  hivatalosan 1990-ben meg-
alakuló VMDK a  kisebbségi önkormányza-
tiságra helyezte a  fő hangsúlyt: a  többpárti 
parlamenti demokrácia feltételei között 
a vajdasági magyar kollektív érdekek érvénye-
sítésére „a személyi elven alapuló kisebbségi 
önkormányzatot” jelölte meg legalkalmasabb 
közjogi formaként. 

Szlovénia és Horvátország 1991 júniu-
sában, rövid háborús konfliktus után kivált 
a szövetségi államból. Függetlenségüket 1992. 
január 15-én ismerték el az Európai Közösség 
államai. 1992. április 27-én elfogadták a  tör-
ténete során immár negyedik alakzatában 
létrejött Jugoszlávia alkotmányát. „Kis-Jugo-
szlávia” szövetségi államközösségét, konföde-
ratív alapelvek szerint Szerbia és Montenegro 
alkotta.

Ebben a helyzetben a VMDK április 25-én 
magyarkanizsai kongresszusán véglegesí-
tette  „a  Szerb Köztársaságban élő magyarok 
önkormányzatáról” szóló memorandumát. 
Ez  az alkotmánymódosítási javaslatként el-
készített dokumentum a  személyi, regionális 
és helyi önkormányzatok hármas egységére 
épülő kisebbségi magyar önkormányzati rend-
szer legátfogóbb megfogalmazása volt. 

Magyarország – Lengyelország mellett – 
a  rendszerváltás éveiben a  régióban úttörő 
szerepet játszott a  pártállam leépítésében 
és a  kommunista diktatúra felszámolásá-
ban. Az  ellenzéki csoportok és az állam-
párton belüli reformerők – konfliktusoktól 
sem mentes – együttműködése egyebek közt 
a magyar kisebbségek ügyének kezelésében 
jelentkezett.

Az emigráció lapjainak, a magyaror-
szági szamizdat kiadványoknak, különösen 
a Beszélő című folyóiratnak állandó témája 
volt a  magyar kisebbségek ügye. Számos 
dokumentum, hír mellett Illyés Gyula,  Csoóri 
Sándor, Duray Miklós, Tamás Gáspár Miklós, 
Szőcs Géza, Hamburger Mihály írásai értel-
mezték újra a magyar nemzet- és kisebbség-
politika alapkérdéseit. Fontos szerepet ját-
szottak a kisebbségi magyarság kérdéseinek 
tematizálásában a  Magyarországra frissen 
áttelepült írók, művészek, kutatók: például 
Ara-Kovács Attila, Bába Iván, S.  Benedek 
András, Páskándi Géza, Bodor Pál, Hornyik 
Miklós, Lábadi Károly, Tóth László és mások. 

Magyarkanizsa látképe a katolikus templommal

Horn Gyula a vasfüggöny szimbolikus bontása 
közben

Ágoston András
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A hivatalos magyar párt- és kormánypo-
litikában jelentős változások történtek. Szo-
kai Imre és Tabajdi Csaba Mai politikánk és 
a  nemzetiségi kérdés címmel 1988. február 
13-án a  Magyar Nemzet hasábjain közre-
adott tanulmányukban a magyar kormány és 
a határon túli magyar kisebbségek viszonyát 
a  „magyarországi szocializmus megújulásá-
nak szakaszában” újragondolásra érett politi-
kai kérdésként jellemezték.

Az  1968-as felemás kezdeményezések 
befagyasztása után, a  hivatalos külpoliti-
kában az 1980-as évek elején indult el az 
MSZMP-n belüli Pozsgay-féle reformszárny, 
illetve a  Szűrös Mátyás által képviselt nem-
zeti vonulat kezdeményezésére az a folyamat, 
amelyben 1985–1986-tól fogalmazódott meg 
a  kisebbségpolitikai változtatás szándéka. 
Németh Miklós kormányában főleg Horn 
Gyula külügy- és Glatz Ferenc művelődési 
miniszter tevékenységében jelentek meg új 
hangsúlyok, kezdeményezések. Ezzel együtt 
a  magyarországi és a  kisebbségi magyar 
ellenzéki mozgalmak – a  kádári külpolitika 
legnagyobb mulasztásainak egyikeként – jog-
gal bírálták a budapesti kormányt az erdélyi, 
szlovákiai magyarság romló helyzetével szem-
beni csekély aktivitása miatt. 

A rendszerváltozás közmegegyezésen 
nyugvó bel- és külpolitikai irányváltá-
sát  – a többpárti demokrácia és a  független 
magyar állam helyreállítása mellett – a szom-
széd országokban élő magyar kisebbségek 
iránti felelősség vállalása és intézményesítése 
jelentette. Az  1989–1990. évi magyarországi 

kormány- és pártprogramok nagy nyomaték-
kal szóltak a magyar kisebbségek támogatásá-
nak igényéről. Mindez a határon túli magyar 
közösségekkel való felelős kapcsolatok kiépí-
tésének szándékával párosult. A  Magyaror-
szággal szomszédos államokban élő magyar 
kisebbségeket az Antall-kormány deklaráltan  
a magyar nemzet szerves részének tekintette, 
egyértelművé tette a magyar állam felelőssé-
gét fennmaradásukért és sorsukért, és támo-
gatást ígért a  kisebbségek által kidolgozott 
programokhoz. 

A később Antall-doktrínaként emlegetett 
tétel értelmében a kisebbségi magyar ügyek-
ben a döntés az egyes közösségek választott 
politikai képviselőit illeti meg. Antall József 
hangsúlyozta, a  kisebbségek politikai moz-
galmait, pártjait, valamint a  személyi, helyi 
és regionális autonómiaformák kialakítását 
a  magyar kormány olyan stabilizáló ténye-
zőknek tekinti, amelyek szervesen beillesz-
kednek az európai folyamatokba és pozitív 
módon képesek befolyásolni a  szomszédsági 
kapcsolatokat. A  magyar miniszterelnök az 
alapszerződések politikáját támogatva 
jelezte, hogy Magyarország elítéli a külső és 
belső államhatárok bármilyen megváltozta-
tását, de elvárja a kisebbségi jogok követke-
zetes betartását. Az  Antall-kormány érdeme 
volt, hogy olykor látványos-patetikus for-
mákban ugyan, de a  szomszédok és a  külvi-
lág tudomására hozta, a  magyar külpolitika 
a határon túli magyar kisebbségek ügyét köz-
ponti kérdésként, kiemelt feladatként, prio-
ritásként kezeli. 

Antall József miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök a parlamenti ülésteremben

Tőkés László

Tabajdi Csaba
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Tudja-e?

 � 1990. június 2-án, az MDF III. országos 
gyűlésén Antall József pártelnök, miniszter-
elnök kijelentette: „Törvényes értelemben, 
a  magyar közjog alapján minden magyar 
állampolgárnak, ennek a  tízmilliós ország-
nak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben 
tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívá-
nok lenni!” Jeszenszky Géza, az Antall-kor-
mány külügyminisztere szerint ezzel 
a magyar alkotmány („a Magyar Köztársaság 
felelősséget érez a határain kívül élő magya-
rok sorsáért”) és az 1990. május 22-én az 
Országgyűlés elé terjesztett kormányprog-
ram („A magyar államnak különleges fele-
lőssége a magyar nemzet mint kulturális és 
etnikai közösség megmaradásának támo-
gatása.”) céljait és gyakorlati megvalósítá-
sát erősítette meg. Sütő András 1993-ban, 
Antall József temetésén így fogalmazott: 
„Mondta ezt közel fél évszázaddal a  letűnt 
magyar politikai vezetés szintjén elárult, 
nemzetközi szinten is közönnyel szemlélt, 
kisebbségi sorban vergődő magyar nemzeti 
közösségek védelmében. […] Elment, de 
mi tudjuk, hogy mindörökre velünk marad. 
Velünk marad a világ magyarságának nem-
zetközi létküzdelmében.” 

 � A szerb hadsereg 1991. július 7-én az 
úgynevezett tíznapos szlovéniai háború-
ban meghátrálásra kényszerült a  jól fel-
készült szlovén fegyveres honvédelemmel 
szemben. A szerbek Horvátországgal közel 
öt éven át, Bosznia-Hercegovina területén 
pedig három éven át folytattak háborút. 
Ennek első szakaszában 1991. augusztusa 
és novembere között zajlott Vukovár ost-
roma. 1991 júniusától szeptember elejéig 
tartott a  Drávaszög és Kelet-Szlavónia 
szerb elfoglalása. Augusztus 25-én ismételt 
támadások után a  kelet-szlavóniai Kórógy 
többségében magyar lakói elhagyták a tele-
pülést és a  siklósi, harkányi menekülttá-
borokban kaptak menedéket. A  szom-
szédos Szentlászlót a  szerbek 125 napos 
ostrom után november 24-én foglalták el, 
miután a  település ezernél több lakosa 
elmenekült.  Elmenekült a  magyar népes-
ségű drávaszögi, és baranyai települések 
(Vörösmart, Laskó, Csúza, Kopács, Dárda, 

Karancs) lakóinak többsége is. Kórógy és 
Szentlászló templomát, iskoláját a háború 
befejezése után a  magyar kormány támo-
gatásával és a  Patrubány Miklós vezette 
Világszövetség által szervezett összefo-
gás segítségével újították fel. A  horvátor-
szági háborúnak a  horvát hadsereg 1995. 
évi ellentámadása vetett véget. A  háború 
mindkét oldalon több ezer halottat, köztük 
sok ezer ártatlan civil életét, illetve több 
tízezer menekültet követelt. 

 � A kelet-közép-európai rendszervál-
tásokat közvetlenül megelőző és azokat 
követő években 1988–1994 között Magyar-
országra összesen 174.105 bevándorló érke-
zett. A  hivatalos letelepedési, engedélyért, 
illetve menekült státusért folyamodók 
száma 1988–1994 között Romániából 74.298 
fő, Jugoszlávia területéről 10.404 fő, a  volt 
szovjet államokból pedig 8.934 fő, összesen 
pedig 127.108 fő volt. Közülük magyar állam-
polgárságot igényelt a Romániából érkezett 
bevándorlók közül 45.021 személy, a  volt 
szovjet állampolgárok közül 3.845 fő, a jugo-
szláviai állampolgárok közül viszont csupán 
1.469 fő. A délszláv háborúk idején Magyar-
országra menekült vajdaságiak számát mér-
tékadó becslések 50 ezer főre teszik.

 � A Magyarok Világszövetsége, amelynek 
elnöki tisztségét 1991–2000 között Csoóri 
Sándor költő töltötte be, 1992 augusztusá-
ban megszervezte a  Magyarok III. Világta-
lálkozóját. A  különböző szakmai világtalál-
kozókkal előkészített nagyszabású rendez-
vényen hangzott el Csoóri javaslata a Duna 
Televízió beindítására. Az  Antall-kormány 
1992. október 7-i határozatával létrehozta 
a  Hungária Televíziós Alapítványt, majd 
1992. karácsonyán elindította a  Duna 
Tv sugárzását. A televízió első elnöke Csoóri 
Sándor volt, akit 1993 nyarán Sára Sándor 
váltott fel. A  Magyarok III. Világtalálkozó-
ján, akárcsak a következő évek rendszeres 
világszövetségi küldött-közgyűlésein már 
jól érzékelhetővé váltak a Kárpát-medencei 
közösségeket, Magyarországot és a  diasz-
pórát képviselő küldöttek között kialakult 
egyre nagyobb párt- és véleménykülönbsé-
gek, amelyek fokozatosan megbénították 
a Világszövetség működését. 


