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FORRÁSOK

A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség programja. Alapelvek

„1. A Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség (RMDSZ) a románi-
ai magyarság különböző autonóm 
területi, politikai és rétegszer-
vezeteinek érdekvédelmi közös-
sége, amely országos és helyha-
tósági szinten ellátja a  romá-
niai magyarság közképviseletét, 
egyezteti és ösztönzi a társadalmi 
önszerveződés különböző formáit. 
A szövetség elismeri a demokrati-
kus pártok, platformok szabad 
szerveződését. Az  RMDSZ-en be-
lüli platform minden olyan ideo-
lógiai, politikai csoportosulás, 
amely programja és tevékenysége 
révén a romániai magyarság belső 
tagolódását, sokféleségét teljesíti 
ki anélkül, hogy ezáltal megbon-
taná a szövetség egységét. […]

Az érdekvédelemben és a közkép-
viseletben az RMDSZ-nek társult 
tagjai a programját elfogadó gaz-
dasági, tudományos, szakmai, 
kulturális, vallási, ifjúsági stb. 
szervezetek, amelyek részt vesz-
nek a  saját területükhöz tartozó 
döntések kidolgozásában és meg-
hozatalában.

2. A romániai magyarság, beleért-
ve a csángómagyarságot is, állami 
hovatartozását tekintve Románia 
állampolgárainak közösségébe 
tartozik. Ezen belül önmagát mint 
őshonos közösséget államalkotó 
tényezőnek, önálló politikai alany-
nak, s mint ilyen, a román nemzet 
egyenjogú társának tekinti. Nyel-
ve, etnikuma, azonosságtudata, 
kultúrája és hagyományai szerint 
a  magyar nemzet szerves része, 
ugyanakkor régi, történelmi és 
kulturális szálak kötik azokhoz 
a  népekhez, elsősorban a  romá-
nokhoz és németekhez, akikkel év-
századokon át együtt élt. Romániai 
mivoltát vállalva nemzeti identitá-
sát továbbra is meg akarja őrizni; 
nem akar sem elvándorolni, sem 
a  román nemzetbe beleolvadni. 
Kizárólag csak számbelileg tekinti 
magát kisebbségnek, szülőföldjét 
otthonának vallja, amelynek gaz-
dasági és kulturális fejlődéséhez 
maga is hozzájárult.”

RMDSZ Közlöny 1993. 4. sz. 18.

A romániai magyar érdekképviseleti rendszer 
történetében 1989 után öt szakaszt különít-
hetünk el. 

Az  első korszak 1993-ig, a  brassói kong-
resszusig tartott. 1989 decemberében Temes-
várt, Kolozsvárt és Bukarestben egyszerre 
jöttek létre értelmiségi kezdeményezések 
a  magyarság önálló érdekeinek megjeleníté-
sére. A december 25-ei nyilatkozattal, Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
elnevezéssel, Domokos Géza (a Kriterion 
Könyvkiadó igazgatója) vezetésével jött létre 
az egységes érdekvédelmi szervezet. Az 1990. 
február végi ideiglenes intézőbizottsági ülés 
kinyilvánította, hogy az RMDSZ ernyőszer-
vezet kíván lenni, magában foglalva minden 
romániai magyar érdekvédelmi, művelődési, 
vallási egyesületet. A  helyi, megyei szerve-
zetek kialakulása  Domokos Géza irodalmi, 
újságírói, kulturális kapcsolatrendszeréhez 
köthető. Már az első kongresszuson Nagy-
váradon (1990. április) megjelent a  reform-
kommunista  Nemzeti Megmentési Fronton 
(NMF) belüli kijárásos stratégiával szem-
ben az emberi jogi alapú, nemzetközi jogo-
kat, demokratikus alapelveket számonkérő 
irányultság. Ezt az orientációt Szőcs Géza 
(hazatért politikai emigráns) képviselte 
a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének 
(MISZSZ) támogatásával. A kétféle politi-
kai stratégia konfliktusát Domokos elnökké, 

Szőcs főtitkárrá 
választásával, 
a  bukaresti 
elnöki hivatal 
és a  kolozs-
vári főtitkárság 
megosztásával 
kezelni tudták. 
Majd a  válasz-
tások után, ami-
kor az RMDSZ 
lett az ország 
második leg-
nagyobb pártja 
a  magyarellenes kormányzati intézkedések 
miatt  – a politikai rendszeren belül – egyértel-
műen a demokratikus alapértékekért fellépő 
jobboldal felé orientálódott az RMDSZ. Más 
ellenzéki szervezetekkel együtt létrehozták 
a  Demokratikus Konvenciót. Az 1992. szep-
temberi választások után – amikor a  poszt-
kommunista Nemzeti Megmentés Demokrati-
kus Frontja csak úgy volt képes kisebbségben 
kormányozni, hogy a kommunista és naciona-
lista pártok támogatását élvezte – az RMDSZ 
jobbközép irányban keresett szövetségeseket. 
Ez a szövetség külkapcsolataiban is érvé-
nyesül: az országból elsőként veszik fel az 
Európai Demokratikus Unióba (1993. május). 
Az  RMDSZ Románia Európa tanácsi tagfel-
vételekor, Tőkés László amerikai útja során, 
Frunda György ET parlamenti tevékenységé-
vel nemzetközileg is megerősítette mozgáste-
rét. A  belső stratégiai ellentétek a  II. kong-
resszuson (1991. május, Marosvásárhely) 
váltak nyilvánvalóvá. A  bukaresti alkukra 
építő politikai módszerrel szemben egyre erő-
teljesebb volt a  kisebbségi és demokratikus 
jogokat számonkérő, a Romániával szembeni 
külföldi nyomásgyakorlásban bízó álláspont. 
Ez utóbbi szemlélet jelent meg a társnemzeti 
státus (a romániai magyarság nem kisebb-
ség, hanem nemzeti közösség) igényének 
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KRONOLÓGIA

1989. december 25.  Megalakult 
a  Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) Ideiglenes 
Intézőbizottsága.
1990. március 19–21.  Román 
nacionalista tömeg tüntet Maros-
vásárhelyen a  magyarok ellen. 
Leszaggattak minden magyar fel-
iratot, majd megtámadták a  ma-
gyar nemzetiségűeket. Az RMDSZ 
székházát fejszékkel, dorongok-
kal megostromolták. Sütő András 
írót is összeverték, a  fél szemére 
megvakult. 
1990. április 21–22. Az RMDSZ 
I.  kongresszusa Nagyváradon, 
melyen Domokos Gézát válasz-
tották meg elnöknek, Szőcs Gézát 
főtitkárnak.
1991. május 24–26. Marosvásár-
helyen megrendezték az RMDSZ 
II. kongresszusát. Tőkés László 
püspök javasolta a románság kép-
viselőivel való tárgyalást a romá-
niai magyarság kérdéseinek átfo-
gó rendezésére. Domokos Gézát 
választották meg az RMDSZ elnö-
kének, Szőcs Gézát és Kolumbán 
Gábort alelnöknek, Tőkés Lászlót 
pedig tiszteletbeli elnöknek.
1991. november 23.  A bukares-
ti parlament elfogadta az alkot-
mányt. Az RMDSZ-képviselők egy-
ségesen ellene szavaztak, mert az 
az egységes román nemzeti állam 
eszméjéből indul ki.
1993. január 15–17.  Az RMDSZ 
Brassóban megtartotta III. kong-
resszusát. Tőkés László püspök, 
az RMDSZ tiszteletbeli elnöke ke-
mény szavakkal ítélte el a  romá-
niai visszarendeződést. Elfogadták 
önmeghatározásképpen a romániai 
magyar nemzeti kisebbség kifeje-
zést. Az RMDSZ elnökének Markó 
Bélát választották meg, tiszteletbe-
li elnöknek pedig Tőkés Lászlót. 
1993. június 15–16.  Az ameri-
kai Project on Ethnic Relations 
(PER) román és magyar politiku-
sok között tanácskozást szervez 
a tengerparti Neptunon. 
1993. augusztus 6.  Markó 
Béla közleményben jelentet-
te be, hogy a  Neptunon megje-
lent RMDSZ-politikusok nem az 
RMDSZ nevében tárgyaltak. 
1995. május 26–28.  Kolozs-
váron tartja az RMDSZ IV. 

megfogalmazásában, autonómia- és kisebb-
ségi törvénykoncepciók kidolgozásában, vala-
mint a  rendszeres politikai nyilatkozatok, 
memorandumok, aláírásgyűjtések kezdemé-
nyezésében. A  parlamenti, majd a  helyható-
sági választások során az RMDSZ-politikusok 
között egyre nagyobb számban akadtak olya-
nok, akik nem a  ’89 előtti kulturális elithez 
tartoztak, hanem fiatal, döntően műszaki 
képzettségű emberek voltak, és a helyi, regio-
nális érdekek megfogalmazóiként jelentkez-
tek. A stratégiai érdekek és értékek mássága 
nyomán 1992-ben különböző ideológiai plat-
formok szerveződtek meg az RMDSZ-en belül. 
A MISZSZ-ből jött létre a Reform Tömörülés, 
Toró T. Tibor vezetésével, a Székelyföldi Poli-
tikai Csoportból az Erdélyi Magyar Kezdemé-
nyezés Katona Ádám vezetésével, a  szabad-
elvű, szakértői körökből a  Szabadelvű Kör, 
Eckstein-Kovács Péter elnökségével, majd 
1993-ban a  Szociáldemokrata-Újbaloldali 
Tömörülés. A  pluralizmust biztosítják a  jogi 
személyként is bejegyzett politikai szövet-
ségesek, a  Romániai Magyar Keresztényde-
mokrata Párt és a Romániai Magyar Dolgozók 
Egyesülete, valamint a  szakmai, társadalmi 
szövetségesek: Erdélyi Múzeum Egyesület, 
Erdélyi Közművelődési Egyesület, Romániai 
Magyar Gazdák Egyesülete, Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége stb. A  belső plura-
lizmus harmadik pillére az RMDSZ 21 terü-
leti szervezete, amelyek megyék és tájegysé-
gek szerint szerveződtek. Mindezt a  brassói 
III. kongresszus intézményesítette (1993. 
január), az állammodell-elvet követő szerve-
zeti reformmal. Ebben a  legfőbb döntéshozó 
szerv („törvényhozás”) a Szövetségi Képvise-
lők Tanácsa, a végrehajtó szerv („kormány”) 
pedig az Ügyvezető Elnökség a szakpolitikai 
programokat képviselő főosztályaival. Ezt az 
önkormányzó modellt belső, általános tiszt-
újító (titkos, közvetlen) választással tervez-
ték kerek egészé tenni. A  kongreszuson az 
addig rivalizáló két vezető lemondása után 
Markó Bélát elnökké, Takács Csabát pedig 
ügyvezető elnökké választották.

II. Az RMDSZ 1993–1996 közötti második sza-
kaszát számos konfliktus jellemezte. Ezek egy 
része a  Románia euroatlanti integrációjával 
kapcsolatos kritikákhoz és a  magyar–román 
alapszerződésben az RMDSZ külön álláspont-
jához kapcsolódott. A konfliktusok másik része 
a román kormányzati politika következménye 
volt: a  prefektusok működése a  székelyföldi 
megyékben, a himnusztörvény; az oktatási tör-
vény vitája, a székelyföldi románság problema-
tizálása, stb. A konfliktusok harmadik körébe 
Tőkés László tiszteletbeli elnök és a meghatá-
rozó parlamenti politikusok (Verestóy Attila, 
Tokay György, Frunda György) vitái tartoztak. 
A  román kormányzathoz való viszonyon túl, 
ezek a  nézeteltérések a  romániai magyarság 
kívánatos jogállásáról, az autonómiáról szól-
tak. Mindez egy politikai jövőkép, mint elvárás, 
és a napi kisebbségpolitikai érdekérvényesítés, 
mint a  politikai intézményrendszeren belüli 
alkufolyamatok kon fliktusának tekinthető.

A  professzionalizálódó pártpolitikában 
Markó Béla és a párt parlamenti vezetői erő-
södtek meg. Az RMDSZ IV. kongresszusán 
(1995. május, Kolozsvár) olyan módosításo-
kat fogadtak el, amelyek nem a platformokat, 
hanem a területi szervezeteket és a pártszerű 
működést erősítették. Az  RMDSZ-en belüli 
erőviszonyokat tisztázó belső választások is 
elmaradtak. A  döntéshozásban pedig a  Szö-
vetségi Operatív Tanács és az elnöki hatáskör 
súlya nőtt meg. Így az önkormányzati model-
lel szemben a  szervezet néppárti jellege 
(ideológiai nyitottság, erős párt- és választási 
apparátus) erősödött meg. 
Az RMDSZ történetének hamadik szakaszát, 
1996–2000 között a  jobboldali kormánykoalí-
cióban való részvétel határozta meg. Az 1996. 
novemberi választásokon a  Demokratikus 
Konvenció és a  Szociáldemokrata Unió ara-
tott 53%-os győzelmet. Az  RMDSZ kormány-
zati részvételét három dolog indokolta: az 
általa hozott parlamenti 7% stabilizáló súlya; 
az elnökválasztás során Ion Iliescuval szem-
ben induló Emil Constantinescu az egysége-
sen mellette szavazó magyarságnak köszön-
hette győzelmét; nemzetközileg is hitelesí-
tette a kormány új politikáját az euroatlanti 
integrációnak elkötelezett kisebbségi párt 

Eckstein-Kovács Péter Toró T. Tibor

Tőkés László és Markó Béla
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kormányzati részvétele. Ez utóbbi súlya abból 
is kiderült, hogy az RMDSZ nyelvhasználati 
és oktatásügyi törekvéseit 1997. júliusáig – 
a madridi NATO csúcsig – tudta sikeresen kép-
viselni. (Ekkor, a második tagfelvételi körben 
már megnevezték Romániát is.) A sürgősségi 
kormányrendeleteken, törvénymódosításokon 
túl a legfontosabb eredménynek a Kisebbség-
védelmi Hivatal létrehozása tekinthető, annak 
jogosítványaival, regionális irodáival. Szintén 
jelentős vívmány volt az oktatási és a kulturá-
lis minisztériumon belül a kisebbségi kérdés-
sel foglalkozó államtitkárságok létrehozása. 
Az RMDSZ-en belüli viták döntően a kormány-
koalíciós részvételről és a  társadalmi önszer-
veződés intézményes lehetőségeiről szóltak. 
Ebben kulcsszerepet kapott az önálló magyar 
állami egyetem kérdése, amelyet nem sikerült 
sem a  Ciorbea, sem a  Radu Vasile kormány 
programjába bevinni. Az  RMDSZ VI. kong-
resszusán (1999. május, Csíkszereda) a párt 
programjában az Erdély-központú regionális 
érdekek képviselete az előzőeknél határozot-
tabban jelent meg. 

A negyedik szakaszban a 2000 őszi par-
lamenti választásokon a Szocialista Demok-
rácia Pártja (az NMF, ill. az 1992–1996 közt 
kormányzó Társadalmi Demokrácia Pártjá-
nak utódszervezete) győzött. Az RMDSZ nem 
lépett be az új kormányba, de 2000–2004 
között évente – országos és megyei szinten 
megújított megállapodások ellenében – vál-
lalta a  kisebbségben lévő kormánypárt par-
lamenti támogatását. Ennek révén sikerült 
módosítani az alkotmányt, a  kisebbségi 
nyelvhasználat érdekében a  közigazgatási 
törvényt, jelentősen bővült az állami magyar 

nyelvű felsőoktatás, megkezdhette működé-
sét a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem, önálló magyar középiskolák jöttek 
létre. A  földtörvényt a  magyarság érdekei-
nek megfelelően módosították.  Elismerték 
a  közbirtokosságot, mint tulajdonformát és 
ezek újraalakultak, visszakapva az elvett 
területeket. Jelentős regionális eredmény 
volt az észak-erdélyi autópálya beruházás 
beindítása. Komoly szimbolikus értékkel 
bírt az aradi Szabadság-szobor visszaállítása. 
A  megyei megegyezések jelentősen növel-
ték az RMDSZ területi szervezeteinek helyi 
befolyását. Az RMDSZ-en belüli viták új szer-
vezetek létrejöttéhez vezettek. Az Operatív 
Tanáccsal (Markó Béla, Verestóy Attila, Bor-
bély László, Frunda György, Takács Csaba) 
szemben az RMDSZ-en belül nem sikerült 
hatalmi ellenpólust létrehozni. Az  RMDSZ 
VII. kongresszusán (2003. január–február, 
Szatmárnémeti) az alapszabályzat módosí-
tásakor megszüntették a tiszteletbeli elnöki 
tisztséget. Aki a  szövetséggel szemben 
indult a  parlamenti választásokon, automa-
tikusan elvesztette RMDSZ tagságát. Ezzel a 
Tőkés László- és a  Markó Béla ellenes cso-
portok párton belüli pozíciói meggyengültek. 
Párhuzamosan Tőkés László alulról szerve-
ződő autonómia-mozgalmat hirdetett meg. 
Ennek nyomán jött létre az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács Tőkés vezetésével, majd 
2003 októberében a Székely Nemzeti Tanács 
Csapó József elnökségével. A két – jogi sze-
mélyiséggel nem bíró – szervezet autonómia 
programját a  törvényhozásban 2004-ben az 
RMDSZ képviselők kivételével valamennyi 
párt elutasította.

Markó Béla: Önállóságra ítélve

„Sorsunk paradoxona: önállóságra 
vagyunk ítélve! A mi jövőnket itt, 
Romániában csak az szavatolja, 
ha jól értjük ezt az ítéletet, és ha 
az önállóságot, amivel a  történe-
lem büntetni akart, végre megtar-
tó erőként tudjuk látni és láttatni, 
használni és kihasználni.[…]Tet-
szik vagy nem tetszik ez nekünk, 
csakis úgy maradhatunk meg 
a szülőföldünkön, ha ezt a  törté-
nelmi tényt tudomásul vesszük, 
és megkíséreljük a  jövőt a  mi 
pártunkra állítani. Mit jelent ez 
a  kénytelen-kelletlen önállóság? 
Olyan közösséget, amely önállóan 
tagolódik, és amely részeiben is 
önálló. Van saját politikai vezető 
rétege, van saját értelmisége, van 
saját civil társadalma, vannak sa-
ját egyházai, vannak saját intéz-
ményei, és van saját véleménye. 
Hogy ebből mára mi valósult meg, 
és mi nem, arról természetesen 
lehet, sőt, kell vitatkozni, hiszen 
erről szól a mi küzdelmünk. […] 
Ez az önállóság azt jelenti, tisztelt 
kollégák, hogy mi ugyan természe-
tes módon lehetünk és vagyunk 
is jobboldaliak vagy baloldaliak, 
ám ez csak annyiban fontos ak-
kor, amikor egyezségeket kötünk, 
amennyiben kihat az általános 
reformra, az integrációra és az 
etnikumközi viszonyokra. […] 
Magyarországgal kapcsolatban 
viszont szinte vegytisztán kimu-
tatható: aki a mindenkori magyar 
kormánnyal akarja minél haszno-
sabb és minél közelibb viszony-
ban tartani érdekszövetségünket, 
az ezt az önállóságot erősíti, aki 
pedig jobbra vagy balra akar fel-
sorakoztatni minket, az elveszi az 
önállóságunkat, és ezzel elveszi 
az erőnket is. […] Nekünk nem 
mindegy, hogy mi van Magyar-
országon. De  az életünk súlyos 
tényei: föld, erdő, ház, ennivaló, 
munkahely, iskola, önkormány-
zat, nyelvhasználat, szólássza-
badság, demokrácia, ezek, sajnos, 
mind-mind itt dőlnek el. Nekünk 
itt, Romániában kell jobboldali-
nak vagy baloldalinak lennünk, 
itt kell kereszténydemokrata, 
liberális vagy szociáldemokrata 
programpontokat egyeztetnünk.”

Népújság, 2002. május 28.

A Sapientia Egyetem avatóünnepsége
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Az ötödik szakasz elején, a 2004 novem-
beri parlamenti választásokon a  székelyud-
varhelyi polgármester, Szász Jenő vezette 
Magyar Polgári Szövetség – bejegyzés hiá-
nyában – román pártok listáin induló jelölt-
jei 1%-ot, míg az autonómia célkitűzésével 
kampányoló RMDSZ 6%-ot ért el. A  liberá-
lis-demokrata   szövetség az RMDSZ-szel és 
a  Román Humanista Párttal közösen alakí-
tott kormányt. Az RMDSZ egy miniszterelnök- 
helyettesi és három miniszteri (területrende-
zés, informatika, kereskedelem) tisztséget, 
valamint 9  államtitkári, 4   prefektusi és 8 
alprefektusi kinevezést kapott. A  kormány-
programba a  kisebbségi törvény elfogadását, 
a  közigazgatási és költségvetési decentrali-
zációt, a  gazdaságfejlesztési régiók magyar 
szempontból fontos átalakítását, az észak-er-
délyi autópálya építésének folytatását sike-
rült a  pártnak bevinni. Az  RMDSZ másfél 
évtizede legfontosabb külügyi célkitűzését, 
Románia csatlakozását az Európai Unióhoz 
2007. január 1-jével sikerült megvalósítani.

Románia 1989 utáni magyarságpoli-
tikájában a  magyarság problémáihoz való 
viszonyt a  romániai pártharcok (a poszt-
kommunista erők és a  jobboldal), valamint 
a nemzetközi viszonyok (euroatlanti integrá-
ció követelményei) határozták meg. 

Az NMF legelső nyilatkozatában (1989. 
december 24-én) teljes jogegyenlőséget ígért 
a  romániai nemzetiségeknek, majd január 
5-én külön nyilatkozatban foglalkozott ezzel 
a  kérdéssel. Itt a  jövőbeli alkotmányozás 
során az egyéni és a kollektív jogok biztosítá-
sát helyezték kilátásba. 1990. január végétől 
azonban azzal, hogy a  NMF-en belül politi-
záló magyar államtitkárok, és az RMDSZ az 

önálló magyar középiskolák megteremtését 
tűzték ki rövid távú célként, megjelentek 
a nemzeti alapú konfliktusok. Ebben az 1991. 
júniusi alkotmányozásig terjedő időszakban 
egyrészt az intézményi engedmények miatt 
a NMF-et hazafiatlansággal támadták az anti-
kommunista pártok, másrészt a magyarokkal 
és Magyarországgal szembeni félelemkeltés 
egy sor antidemokratikus intézkedést igazol-
hatott. Ez a kettő kapcsolódott össze az 1990. 
márciusi marosvásárhelyi eseményekben. 
A város magyarsága az önálló magyar Bolyai 
Gimnáziumért és az anyanyelvi oktatásért 
tüntetett. A román tömegeket ezzel szemben 
mozgósították, hiszterizálva a  magyar  „sze-
paratista” törekvésektől való félelemmel. 
Az  utcai összecsapások után a  NMF vezetői 
igazolva látták azon intézkedésüket, hogy lét-
rehozzák az épp 1990 márciusával felszámo-
landó politikai titkosrendőrség (Securitate) 
utódszervezeteit (pl. SRI). 

Az alkotmányozást és a  magyar–román 
alapszerződés tárgyalását a  kollektív jogok 
elvének tagadása, a  kisebbségi jogok intéz-
ményes védelmének hiánya és az önálló kul-
turális és politikai közösség intézményesülé-
sének megakadályozása jellemezte. Az  1991-
es alkotmány a  kisebbségek jogainak érvé-
nyesítéséhez nem adott törvényi garanciá kat, 
és azzal, hogy egyedüli hivatalos nyelvként 
a  románt ismerte el (13 §.), hátrányos meg-
különböztetést is alkalmazott. 1993 júniu-
sában az ún. neptuni találkozón a  kormány 
különalkuként bizonyos engedményeket tett 
egyes RMDSZ politikusoknak. Ezzel egyrészt 
a mérsékelt magyar politikusokat pozícionál-
ták, másrészt nemzetközi propagandaként is 
használták.

kongresszusát. Hosszú vita zajlott 
az RMDSZ programjáról, végül 
elfogadták a  törvényes úton ér-
vényesítendő területi autonómia 
célkitűzését. 
1996. június 8. A helyhatósági vá-
lasztás összesített adatai szerint 
az RMDSZ hat megyében (Bihar, 
Szatmár, Szilágy, Maros, Hargita, 
Kovászna) lett a megyei tanácsok 
legerősebb alakulata, 139 polgár-
mesteri helyhez és 133 tanácsosi 
mandátumhoz jutott. 
1996. szeptember 16.  Temesvá-
ron Horn Gyula és Nicolae Văcă-
roiu miniszterelnök aláírta a ma-
gyar–román alapszerződést. 
1996. december 9. Victor Cior-
bea megbízott miniszterelnök 
kormányában két RMDSZ-politi-
kus kapott helyet: Birtalan Ákos 
idegenforgalmi miniszter és To-
kay György a kisebbségi ügyekért 
felelős tárca nélküli miniszter. 
1997. január 25. A kormány jóvá-
hagyta a Kisebbségvédelmi Hiva-
tal létrehozásáról és működéséről 
szóló határozatot. 
1997. július 14. A kormány elfo-
gadta az oktatási törvényt módosí-
tó sürgősségi kormányrendeletet, 
amely tartalmazza a  kisebbségi 
anyanyelvű oktatás korlátozásá-
nak megszüntetését. 
1997. október 3–4. Marosvá-
sárhelyen tartották az RMDSz 
V.  kongresszusát. Tőkés Lász-
ló sürgette az egyházi javak 
visszaadását.
1998. február 5. Aláírták a kor-
mánykoalíciós együttműködést. 
Az  RMDSZ három államtitkári 
posztot kapott.
1998. március 30. Lemondott 
kormányfői tisztségéről Victor 
Ciorbea. Április 7-én kinevezték 
az új miniszterelnököt, Radu Va-
silet, akinek kormányában az 
RMDSZ két tárcát kapott. Bárá-
nyi Ferenc egészségügyi-, Tokay 
György kisebbségügyi miniszter 
lett. Az 55 államtitkári helyből ti-
zet az RMDSZ tölt be.
1998. július 13. A  Securitateval 
való együttműködés miatt le-
mond Bárányi Ferenc, helyette 
Hajdú Gábor lett az új egészség-
ügyi miniszter.
1998. szeptember 6. Az  RMDSZ 
kilátásba helyezi a  kormány-
ból való kilépését, amennyiben  

Az RMDSZ kampány nyitó nagygyűlése, 2004
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A Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség Kormánykoalíciós 
cselekvési prioritásai

Kisebbségpolitika

„Az RMDSZ a  kisebbségi kérdés 
megoldását továbbra is a  szub-
szidiaritás elvének következetes 
alkalmazásában látja, amely a ki-
sebbségvédelmi jog- és intézmény-
rendszer kiépítését feltételezi.

Ennek érdekében jogalkotási 
prioritásaink a következők:
–  a  Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartájának 
ratifikálása és alkalmazása;

–  a  közösségi és egyházi javak 
visszaszolgáltatásának törvényi 
szabályozása;

–  a  helyi autonómiát megerősítő 
törvények kisebbségvédelmi 
vonatkozásainak kidolgozása, 
a nemzetközi egyezmények elő-
írásainak jóhiszemű értelmezé-
sével és a hazai jogszabályokba 
való foglalásával;

–  az erőszakos beolvasztás és a ki-
sebbséglakta övezetek demográ-
fiai összetéte lé nek módosítását 
tiltó rendelkezések felügyelete; 
elvárjuk a  kormánytól, hogy 
betartsa a  programjában ezzel 
kapcsolatosan tett ígéreteit;

–  a  közalapítványokról szóló tör-
vény kidolgozása;

–  a nemzeti kisebbségek nyelvén 
folyó oktatáshoz szükséges in-
tézményrendszer működésének 
biztosítása;

–  a kisebbségvédelmi kerettör-
vény elfogadása.

[…] Elfogadta az RMDSZ 
V. Kongresszusa.”

RMDSZ Közlöny 1997. november 
27. sz. 20–24.

Az  időszak legfontosabb erőpróbája 
a  magyar-román alapszerződés tárgyalása 
volt 1995-1996-ban. A  magyar fél arra töre-
kedett, hogy a kisebbségi jogok legfontosabb 
nemzetközi rendelkezéseit belefoglalják az 
alapszerződésbe. Ettől – a nemzetközi egyez-
mények kodifikálásával járó – megállapo-
dástól a  román fél elzárkózott és a  tárgyalá-
sok 1993-ban megszakadtak, 1995-ben az új 
magyar kormánnyal, nemzetközi nyomásra 
újrakezdődtek. A  legnagyobb vita az Európa 
Tanács 1201/1993-as ajánlásáról alakult ki. 
(Ez meghatározza a nemzeti kisebbség fogal-
mát; ellenzi a  kisebbségek lakta területek 
demográfiai viszonyainak megváltoztatását; 
elismeri a kisebbségi önszerveződéshez és az 
anyanyelv hivatalos használatához való jogot; 
a kisebbségek által többségben lakott terüle-
teken pedig különleges státusszal rendelkező 
autonóm közigazgatási szervek létrehozását 
jogszerűnek tartja.) Az  alapszerződésben 
végül is feltüntettek három nemzetközi 
dokumentumot, köztük az 1201-es ajánlást. 
Ez utóbbihoz lábjegyzetben hozzátették, hogy 
értelmezésükben ez nem vonatkozik a  kol-
lektív jogok biztosítására.

Az RMDSZ nem támogatta az alapszer-
ződés aláírását. 1996-ig a  magyarságpolitika 
megjelenítője Ion Iliescu államelnök volt, 
a  következő időszakban mindez kormány-
koalíciós szinten jelent meg. A Demokrati-
kus Konvenció és a vele szövetséges RMDSZ 
1996-os kormányra kerülése után a kormány-
zat az alkotmányban biztosított jogegyenlő-
séget a Kisebbségvédelmi Hivatal létrehozá-
sával, és a nyelvhasználati jogok biztosításá-
val – más reformintézkedések elindításához 
is használt – sürgősségi kormányrendeletek 
révén próbálta elérni. Ezek törvényhozási 
jóváhagyása azonban nem sikerült vagy csak 
nagy kompromisszumokkal valósult meg. 
Ebben az időszakban kevésbé a  kormány, 
sokkal inkább a koalíciós pártok és az ellen-
zéki szocialista, nacionalista pártok ellen-
állása miatt nem sikerült az önálló oktatási 
intézményrendszer kulcsának tekintett 
Bolyai Egyetem létrehozása. 

A 2000-ben kormányra kerülő SZDP idő-
szakában az RMDSZ kívülről – az SZDP-vel 
évenként és helyileg lebontott megállapodá-
sok révén – támogatta a kormányzatot. Ebben 
az időszakban a  magyarországi kedvezmény-
törvény (ajánló irodák és az oktatási nevelési 
támogatás) és az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem romániai jogi-politikai integrálására 
került sor. Mindezt az RMDSZ a kormányzati 
munka stabilitását biztosító jó alkupozíciói-
val tudta elérni. Ide tartozott a 2003-as alkot-
mánymódosítás is. A 2004-es választások után 

újra kormányzati pozícióba kerülő RMDSZ 
a  jogegyenlőségi politikát a  pozitív diszkri-
mináció felé próbálta elvinni egy a kormány-
programban is szereplő kisebbségi törvény 
létrehozásával. Ezt a  kulturális autonómia 
koncepciót azonban – a nem önkormányzati 
alapon felépülő romániai közigazgatásban 
idegen testként – nem sikerült még a koalí-
ciós partnerekkel sem elfogadtatni. Románia 
magyarságpolitikája ma az egyéni jogok bizto-
sítása alapján áll, a külön intézményességet 
a nyelvhasználaton keresztül és az önmagát 
szervező civil társadalom révén képzelik el. 
Ebben a politikában meghatározó az RMDSZ 
politikai súlya (a parlamenti többséget stabi-
lizáló szerepe, valamint egyes politikusainak 
jó teljesítménye), tehát az, hogy a  magyar 
érdekképviselet a  kormányzati politikába 
integrálódva, alkupozícióban lehet ered-
ményes. A  nemzetközileg propagált  „román 
modell”  –  a  kisebbségi párt kormányzati 
részvétele – elterjedt gyakorlat a  régió-
ban. A  kisebbségi politikai elit integrálása 
azt hozza magával, hogy a  saját közösségük 
ügyeiben őket tartja kompetensnek az állam-
hatalom, ugyanakkor azt is jelenti, hogy csak 
az adott politikai rendszer kialakult szerke-
zetében jeleníthetik meg magukat. 

A romániai magyarság jogi helyzetét az 
1991-es alkotmány és annak 1993. évi módo-
sítása határozza meg. Románia nemzetállam, 
amelynek hivatalos nyelve a román. Az alkot-
mány több kisebbségi jogot rögzít: az etnikai 
identitáshoz való jogot, az anyanyelven való 
tanulás jogát, a parlamenti képviselthez való 
jogot, az anyanyelv használatát a  bírósági 
eljárásban. Ám  ezek túl általánosan voltak 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota kétnyelvű fel-
irata

Ion Iliescu
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a  parlament nem fogadta el 
a  magyar egyetem létrehozá-
sával kapcsolatos sürgősségi 
kormányrendeletet.
1998. október 3. Az RMDSZ-ben 
döntés született arról, hogy bent 
maradnak a kormányban, de nem 
mondanak le a kolozsvári közpon-
tú magyar egyetemről. 
1999. január 28. Tokay 
György lemondott a  kisebbsé-
gi miniszteri pozíciójáról; utóda 
Eckstein- Kovács Péter lett.
1999. május 12. A  szenátus el-
fogadta a  helyi közigazgatási 
törvény azon szakaszát, amely 
a nemzeti kisebbségek anyanyel-
vének használatát szabályozza.
1999. május 15. Csíkszeredá-
ban megkezdődött az RMDSZ 
VI. kongresszusa. A  kongresszus 
állásfoglalást fogadott el: a koszo-
vói helyzetről, a kormányzati sze-
repvállalásról és a csángókról.
1999. május 25. A  szenátus el-
fogadta a  helyi autonómia és 
közigazgatási törvényt. A törvény 
lényegesen bővíti a  tanácsok ha-
táskörét; szavatolja az anyanyelv 
használatát az adminisztrációban 
ott, ahol a  nemzeti kisebbségek 
aránya meghaladja a 20%-ot. 
1999. december 19. Az új minisz-
terelnök, Mugur Isărescu kormá-
nyában megmaradt a két magyar 
miniszter.
2000. február 4. Megtartotta 
első ülését az erdélyi történelmi 
egyházak által a  magyar magán-
egyetem alapítására létrehozott 
felekezetközi alapítvány, a  Sa-
pientia kuratóriuma. Az egyetem 
szervezését a magyarországi költ-
ségvetés finanszírozta.
2000. június 4. Az ezen a napon 
tartott helyhatósági választások 
első fordulója után az RMDSZ 
110 polgármesteri széket szerzett 
meg, a  második fordulóban még 
további 38 helyhez jutott. 
2001. január 23. Markó Attilát 
kinevezték a  Tájékoztatási Mi-
nisztériumon belül létrehozott 
Interetnikus Kapcsolatok Hiva-
tala helyettes-államtitkárává. 
2001. október Új  fejezet nyílt 
a  moldvai csángók oktatásában: 
400-nál több gyermek kezdett el 
magyarul tanulni.
2001. december 22. Maratoni 
magyar–román egyeztetés után 

megfogalmazva és később kidolgozandó tör-
vényekre hivatkoztak, amelyek nem készül-
tek el, s így nem is volt az alapelveknek jogi 
garanciája. Ezen túl egy sor olyan törvényt 
léptettek életbe 1996-ig, amelyek korlátoz-
ták a kisebbségek jog- és esélyegyenlőségét. 
Az állambiztonsági törvény (1991. június), 

– államellenesnek nyilvánította a  „szegregá-
ció jellegű szeparatizmust”; a  közigazgatási 
törvény (1991. november) a  helyi tanácsok 
döntéseit a  kormányzat által kinevezett 
prefektus bármikor felfüggeszthette, az ön-
kormányzati ülések, és a közigazgatás nyelve 
kizárólag román lehetett. A legsúlyosabbak 
az oktatási törvény (1995. június) rendel-
kezései voltak: minden helységben elő-
írták a román nyelvű osztályok működését; 
a  hivatalos iskolai dokumentumok nyelve 
román; nemzetiségi csoportok szervezése 
nem történhet a román nyelvű oktatás rová-
sára; Románia történelmét és földrajzát 
csak románul lehet tanítani; „a szakoktatás 
román nyelven folyik”. Az 1996-os kormány-
váltás után – a  magyar kormányzati rész-
vétel nyomán – komoly változásokra került 
sor. A közigazgatási törvény nyelvhasználati 
rendelkezését a  Ciorbea-kormány 1997-ben 
sürgősségi kormányrendelettel módosította 
a  20%-nál nagyobb nemzetiségi lakosság-
gal bíró településeken. Majd 2002-ben ezt 
a SZDP-RMDSZ megállapodás nyomán a par-
lament is elfogadta. Az oktatási törvény ese-
tében hasonlóan, előbb kormányrendeletben, 
majd 1999-ben már törvényben szavatolták 
az anyanyelven való tanulás jogát az óvo-
dától az egyetemig. Ugyanakkor nem tették 
lehetővé az önálló magyar állami egyetem 
létrehozását. 

Kisebbségjogi szempontból komoly elő-
relépést jelentett az Eckstein-Kovács Péter 
kisebbségügyi miniszter által még 2000-ben 
kezdeményezett diszkrimináció-ellenes 
törvény, amely 2002-ben vált hatályossá. 
Ennek értelmében a Diszkrimináció-ellenes 
Tanácshoz fordulhat bárki, aki úgy érzi, hogy 
diszkrimináció érte.

A 2003. évi alkotmánymódosítás sza-
vatolta a magántulajdont, a felekezeti okta-
tást, a kötelező katonai szolgálat eltörlését, 
s biztosította az anyanyelvhasználatot a köz-
igazgatásban, a hivatalokban, az igazságszol-
gáltatásban. Az  alkotmányban bennmaradt 
az egységes nemzetállam fogalma, de nem 
került be olyan javaslat, amely hátrányo-
san érintené a  magyarságot. Nyolcvan év 
után először rendezték alkotmányos szinten 
a  kisebbségek anyanyelvhasználatának kér-
dését. Hasonló történelmi előrelépés, hogy 
az uniós joganyag elsőbbséget élvez a belső 
jogalkotással szemben.

A romániai magyarság gazdasági hely-
zetét jelentősen befolyásolták a  restitúciós 
jogszabályok. A föld- és erdőtulajdon vissza-
szolgáltatásáról szóló törvényt 2001-ben ked-
vezően módosították. Az  1945–1989 között 
jogtalanul elvett ingatlanok visszaszolgál-
tatásáról szintén 2001-ben hoztak törvényt. 
A  jogszabály előírásai valamennyi elkobzott 
ingatlanra érvényesek, a  vissza nem adható 
ingatlanok esetében kárpótlást állapítottak 
meg. 2002-ben az egyházi ingatlanok vissza-
adásáról született törvény és ennek végre-
hajtása a  következő évben el is kezdődött. 
2005 végéig a  beérkezett 1957 kérésből, 
387 esetben jóváhagyó határozat született. 
A közösségi ingatlanok visszaszolgáltatásáról 

A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum Unitárius Kollégium épülete



336 6. Fejezet  •  1989 – 2007

Bakk Miklós: Modellviták – rej-
tett stratégiák

„Az RMDSZ megalakulásakor hár-
mas szerepet töltött be: 1. egy 
identitásbiztosító mozgalomét; 
2.  a  hiányzó civil társadalomét; 
3. a  romániai magyarság nevé-
ben fellépő politikai képviseletét. 
Az  identitásbiztosító mozgalom 
jellege főként működésének első 
évében volt jellemző, mi több, 
e  karaktervonása sokak számára 
alapvetőnek tűnt, s így teret nyert 
az a  tétel, hogy a  párt-RMDSZ 
megkülönböztetendő a  mozga-
lom-RMDSZ-től, sőt törekedni kell 
azokra a  szervezeti megoldások-
ra, amelyek számolnak e  kettős-
séggel. A hiányzó civil társadalom 
létrehozására tett RMDSZ-erő-
feszítések eredményeképp vi-
szont létrejött a  civil társadalom 
RMDSZ-től függő része (ebben az 
elosztási rendszernek volt és van 
fontos szerepe), és ez stratégiai 
elképzelések kiinduló adottságá-
vá vált.

Az RMDSZ belső szerkezetét 
azonban az általa megszerzett 
politikai pozíciók alakították: az 
RMDSZ-t ezért politikai pártnak 
kell tekintenünk. A  kérdés csu-
pán az: milyen párt ez? Úgy vélem, 
a leghelyesebb az, ha modern nép-
pártnak tekintjük az RMDSZ-t, 
mivel rendelkezik ennek a  szak-
irodalomban meghatározott is-
mérveivel: ideológiai nyitottság, 
professzionális pártapparátus és 
a  platformosodás lehetőségének 
fenntartása.”

Magyar Kisebbség 2000. 1. sz. 10.

2004-ben született törvény, amely az egykori 
egyesületek, alapítványok jogutódjai számára 
tette lehetővé a restitúciót. 

Az RMDSZ 1991 óta szorgalmazta a kisebb-
ségi törvény elfogadását, 1993-ben kon krét 
szöveget is benyújtott a törvényhozásba, hiába. 
Románia, mind az ET-ba, mind az uniós tag-
felvétel során ígéretet tett egy ilyen törvény 
elfogadására. A  2004 utáni jobboldali koalí-
ciós kormány programjába is bekerült, de az 
RMDSZ benyújtotta tervezet vitája már a koa-
líciós egyeztetés során elakadt.

A romániai magyarság gazdasági hely-
zete nem különült el jelentős mértékben 
az országos folyamatoktól. Romániában 

a  privatizáció és a  pénzügyi rendszer átalakí-
tása 1996-ig lassan haladt. A reformfolyamatok 
a Ciorbea-kormány intézkedései nyomán gyor-
sultak fel: megkezdődött a veszteséges vállala-
tok felszámolása, csökkent a belső fogyasztás 
és az állami szubvenció; felgyorsult a privatizá-
ció; elindult a kis- és középvállalatok támoga-
tása, az erdők, földek, ingatlanok visszaszolgál-
tatása; elindultak a regionális fejlesztési prog-
ramok. Ez azonban a GDP csökkenésével járt 
(1996:+4,1%, 1998:-7,3%; 2000:+2,1%). Ennek 
hátterében a  tőkeszegénység, a  tulajdonviszo-
nyok rendezetlensége, a  közel 40%-os fekete-
gazdaság állt. Az  ezredforduló után azonban 
a  gazdasági növekedés folytatódott (2005: 
+4,1%). Folyamatosan csökken az infláció, az 
államháztartási hiány és a munkanélküliség.

Romániában 2005-ig 5600 magyarországi 
érdekeltségű céget jegyeztek be, ami a  kül-
földi cégek 5%-a. A tőkebevitel tekintetében 
pedig Magyarország 0,36 MD  EUR-val – ez 
a 2005 évi bevitel 2,7%-át adta – a tizenharma-
dik. Ezek a cégek döntően kisvállalkozások, s 
elsősorban a  magyarok lakta településeken 
működtek.

A romániai magyarok gazdasági pozíci-
óit befolyásolják a  magyarországi kapcsola-
tok révén megszerzett vállalkozási ismere-
tek. Csakhogy ez a  lépéselőny a  piacképes 
szakmákkal rendelkezők elvándorlását is 
magával hozta. Egy másik sajátosság, hogy 
Székelyföld, és a Partium magyarlakta régiói 
az ország közepesen fejlett régióihoz tar-
toztak. A  EU pályázati-fejlesztési források 
megszerzésében a  magyarlakta települések 
jelentősen elmaradtak a  román többségűek-
től. A munkanélküliség jelentős része rejtett. 

Romániai magyar nagyvállalkozók: 
Mudura Sándor, Pászkány Árpád,
Prosszer Zoltán, Verestóy Attila

Székely nemzetgyűlés, 2006
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aláírták a  megállapodást a  ma-
gyar kedvezménytörvényről.
2002. január 21. Megkezdték mű-
ködésüket a  kedvezménytörvény 
alkalmazására létrehozott irodák.
2002. szeptember 5. Markó Béla 
az RMDSZ elnöke és Kovács Lász-
ló a  magyar kormány külügymi-
nisztere találkozott Bukarestben. 
A magyar támogatáspolitika alap-
elveként fogadták el, hogy a hatá-
ron túli közösségek dönthessenek 
az adott összegek elosztásáról.
2003. január 31. – február 2. 
Az  RMDSZ VII. kongresszusán 
Szatmárnémetiben megszüntet-
ték a  „tiszteletbeli elnök” tiszt-
ségét, ezzel Tőkés László elvesz-
tette RMDSZ-en belüli utolsó 
pozícióját.
2003. március 14. Megalakult 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT). A kezdeményezők 
célja az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Közösség Önkormányzatának 
létrehozása. 
2003. június Az  egyházi ingatla-
nok visszaszolgáltatását felügyelő 
kormánybizottság 71 ingatlan visz-
szaadásáról döntött, amelyből 43 
a magyar egyházak tulajdona.
2003. október 26. Sepsiszent-
györgyön megalakult a  Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT), elnöke 
Csapó József.
2003. december 13. Kolozsvá-
ron megalakult a Magyar Nemze-
ti Tanács (MNT), elnöke Tőkés 
László.
2004. február 29. A Képviselőház 
elutasította 5 RMDSZ képviselő 
Székelyföld autonómiájára vonat-
kozó törvénykezdeményezését.
2004. április 25. Aradon fel-
avatták a  Megbékélési parkot, 
a  nyolcvan év után visszaállított 
Szabadság szoborral együtt.
2004. december 10. A  választá-
sokon az RMDSZ 22 képviselői 
helyhez és 10 szenátori mandá-
tumhoz jutott.
2004. december 26. Az  RMDSZ 
döntött a kormánykoalícióba való 
belépésről. Markó Béla miniszter-
elnök-helyettes, Borbély László 
Közmunkaügyi és Területrende-
zési-, Winkler Gyula a  Kereske-
delmi Minisztérium tárca nélküli 
minisztere, Nagy Zsolt pedig az 
Informatikai és Távközlési Mi-
nisztérium vezetője lett.

Ezt a  munkaerőt egyrészt az alig gépesített, 
kis parcellás, nagy kézimunka igényű mező-
gazdaság, másrészt a  külföldi vendégmunka 
hálózatok szívják fel. A  székelyföldi erdő és 
földtulajdon sajátos intézménye a  közbirto-
kosság – egy-egy falu közösen használt, az 
ezredfordulótól visszaszolgáltatott birtoka. 
Ezt a  tulajdonformát az RMDSZ kezdemé-
nyezte kormányrendelet is megerősítette. 
A  gazdák azonban bizalmatlanok a  közös 
műveléssel szemben, ráadásul a  magyar 
falusi lakosság rohamosan elöregszik. 

A romániai magyarság 93%-a 3 nagyobb 
(református, katolikus, unitárius) feleke-
zethez tartozik. A  református egyháznak két 
egyházkerülete van Nagyvárad és Kolozsvár 
központtal. Az  unitáriusok egyetlen püspök-
sége is az utóbbi városban található. A római 
katolikusok négy erdélyi (Szatmár, Nagyvárad, 
Temesvár, Gyulafehérvár), a  Moldvai (Iasi) 

és a  Bukaresti Egyházmegyéhez tartoznak. 
A  magyar római katolikusok több mint fele 
a  Gyulafehárvári Egyházmegyéhez tartozik, 
amelyet II. János Pál pápa érseki rangra emelt. 
A  többi egyházmegye a  Bukaresti Érsekség 
fennhatósága alatt áll. Az  egy milliós romá-
niai katolikusságon belül jelentősen csökkent 
a magyarság aránya (60% – 2002-ben). Az egy-
házon belüli probléma a  csángók magyar 
nyelvű vallásgyakorlásának kérdése, amely-
ben a  helyi közösségek és a Vatikán nyomá-
sára lassú elmozdulás tapasztalható. Az utóbbi 
másfél évtized legfontosabb egyházpolitikai 
sikere az egyházügyi törvény elfogadása volt 
2006 decemberében. Ebben külön megemlé-
keztek az ortodox egyház szerepéről a nemzeti 
történelemben, ám azt nem emelték állam-
vallássá. A törvény legfontosabb rendelkezése, 
hogy külön költségvetési keretet biztosít az 
egyházak támogatására.

MOL töltőállomás 
Erdélyben

Csíksomlyó, 2006
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1996-ig kialakult egy több száz intézmény-
ből álló, magát a romániai magyar civil társa-
dalom részének tekintő közművelődési, köz-
gyűjteményi, művészeti, tudományos intéz-
ményrendszer. Országos magyar egyesületek: 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és 
annak magyar házai; a tudományos életben az 
Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Kutatási Programok Inté-
zete, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság, a Kolozsvári Magyar Egyetemi 

Intézet. (Ez utóbbiba társult többek között 
a  Kriza János Néprajzi Társaság, a  szocioló-
gusok Max Weber Kollégiuma, és a művészet-
történészek Entz Géza Alapítványa.) Közgyűj-
temények tekintetében a  székelyföldi városi 
könyvtárak és különösen a  múzeumok tölte-
nek be fontos szerepet. A romániai magyarság 
kulturális örökségének feltárása szempont-
jából fontos a  Gyulafehérvári Érsekség és az 
Erdélyi Református Egyházmegye levéltára, 
az EME, a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai 

Szilágyi  N. Sándor: Válasz 
magamnak

„Kolozsváron 1992. október 25-
én sikerült elfogadtatni az azóta 
is sokat emlegetett, bár amúgy 
semmiféle érdemleges gyakorla-
ti változást nem hozó autonómia 
nyilatkozatot. (Lehet, hogy valaki 
másképp emlékszik erre, és úgy 
tudja, hogy az igenis nagyon sok 
változást hozott: megváltozott 
az RMDSZ-beli politikai diskur-
zus szókincse, folyton az önkor-
mányzati modellt emlegettük, 
meg más hasonló ’nagy dolgok’ 
történtek. Ezért írtam ide, hogy 
’érdemleges gyakorlati’ változás-
ra gondoltam: olyanra, amitől az 
emberek élete változott volna, 
ami az ő helyzetük javítására te-
remtett volna megfelelő eszkö-
zöket, és persze a helyzet egésze 
is változott volna, még ha nem is 
azonnal, de később.) […] ’A ro-
mániai magyarság politikai alany-
ként államalkotó tényező, s mint 
ilyen, a román nemzet egyenjogú 
társa.’ […] képzeljük el, hogy 
azt holnap a  román parlament 
törvénybe foglalja, egyhangúlag 
megszavazza, s  az államelnök 
még aznap kihirdeti! Miben fog 
különbözni holnapután vagy egy 
esztendő múlva az én mindenna-
pi életem a maihoz képest? Mi fog 
ettől megváltozni a gyakorlatban? 
Semmi az égvilágon. […] Arról, 
ami a  legfontosabb lenne, tudni-
illik, hogy a  belső önrendelkezés 
a gyakorlatban mi is lenne hát, és 
milyen problémákat oldana meg, 
nem mond semmit. […] Hiszen 
nem csak szó sincs benne a fenn-
álló rossz helyzet egészének gyö-
keres megváltoztatásáról, hanem 
teljesen kívül esik a  gyakorlati 
problémamegoldás dimenzióján. 
Fő célja nem az, hogy megoldjon, 
hanem, hogy megmondjon vala-
mit. Nem a  helyzet megváltozta-
tásához van rá szükség, hanem 
a róla való beszédhez.”

Szilágyi N.  Sándor: Mi-Egy-Más. 
Közéleti írások. Kalota, Kolozsvár, 
2003. 206–207.

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum állandó néprajzi kiállítása

Csíkszereda egyik jégkorong csapata
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múzeum, a  marosvásárhelyi  Teleki Téka 
könyvtára, a Jakabffy Elemér Alapítvány doku-
mentációs központja és az Erdélyi Magyar 
Adatbank internetes portál. Kilenc erdélyi 
városban állandó magyar játékszín, Kolozs-
várt önálló magyar opera, a  Székelyföldön 
két hívatásos táncegyüttes működik. Mindezt 

egy hagyományőrzésre, néptánc-népzenére, 
népművészetre koncentráló több száz intéz-
ményből álló amatőr művészeti mozgalom 
egészíti ki. Az  erdélyi magyar könyvkiadók a 
21. század elején évente közel 300 címet pub-
likálnak. A  legfontosabbak: Mentor, Kriterion, 
Pallas-Akadémia, Polis, Pro-Print. 
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Tudja-e?

 � Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségku-
tató Intézetének vizsgálata szerint 2004-ben 
a romániai magyar kulturális intézményrend-
szer része: 2 levéltár; 47 múzeum, tájház; 32 
egyéb gyűjtemény; 29 könyvkiadó; 140 sajtót 
kiadó szerkesztőség; 28 rádió és tv szerkesz-
tőség; 5 szolgáltató internetes portál; 51 szín-
ház, opera, bábszínház, pantomim- , színját-
szó csoport; 182 zeneművészeti csoport; 104 
tánccsoport; 21 irodalmi kör; 30 képző-, ipar-, 
fotó- és népművészeti alkotóműhely; 3 filmes 
műhely; 82 honismereti; 733 többfunkciós 
közművelődési intézmény. 

 � A 2004 júniusi romániai helyhatósági 
választásokon a 3137 polgármesteri man-
dátumból az RMDSZ 186-ot szerzett meg. 
A megyei tanácsosi helyekből 111-et (5,9%) 
az RMDSZ képviselői töltenek be. Har-
gita, Kovászna, Maros és Szatmár megyék-
ben a  megyei tanács többségét adták, míg 
Hunyad, Fehér, Temes megyékben és a temes-
vári városi önkormányzatba nem került be 
magyar képviselő. Több nem magyar több-
ségű településen is RMDSZ-es polgármestert 
választottak: Zsombolyán, Szatmárnémeti-
ben, Szászrégenben, Margittán.

választás RMDSZ
képviselők

RMDSZ
szenátorok

RMDSZ-re leadott szavazatok 
(kép. / szen.)

RMDSZ szavazatok 
 aránya országosan %

1992.09.27. 27 12 811 e / 831 e 7,4 / 7,5

1996.11.03. 25 11 813 e / 838 e  6,6 / 6,8

2000.11.26. 27 12 737 e / 751 e 6,8 / 6,9

2004.12.10. 22 10 628 e / 637 e 6,1 / 6,2

 � Romániában 1993-ban jött létre a kor-
mányzat mellett a Kisebbségi Tanács, 
amely 1997-ben alakult át Nemzeti Kisebb-
ségek Tanácsává (Consiliul Minorităţilor 
Naţionale). A román Kormány konzultatív 
szerveként működik. A Tanácsban az a 19 
kisebbségi szervezet képviselteti magát, 
amely parlamenti képviselettel is rendel-
kezik.  Fő feladat a forráselosztás: a költség-
vetésből a nemzeti kisebbségek számára 
elkülönített alapot kezeli. Ennek összege 
1996-tól az RMDSZ kormányzati részvételé-
vel nőtt meg. 2001-től a magyar kisebbséget 
a Tanácsban már nem az RMDSZ, hanem 
az általa 1998-ban létrehozott Communitas 
Alapítvány képviseli. 2007-ben a Communi-
tas Alapítvány által kapott és részben nyil-
vános pályázatokon továbbosztott összeg 
10,77 M lei (kb. 810 M Ft) volt (a költség-
vetési alap 22%-a). 

Az RMDSZ választási eredményei az utóbbi másfél évtizedben


